DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand
Tlf 38 19 68 80
E-mail: Randesund.Menighet@
Kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 13. JANUAR 2016
Tilstede:
Svein Arve Egeland, Haakon Ekberg, Jan Georg Ribe, Rolf Otto Haugevik, Signe Brit
Kaasi, Eivind Martinsen, Kristin Aarsland, Else B. Svendsen, Mats Nesmann, Eyvor
Skogesal Digranes, Øistein Vigemyr og Åsne-Louise Halvorsen
Fraværende: Elin Wikstøl Andersen
Åpningsord ved Haakon Ekberg.
ORIENTERINGSSAKER:
Status økonomi/drift ved daglig leder. Tallenes tale er gode. Tatt til orientering.
Ansettelse av 30% trosopplærerstilling avventes inntil regnskapsåret 2015 er
avsluttet.
SAKER:
1/16

2/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt.
Presentasjon fra NMSU om Uteam v/Lars Ivar Brattsberg.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å arrangere tur til Estland med
ungdommene.
Presentasjon av ungdomsarbeidet Enter.
Jørgen Tveter og Haakon Ekberg har nå vært ungdomsledere i ett år. I
snitt kommer det rundt 60 personer, uten at det har vært jobbet
strategisk. Det er pusset opp en del i ungdomsrommet.
Relasjonsbygging/å bygge vennskap/å se enkeltmennesker vil være i
fokus fremover. Det vil også være mer fokus fremover på både strategi,
struktur og organisering. Det vil også bli mer fokus på å inkludere flere
voksne. Enter trenger flere voksne til stede. Det blir en tur til Stavanger
på Impuls hvor rundt 30 stykker fra Enter drar sammen. Samarbeid med
Loftet/Misjonsforbundet og Retro/Frikirken vil også utvikles mer
fremover. Og så blir det outreach til Estland. Ungdomsrommet trenger
ny sofa.
Rolf Otto Haugevik foreslo at bilder fra Enter arbeidet settes på lerretet i
kirka på gudstjenestene.

3/16

Gjennomgang og godkjenning av referat
Vedtak:
Referat fra 02.12.15 ble enstemmig vedtatt, med merknad om at
innsigelse om at menighetsrådets møtedatoer for vår og høst kom med i
referatet.

4/16

Mandat for giverkomiteen
Vedtak:
Vi lager et mandat, etter samtale med giverkomiteen på neste
menighetsrådsmøte, 10.02.16.

5/16

Menighetsrådets deltakelse i kirkeringenes komite
Vedtak:
Else B. Svendsen får fritak for å sitte i komiteen.

6/16

Regnskapsordningen til korene
Vedtak:
Daglig leder jobber videre med denne praksisen og innhenter noe mer
konkret mht regelverk.

7/15 – 1

Eventuelt
Angående kollekt i menigheten; Det er tre muligheter, kun to blir brukt.
SMS tjenesten blir ikke brukt. SMS nummeret å bruke er: Send tekst
«Rand» og sum (50,-/100,-/150,-/200,- og opp til kr. 500,-) til tlf.nr.
2108.
Blomster og all type takk må gå fra menighetsrådet.

7/15-2

Eventuetl
Menighetsrådets representasjon ved Søm kirkekors årsmøte.
I følge vedtektene for Søm kirkekor, skal representant fra
menighetsrådet innviteres til korets årsmøte.
Vedtak:
Else Breilid Svnedsen representer menighetsrådet på Søm kirkekor sitt
årsmøte den 28. januar.

7/15-3

Eventuelt
Menighetsrådet ønsker å arrangere en giverfest til høsten 2016.
Mandat og komite oppnevnes i neste møte.

Svein Arve Egeland
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

