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 31. mai 2017, kl. 19.30
Tilstede: Jan Georg Ribe, Line Mastad, Else Breilid Svendsen, Mats Nesmann,
Kristin Aarsland, Lars Ivar Gjørv, Eyvor Skogesal Digranes, Øistein Vigemyr, Signe
Brit Kåsi, Haakon Ekberg (kom kl. 20.00) og Åsne-Louise Halvorsen (sekr.)
Fraværende: Eivind Martinsen
Åpningsord ved Jan Georg Ribe.
Ellen Sandvik kom kl. 20.00 for å presentere konfirmantarbeidet og var med i
drøftingen rundt konfirmantundersøkelsen.
SAKER:
46/17

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med mindre rettelser vedr.
utsatte saker fra sist.

47/17

Godkjenning av referat fra 19. april 2017
Vedtak: referatet godkjennes.

43/17

Utsatt sak fra 19.4
Søknad om støtte til ungdomstur til Estland
Søknad om støtte er trukket tilbake fordi ungdomsarbeiderne allikevel
ikke ser det aktuelt med tur i år.

44/17-

Utsatt orienteringssak fra 19.4
Ny vikar for diakon
Fellesrådet har i samråd med daglig leder og leder av MR ansatt
Elin Røsok Richardsen som vikar for Anne Eidjord fra august -17.
Pga. tidsfaktorer og bare en reell søker, ble MR ikke bedt om å lage
innstilling i dette tilfellet.

45/17-1

Utsatt sak fra 19.4
Ny representant i menighetens misjonsutvalg fra menighetsrådet.
Vedtak: Else Breilid Svendsen går inn i misjonsutvalget.

48/17

Orienteringssaker
Hva har skjedd i forhold til deltakelse i Fellesmøtekomiteen?
Det ble informert om at man ikke har funnet noen som var villige til å
delta i denne komiteen, selv om man gikk bredt ut til svært mange i
menigheten.
Økonomien til korene i menigheten. Det er kommet melding fra revisor
at korenes praksis med egen økonomi er tilfredsstillende. Men
statuttene til hvert enkelt kor bør gjennomgås og harmonere med at
man er eget rettssubjekt. Sak forberedes for senere menighetsråd.
Innspill til Fellesrådet/Handlingsplan 2018 – 2021. Menigheten har
sendt liste til Fellesrådet med forslag til støtte for 7 ulike tiltak som det
er behov for når det gjelder vedlikehold av kirkene og områdene rundt.

49/17

Konfirmantundersøkelsen/konfirmantarbeidet.
Ansvarlig for konfirmantarbeidet, kateket Ellen Sandvik var med i
drøftingene fra kl. 20.00.
Lars Ivar Gjørv har designet og gjennomført en nettbasert
spørreundersøkelse for årets konfirmanter. Han orienterte om
resultatet. Deltagelsen i undersøkelsen var meget stor, og
konfirmantene gav en meget god respons på det aller meste. Dette var
svært gledelig, og er et godt grunnlag for å jobbe videre med
konfirmantarbeidet.
Det ble tatt opp muligheter for å jobbe videre med en markedsstrategi
når det gjelder informasjon til nye konfirmanter.
Vedtak: Konfirmantundersøkelsen tas til etterretning og funnene
arbeides videre med fremover. Menighetsrådet ser behovet for at det
utarbeides en markedsstrategi. Oppdraget sendes til trosopplæringsutvalget.
Menighetsrådet takker Lars Ivar Gjørv for initiativ og gjennomføring av
spørreundersøkelsen!

50/17

Behov for representant fra menigheten i Representantskapsmøtet,
Kirkens SOS.
Nåværende representant, Wenche Stallemo, ønsker at andre overtar.
Thorbjørn Johannessen har sagt seg villig til å gå inn i dette.
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner valget av Torbjørn Johannessen
som ny representant fra Randesund. Samtidig takker vi Wenche
Stallemo for trofast innsats!

51/17

Høringsnotat fra menighetsrådet vedr. ny valgordning i kirken.
Det er laget et formelt høringsnotat til innsendelse med svarene
menighetsrådet gav i møtet 19.4.17.
Vedtak: forslaget til høringsnotatet godkjennes.

52/17

Eventuelt

52/17 -1

Gudstjenesteliste for høsten 2017
Vedtak: Gudstjenestelisten tas til etterretning.

52/17-2

Fellesmøte Menighetsråd og stab 7.6.
Vedtak: Møtet legges opp som drøfting av visjon, mål og strategier,
med nestleder Kristin Aarsland som innleder og ordstyrer. Alle deltar
med synspunkter på områder i menigheten vi må arbeide mere med.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

