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Referat fra menighetsrådsmøte, onsdag 18. oktober 2017, kl. 19.30  

Tilstede: Jan Georg Ribe, Elin Wikstøl Andersen, Lars Ivar Gjørv, Øistein Vigemyr, Mats 
Nesmann, Kristin Aarsland, Line Beate Mastad, Eivind Martinsen (sokneprest, gikk kl. 
21.30) og Åsne-Louise Halvorsen (sekr.)  

Ikke tilstede: Haakon Ekberg, Eyvor Skogesal Digranes, Signe Brit Kåsi og Else Breilid 
Svendsen.  

Åpningsord ved Eivind Martinsen.  

SAKER:  

71/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
72/17  Godkjenning av referat fra 20. september 2017  
 Vedtak: Referatet godkjennes.  
 
73/17  Orienteringssak:  

Oppfølging av sak 70/17: ungdommens kirkemøte og representanter til 
ungdomsråd. Ungdomstinget har vært en del av Byklekonferansen, men i år 
er Ungdomstinget lagt på is et år for å finne en ny måte å jobbe med dette på. 
I 2018 vil Ungdomstinget arrangeres i april. Lars Ivar Bratsberg, 
ungdomsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, er kontaktpersonene og 
vi i Randesund menighet v/ungdomsarbeiderne Asborg Konnestad og Kjell 
Tore Myre, vil anbefale å sende representanter fra oss, både til 
Byklekonferansen neste vår og også til å være delaktige i Ungdomstinget. 
Denne saken følges opp videre.  
Orientering om misjonsprosjektet. Utsatt til neste menighetsrådsmøte 
Marianne Haukom Rossland vil informere om kirken i Tallinn og status på 
misjonsprosjektet.  
Revisjonsrapport for 2016 er mottatt. Kommentar vedrørende rutine er gitt og 
tas til orientering.  



74/17  Valg av leder og nestleder for 2018  
Leder Jan Georg Ribe og nestleder Kristin Aarsland har sagt seg villig til å 
kunne stille videre. Vedtak: Leder og nestleder gjenvelges.  
 

75/17  Møtedatoer for 2018  
24. januar 28. februar 17. mars - menighetsfest 18. mars - årsmøte 21. 
mars 18. april 30. mai – avslutning med stab  
22. august 19. september 17. oktober 14. november 1. desember – 
julemessa  
Klokkeslett for oppstart: kl. 19.30.  
 

76/17  Menighetsfest 17. mars 2018  
Menighetsrådet nedsetter en komité for arbeid med menighetsfesten, som 
skal være 17. mars 2018. Egil Svartdahl har bekreftet at han kommer både til 
festen, og til gudstjenesten søndag 18. mars. Menighetens årsmøte avholdes 
rett etter gudstjenesten.  
Vedtak: Kristin Aarsland vil lede for festkomiteen. Else Breilid Svendsen fra 
menighetsrådet og Torill Farstad Dahl fra staben forespørres om å stille i 
tillegg til Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder).  
 

77/17  Samarbeid med Randesund hageby kultur, ref. sak 66/17.  
Lars Ivar Gjørv hadde et grundig saksfremlegg. Det var flertall for å være 
positive til en slik henvendelse, men flere var uenige i prinsippet om å binde 
seg til en kommersiell aktør.  
Vedtak: Menighetsrådets flertall stiller seg positive til samarbeidet om en årlig 
julekonsert men mener at det er Søm kirkekor som skal være avtalepartner. 
Styret i kirkekoret anbefales å utferdige avtale direkte med Randesund 
Hageby kultur.  
 

78/17  Orienteringssak - Julemessa, lørdag 2. desember 2017  
Daglig leder utfordret menighetsrådet om å bidra aktivt i forbindelse med 
julemessa.  
 

79/17  Strategiarbeid  
Menighetsrådet ser at det er flere kreative prosesser som er i gang i flere 
deler av menigheten. Søndagsskolen satses på og flere yngre involveres, 
blant annet deltagere i Tøff (ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter). Det har 
også kommet til noen nye og yngre frivillige. Satsningsområdene må 
informeres om i stab/menighetens undergrupper, gudstjenester, nettsider osv. 
Staben har startet arbeidet med dette og sammen skal vi jobbe mot å 
konkretisere så mye som mulig av tiltak for å nå målene våre fremover. 
Drøftelse av strategi og konkrete tiltak holdes fortsatt varmt og tas opp igjen i 
neste menighetsrådsmøte.  
Vedtak: Drøftelse av strategi og konkrete tiltak holdes fortsatt varmt og tas 
opp igjen i neste menighetsrådsmøte.  



79/17-1 Diakoniutvalgets rolle mht. strategi  
Diakoniutvalget har henvendt seg til menighetsrådet om deres rolle i denne 
forbindelse.  
Vedtak: Innspillet tas til orientering og diakoniutvalget oppfordres til å fortsette 
å konkretisere hvordan de kan bidra, tenke tiltak og fortsette det gode 
arbeidet de gjør i Randesund menighet/sokn.  

 
80/17 Eventuelt  
80/17–1 Jan Georg Ribe informerte om den nye kirkeloven. Saken kommer som  
 egen orienteringssak i senere menighetsrådsmøte.  
 
 
Jan Georg Ribe  Åsne-Louise Halvorsen 
leder  daglig leder  
 


