
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

Tlf 38 19 68 80 
E-mail: Randesund.Menighet@ 

Kristiansand.kommune.no 
 
 
 
Innkalling til menighetsrådsmøte, onsdag 21. mars 2018, kl. 19.30  
 
Åpningsord ved Mats Nesmann. 
 
SAKER: 

 
18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
19/18  Godkjenning av referat fra 28. februar 2018 
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
20/18 Saker til orientering: 
 Ny sokneprest i Randesund menighet  

Ungdomsarbeiderne informerer om ungdomsarbeidet (kl. 19.45) 
v/Asborg Konnestad og Kjell Tore Myre 

 Fasteaksjonen v/Åsne-Louise Halvorsen 
 Programmet for påsken i Randesund menighet 
 
21/18 Evaluering av menighetsfest og årsmøte 
  
22/18 Representant fra menighetsrådet til intervjugruppe vedrørende 

ansettelse av ny sokneprest  
 Forslag til vedtak: Leder av menighetsrådet stiller i denne gruppen. 
 
23/18 Behov for videre innsats for ny leder i givertjenesten 
 
24/18 Trenger vi infoskjerm i kirken? 
 Mail fra Øistein Vigemyr er vedlagt (Se neste side). 
 
25/18 Behov for flere kirkeverter i 2018, utsettelse av sak 9/18 og 15/18 
 
26/18 Eventuelt 

 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
leder      daglig leder 
  



 
Ang sak 24/18: Info-skjermer i Søm kirke 
 
Søm kirke trenger informasjons-skjermer som kan erstatte mengden av plakater og oppslag 
som tapes på vinduene til kirketorget i Søm kirke.  
Selv om mange av plakatene er fine, blir det samlede inntrykk rotete og svært lite estetisk. 
Svært mange kirker og forsamlingshus har skjermer som viser kommende arrangementer og 
annet som en ønsker å fokusere på.  
 
Det som trengs er 2 eller 3 skjermer: En i vindu på kirketorget rettet utover (slik at den ses 
fra plassen utenfor), en ved oppslagstavla (?) på kirketorget og muligens en ute i 
ganga/våpenhuset.  
Så trengs en PC/laptop til å styre systemet og kabling mellom enhetene.  
Jeg menigheten har brukbar PC. (Det er en bærbar maskin i lagerrommet som sjelden/ikke 
brukes. Utgått maskin fra prosjektørsystemet kan nok også brukes, men da mangler skjerm, 
tastatur og mus.) 
PowerPoint er brukbar programvare. Det har vi på plass. 
 
Tilbud fra Gustav Pedersen på skjermer (så det går an å si noe om cirka kostnad): 
Alle priser er inkl. mva.  
 

 Pris per stk ca. Antall SUM PRIS 
Stor skjerm - 43 tommer 4.500 kr 2 9.000 kr 
Skjerm 27 tommer 2.000 kr 1 2.000 kr 
Veggfester Antyder 500 kr 3 1.500 kr 
Kabling v/ Per Svein Antyder 500 kr  500 kr 
PC (kan trolig bruke en vi har) 3.000 kr 0 0 kr 
SUM (anslagsvis)   13.000 kr 

 
I Vågsbygd kirke er det daglig leder som drifter systemet - en gang i uka og av og til en gang 
til ved særlige behov. Raskt gjort. 
 
Øistein 
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