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 (MR), onsdag 2. november 2016
Tilstede: Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland, Signe-Brit Kåsi, Else Breilid
Svendsen, Lars Ivar Gjørv, Mats Nesmann, Eivind Martinsen og Åsne-Louise
Halvorsen (sekretær).
Ikke til stede: Eyvor Skogesal Digranes, Haakon Ekberg, Line Mastad og Rolf Otto
Haugevik.
Trosopplæringsutvalg v/kateket, Ellen Sandvik og trosopplærer, June B. Myhrstad er
også innkalt denne gangen.
Åpningsord ved Eivind Martinsen
SAKER:
65/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

66/16

Trosopplæringsutvalg v/kateket, trosopplærer m.fl.
Kateket orienterte om trosopplæringsreformen (lov om 315 timer
trosopplæring i hver menighet) og trosopplæringen i Randesund
menighet. Trosutlæringsutvalget ber om hjelp til å skaffe frivillige, også i
konfirmantarbeidet.
Vedtak: Menighetsrådet er takknemlig og glad for all innsats som
gjøres gjennom trosopplæringsutvalget. Det er nå store svingninger i
konfirmantkullene. Det kan være nyttig å evaluere virksomheten for å
bedre forstå hva som skjer. I første omgang ønskes det utarbeiding av
et kartleggingsverktøy. Konfirmantene bør selv få uttale seg og gi
innspill. Lars Ivar Gjørv i menighetsrådet får rådets tillit til å ta ansvar for
dette arbeidet.

67/16

Godkjenning av referat fra 12. oktober 2016
Vedtak: referatet godkjennes

68/16

Orienteringssaker
1. Økonomioversikt v/ daglig leder
a. Denne oversikten, basert på rapporten fra VISMA, er ikke
tilfredsstillende. Daglig leder bes om å fremskaffe et bedre

grunnlag for å holde kontrollen på økonomien i menigheten.
Hun bes om å ta kontakt med Fellesrådet for mer ressurser.
2. Bispevisitasen, orientering v/ soknepresten. Visitasmelding deles ut
i møtet.
3. Pengegave fra Sparebanken Sør på kr. 25 000,- til stolene på
kirketorget.
4. AU har bestemt at vi støtter undervisningsserien «Fasteføde» med
kr. 2000,-/garanti, ref. henvendelse fra prosten.
69/16

Gamle stoler på kirketorg
Hva gjør vi med de gamle stolene?
Vedtak: Vi bruker deler av undervisningsrommet til midlertidig lagring.
Vi informerer menigheten om at de kan få hente stoler gratis. Skjer det
ikke noe innen kort tid, blir de gitt bort eller satt på hentehallen på
gjenvinningsstasjonen.

70/16

Julemessa: oppgaver menighetsråd
Vedtak: Menighetsrådets medlemmer stiller seg til disposisjon til ulike
oppgaver under julemessa.

71/16

Strategiplan
Visjon, mål og strategi, avklaring av begrep v/daglig leder. Grunnlag for
videre diskusjon og utforming av innhold i dette til bruk videre.
Vedtak: Saken blir utsatt til neste møte.

72/16

Forespørsel om musikkutstyr til Enter/ungdomsarbeidet
Vedtak: forespørsel om nto kr. 9500,- innvilges.

73/16

Uttalelse fra menighetsråd vedrørende handlingsplan, 2017 – 2020.
Vedtak: Menighetsrådet tar handlingsplanen til etterretning, og vil ved
neste revidering melde inn ønske om at diakonistillingen bør dekkes av
offentlige midler. Det ønskes også midler til puter i Randesund kirke.

72/16

Eventuelt
Mats Nesmann tar innledning neste rådsmøte.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

