
 
 

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 15. november 2017, kl. 19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe, Eivind Martinsen (sokneprest), Signe Brit Kåsi, Øistein Vigemyr, Else 
Breilid Svendsen, Haakon Ekberg, Elin Wikstøl Andersen (kom kl. 20.00, gikk kl.20.40) og Åsne-
Louise Halvorsen (sekretær).  
 
Ikke tilstede: Eyvor Digranes Skogesal, Mats Nesmann, Lars Ivar Gjørv, Kristin Aarsland og Line 
Mastad.  
 
Åpningsord ved Eivind Martinsen.  
 
SAKER:  

 
81/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
  
82/17  Godkjenning av referat fra 18. oktober 2017  

Vedtak: Det kom kommentarer til sak 77/17 i forkant av møtet. Innspillene tas til 
orientering. Referatet godkjennes uten endringer.  
 

83/17  Saker til orientering:  
Misjonskomiteens leder, Marianne Haukom Rossland, informerte om 
misjonsprosjektene våre. Daglig leder informerte om julemessa; status og behov. 
Loddbøker ble delt ut.  
Sokneprest, Eivind Martinsen, Haakon Ekberg (trosopplærer) og Åsne- Louise 
Halvorsen (sekretær), informerte om stabens arbeid med strategiarbeidet. Det 
arbeides enkelt, håndfast og godt på flere plan. Menighetsrådet vil jobbe videre 
med konkretisering av strategien og oppfølging av denne. 



 
84/17  Forslag til ny kirkelov  

Forslag til ny kirkelov er nå sendt til høring med høringsfrist 31.12.17. Det ble for 
kort tid siden bestemt at også menighetsrådene burde delta i høringen, det er 
derfor kort tid igjen til fristen. Det er foreslått av fellesrådet at menighetene støtter 
opp om forslagene om å ha lovfestet fellesråd. På grunn av tidsfristen ble det 
foreslått at høringen ble delegert til AU.  
Vedtak: Menighetsrådet ber AU sender høringsforslag på vegne av rådet.  
 

85/17  Delegasjons- og økonomireglement  
Forslag til reglement ble lagt fram. 
Vedtak: Saken ble utsatt fordi menighetsrådet ikke var vedtaksføre. 
 

86/17  Status for forberedelse til menighetsfesten, 17. mars 2018  
I 2017 var utgiftene til festen i overkant av kr. 25 000,-. Vedtak: Komiteen 
anmodes om å komme forslag til budsjett.  
 

87/17  Gudstjenesteliste fremlegges menighetsrådet  
 Vedtak: Gudstjenestelisten tas til orientering.  
 
88/17  Eventuelt  
 
88/17-1  Økonomien ble gjennomgått av daglig leder.  

Oversikten tas til orientering.  
 
 
Jan Georg Ribe 
leder 

Åsne-Louise Halvorsen 
daglig leder  

 


