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Referat fra menighetsrådsmøte, onsdag 21. mars 2018, kl. 19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe, Kristin Aarsland, Eivind Martinsen (sokneprest), Signe Brit 
Kåsi, Mats Nesmann, Øistein Vigemyr, Line B.Mastad, Haakon Ekberg og Åsne 
Louise Halvorsen (sekretær). 
 
Åpningsord ved Mats Nesmann. 
 
SAKER: 

 
18/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
19/18  Godkjenning av referat fra 28. februar 2018 
  Vedtak: Referatet godkjennes med mindre endringer. 

. 
 
20/18 Saker til orientering: 
  

Orientering om ungdomsarbeidet v/ Kjell Tore Myre: 
Det er rundt 30 ungdommer som samles i kjelleren i kirken hver lørdag. 
De fleste fra 8-10 klasse, få fra videregående. Antallet er litt lavere nå 
enn tidligere år. Vellykket Hovdentur i februar sammen med Hånes 
menighet. Det blir Danmarkstur til sommeren. Ungdomsarbeiderne 
trives godt i dette arbeidet. Flere av ungdommene deltar også på 
ungdomsarrangementer til andre menigheter. 

  
Asborg Konnestad har nå sagt opp sin stilling som ungdomsarbeider fra 
i sommer, da hun skal flytte. 

 
 Orientering om ny sokneprest v/Eivind Martinsen; 
 Utlysningen skjer mes sannsynlig i april, slik at tilsetting skjer allerede i 

juni. Forslag til utkast til utlysningstekst ble lest gjennom av Jan Georg. 
  

Orientering om årets fasteaksjon v/Åsne-Louise Halvorsen: 
Fasteaksjonen gikk veldig bra. Vi fikk med Kristiansand Folkehøgskole i 
år. De stilte med ca. 70 elever. 
  

 



 Orientering om påsken 2018 v/Eivind Martinsen: 
 Det ble i år laget en brosjyre og det var et godt program som ble laget. 

Gudstjenestene var stort sett godt besøkt. 
 
 Orientering om menighetsrådets vedtaksførhet v/Jan Georg Ribe: 
 Kirkerådets regler om formene for menighetsrådets virksomhet, § 5, 

angir at menighetsrådet er vedtaksført når minst halvparten av 
medlemmene er tilstede. For oss betyr det at minst 5 medlemmer må 
være tilstede.  

  
  
21/18  Evaluering av menighetsfest og årsmøte 
  Det var 170 personer med på festen, og det var meget god stemning. 

Maten ble satt pris på, fra Sopitas Thaimat i Vennesla, vi bestilte til 180 
personen, og det holdt akkurat. Det var solid innslag fra Egil Svartdahl 
og flere hadde humoristiske innslag som slo godt an. 
Muligheter for ny fest neste år ble drøftet, særlig med tanke på å få med 
yngre familier. 
 Årsmøtet var godt besøkt. Årsrapporten trenger litt modernisering til 
neste år. Da bør alle rapportene være klare innen januar.  

  
Vedtak: Ny menighetsfest arrangeres 6. april 2019.  Håkon Ekeberg 
stiller som leder i festkomiteen. 
Årsmøte avholdes 7. april 2019. Årsmeldingen må godkjennes i 
menighetsrådet før det legges ut for menigheten. 

 
 
22/18 Representant fra menighetsrådet til intervjugruppe vedrørende 

ansettelse av ny sokneprest  
 Representant fra menighetsrådet skal være med i intervjuprosessen 

 Vedtak: Leder av menighetsrådet stiller i denne gruppen. 
 
 
23/18 Behov for videre innsats for ny leder i givertjenesten 
 Det ble igjen presisert at giverkomiteen trenger ny leder. Alle oppfordres 

til å være med på å finne en ny. 
  

    
24/18 Infoskjerm i kirken 

Øystein Vigemyr informerte om priser og mulig oppsett. Det er foreslått 
å få en skjerm i våpenhuset, og en på kirketorget med front til utsiden. 
Da vil vi kunne rydde en del plakater, og skape et bedre visuelt inntrykk. 
Vedtak: Menighetsrådet er positiv til innføring av infoskjerm. Saken tas 
opp i staben og tas opp igjen neste menighetsrådsmøte.  

 
25/18  Behov for flere kirkeverter i 2018, utsettelse av sak 9/18 og 15/18 

Det har nå meldt seg noen flere personer, og situasjonen er for 
øyeblikket tilfredsstillende.  

 
 
 



 
26/18 Eventuelt 

 
26/18-1 Det er montert varmepumpe på baksiden av kirken. Det etterlyses 

kasse rundt denne for å gjøre det penere. 
Vedtak: Daglig leder tar dette opp med Fellesrådet.  

 
26/18-2 Det er kommet nye regler for personfrakt i åpne båter. Dette gjør at 

menigheten ikke kan bruke speidernes båt under Randøyadagen til 
sommeren. Det satses på å gjennomføre dagen som før, men folk må 
komme ut dit på egen hånd. 

 
26/18-3 Daglig leder orienterte om stadige problemer med overfylt 

parkeringsplass foran kirken. Barnehagen og Strømme DPS har fått 
parkere på dagtid, de har parkeringsbevis. Mange benytter 
parkeringsplassen over de 5 timene som er skiltet. Det settes nå lapper 
på en del feilparkerte biler for å se om det hjelper. 

 
26/18-4 Daglig leder arbeider videre med ansettelse av ny ungdomsarbeider.  
 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
leder      daglig leder 


