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Referat fra menighetsrådsmøte, onsdag 28. februar 2018, kl. 20.00  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe, Eivind Martinsen (sokneprest), Signe Brit Kåsi, Mats 
Nesmann, Else Breilid Svendsen, Haakon Ekberg og Åsne-Louise Halvorsen 
(sekretær) 
 
Ikke til stede: Elin Wikstøl Andersen, Kristin Aarsland, Lars Ivar Gjørv, Line Beate 
Mastad og Øistein Vigemyr 
 
Åpningsord ved Else Breilid Svendsen. 
 
SAKER: 

 
11/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med de kommentarer som 
fremkom.  

 
12/18  Godkjenning av referat fra 24. januar 2018 
  Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
13/18 Saker til orientering: 
 Budsjettet v/daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen. Budsjettet går i null 

og det er ikke forventet større utgifter i 2018.  
 Menighetsfesten – siste nytt ved Kristin Aarsland/Else Breilid Svendsen. 

Det er duket for en god fest og det er mange involverte i menigheten. 
Det er 163 påmeldte i år.  

 Tøff-arbeidet ved trosopplærer, Haakon Ekberg. Tøff består dette året 
av 21 ungdommer. De er aktive i både søndagsskole og i TROS. De 
har også vært med på både konfirmasjonstur og har en årlig tur enten til 
London eller Danmark. Ungdommene er flotte og gjør en god innsats i 
menigheten.  

 Ny høring om liturgi i kirken ved menighetsrådsleder, Jan Georg Ribe. 
Saken vil bli tatt opp i gudstjenesteutvalget 3. april med tanke på svar 
på denne høringen. Fristen er 10. april. Gudstjenesteutvalget sender en 
kopi til menighetsrådet etter dette.  

 Statistikk for Randesund menighet 2017 ved daglig leder, Åsne-Louise 
Halvorsen. Statistikken viser at det på de fleste områder er en positiv 
utvikling. Det vises for øvrig til menighetens årsmelding for ytterligere 
informasjon.    



 
14/18 Attestering og anvisning av regninger, ref. henvendelse fra revisor 
 Vedtak: Saken utsettes inntil videre. 
 
15/18 Behov for flere kirkeverter i 2018, utsettelse av sak 9/18 
 Vedtak: Saken utsettes til neste menighetsrådsmøte 
  
16/18 Behov for Kirkens Nødhjelpskontakt for Randesund menighet 
 Det er behov for ny kontakt da tidligere kontakt har trukket seg fra sitt 

verv. Pr. dags dato har ikke menigheten noen Kirkens nødhjelpkontakt 
og det oppfordres til at dette etableres.  

 
17/18 Eventuelt 
 

 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
leder      daglig leder 


