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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 19. SEPTEMBER, KL.19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Øistein Vigemyr, Mats Nesmann, Signe-Brit Kåsi, 
Kristin Aarsland, Line Mastad, Else Breilid Svendsen, Haakon Ekberg, Torill Farstad 
Dahl (fung. sokneprest) og Elin Wikstøl Andersen og Åsne-Louise Halvorsen 
(sekretær).  
 
Åpningsord ved Jan Georg Ribe.  
 
SAKER: 

 
 
37/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Redigert innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
38/18  Godkjenning av referat fra 30.05.18 

Vedtak: Korrigert referatet godkjennes. 
 

39/18  Orienteringssaker. 
1. Status økonomi ved daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen 

Økonomien pr. dags dato er tilfredsstillende. Det ses ingen 
uregelmessigheter som må tas tak i. Menighetsrådet ønsker at 
fremstillingen av økonomirapporten kommer i en annen og noe mer 
detaljert form. Daglig leder tar tak i dette.  
 

2. Status ungdomsarbeidere ved daglig leder, Åsne-Louise 
Halvorsen.  
Stian Egeland ble fast ansatt i høst som ungdomsarbeider og takket 
ja til 20% stilling. Da Kjell Tore Myre sa opp sin stilling i sommer, ble 
Marie Sløgedal spurt om å vikariere i hans stilling ut januar 2019. 
Dette takket hun ja til og vi ser nå to godt fungerende 
ungdomsarbeidere som tar tak i Enter arbeidet.  
 

3. Status diakoni, notat fra diakon Anne Eidjord.  
Notat fra Anne Eidjord ble gjennomgått og situasjonen er god i 
diakoniarbeidet.  
 

4. Rapport fra Veikirke, sommer 2018. 
Det ble bestemt at ordningen med veikirke tas opp på et senere 
menighetsrådsmøte.  

 
 
 
 



 
5. Nytt konfirmantkull, oppstart og status ved kateket, Ellen 

Sandvik. 
I år har menigheten 56 konfirmanter, en oppgang fra i fjor. Dette er 
2004 kullet, året Søm kirke sto ferdig. Én av årets konfirmanter er 
Søm kirkes første dåpsbarn. Opplegget for 
konfirmantundervisningen ble gjennomgått og også programmet for 
høsten. Det brukes et opplegg som kalles «Delta» og alle 
konfirmanter får et oppgave- og undringshefte som kalles 
«Konflogg». Konfirmantene får også en konfirmantbibel i 
paperbackutgave. Omfanget av undervisningen er 60 timer. Det 
oppleves viktig at konfirmantene blir kjent med og blir en del av 
Enter arbeidet.   
Den nye soknepresten er ønsket inn i konfirmantarbeidet. At 
soknepresten er med i dette arbeidet har vært en god tradisjon i 
Randesund menighet i en årrekke.  
 

6. Videreutvikling av lokal plan for trosopplæring og nødvendig 
samarbeid mellom menighetsråd og trosopplæringsutvalg ved 
kateket Ellen Sandvik. 
Den lokale planen for trosopplæringen ble revidert for 5 år siden. 
Planen skal gjennomgås og revideres i alle menighetsråd og fristen 
for innlevering av revidert plan denne gang er 1. desember 2019. 
Trosopplæringen har fokus på barn fra 0 – 18 år. Opplæringen i 
Randesund menighet består av både tilbud av kort varighet; 2-, 4- 
og 6 års bok, Tårnagenter og Huledag, hvor det er mange barn på 
ett årskull som deltar. Dette gjelder også for Tros, som varer noen 
uker for både 1., 3. og 5. klasse. Videre er det faste aktiviteter over 
tid som inngår i trosopplæringen; søndagsskolen, Guttis, MIDI, Tøff, 
RABA kor og Enter. Her er det ikke nødvendigvis så mange pr. kull, 
men det er et breddetilbud for bydelens barn. Et nytt opplegg er 
utviklet og har oppstart i høst; «#meg.» Dette er et tilbud for 6. og 7. 
klasse og har blant annet som formål å tette gapet mellom MIDI og 
konfirmantalderen Omfanget av trosopplæringen skal være minst 
315 timer. Hvordan vi lykkes med de forskjellige aktivitetene svinger 
litt. Nå er det spesielt 4 års bok vi ser en negativ trend for. Denne 
delen må gjerne ha fokus når menighetsråd og trosopplæringsutvalg 
skal samarbeide om revisjon av lokal plan for trosopplæring i tiden 
fremover.  
Det ønskes et nytt medlem i trosopplæringsutvalget og Line Mastad 
ble spurt om å stille. Hun ønsket å få betenkningstid.  
 

7. Menighetsrådets leder orienterte om ny prostistruktur i 
forbindelse med sammenslåing av Songdalen, Søgne og 
Kristiansand. I forbindelse med sammenslåing av disse tre 
kommunene innlemmes Søgne og Songdalen menigheter i 
Kristiansand Domprosti. 
 

8. Informasjon fra fungerende sokneprest, Torill Farstad Dahl, 
vedrørende ny folkeregisterlov, endringer i personvernregler og 
de konsekvenser dette får for blant annet dåpsinvitasjon fra 
kirken  
Linken mellom foreldre og barn er nå unntatt offentlighet. Vi har hittil 
fått tilgang til informasjon om alle nyfødte barn av medlemmer i 



soknet. Etter 1. oktober 2018 vil vi ikke lenger få tilgang til denne 
informasjonen. Det jobbes mye på forskjellige plan for å finne 
løsninger på konsekvensene av denne endringen, som vil få en 
direkte innvirkning på antall nye medlemmer i kirken og da også 
trosopplæringen. Vi kan fortsatt sende informasjon til våre 
medlemmer. Randesund menighet har vært litt føre var og har god 
dialog med helsestasjonen i bydelen. Her får vi henge opp 
informasjon om babysang men nå også invitasjon til dåp. Foreløpig 
har vi gode dåpstall, men følger utfordringen tett videre.  Fellesrådet 
har engasjert en konsulent som tilbyr støtte til informasjonsarbeidet 
for dåp i hele prostiet. Dåpen er inngangen til kirken og det er viktig 
at menigheten engasjerer seg på dette plan; på en positiv måte å 
invitere til dåp der anledningen byr seg.  
 

9. Ny frivillig i annonsearbeidet i Kirkenytt.  
Nils Kristian Aarsland har takket ja til å ta ansvaret for 
annonseringen i menighetsbladet Kirkenytt. Vi er veldig takknemlige 
for den jobben Tove Houck og Ralph Nash har gjort i denne 
forbindelse i perioden vi har manglet frivillige til å ta seg av 
oppgaven. Samtidig ønsker vi Nils Kristian Aarsland velkommen til 
et allerede godt etablert arbeid! 
 

10. Trefelling på uteplass  
Daglig leder ber menighetsrådet se på behovet for trefelling på 
uteplassen til Søm kirke. Dette er et litt mørkt område nå og i tillegg 
forårsaker de mange og høye trærne mange barnåler på taket til 
kirken, spesielt om høsten. Dette gjør at takrenner tetter seg raskere 
og at vann - ved mye nedbør - blir liggende på taket over tid. Det har 
vært flere slike episoder. Da det er en dugnadsgruppe som stadig 
vurderer felling av trær rundt kirken, ser ikke menighetsrådet det 
nødvendig å gå videre med denne saken.  

 
 

40/18  Endring av dato for årsmøte og menighetsfest. 
 Den foreslåtte helgen for menighetsfest og årsmøte, 5. – 7. april ønskes 

endret da flere i menighetsrådet er med i Søm kirkekor og kirkekoret er i 
Tallinn denne helgen. Det foreslås å endre helgen til lørdag 30. og 
søndag 31. mars 2019. Haakon Ekberg, leder for festkomiteen, ga et 
lite referat fra første møte. Stemningen var god og ideene mange. Det 
forventes en fest som vil inkludere og inspirere både yngre og eldre!  

  
Vedtak: Endringen av datoer godkjennes. 

 
 
 
41/18 Budsjett for menighetsfest 30.3.19.  
 Til menighetsfesten er det i hovedsak utgifter til foredragsholder og mat 

som gir kostnadsrammen. I 2018 kostet maten fra Sopita Thaimat  
kr. 18 000,- og honorar pluss reiseutgifter til Egil Svartdahl var  
kr. 15 000. Ut over dette kom det diverse utgifter til kaker, pynting o.l 

  
Vedtak: Vedtak om tilskudd fra menighetsrådet utsettes til et mer 
utfyllende regnskap foreligger.  

 



 
 
 
42/18 Oppfølging av annonsører til Kirkenytt. 

Vi trenger noen frivillige som vil påta seg arbeidet med å skaffe 
annonsører til menighetsbladet.  

  
Vedtak: Saken er løst og flyttet orientering.  

 
 
43/18 Behov for lydtett samtalerom i kontorfløyen. 

Flere i staben ser behovet for et lydtett samtalerom og ber 
menighetsrådet se på saken.  
Se vedlagte brev fra Torill Farstad Dahl. 
 

 Vedtak: Det utredes videre muligheter til å bygge lydtett samtalerom. 
En prosjektplan må ligger klar når dette tas videre med aktuelle 
impliserte, både med tanke på fagfolk og også hva som eventuelt kan 
gjøres av dugnad.    

 
 
44/18 Innsettelse av Rolf Erik Hanisch søndag 4.november. 
 Det er ønskelig å involvere menighetsrådet litt mer denne dagen.  
  

Vedtak: Diakon Anne Eidjord skaffer en kaffegruppe til, i tillegg til den 
oppsatte gruppen denne søndagen. Menighetsrådet baker kaker (5 stk) 
i tillegg til de to kirkegruppene. Daglig leder bestiller tre litt større kaker 
til denne søndagen.  

 
 
45/18 Trefelling på uteplass  

Vedtak: Denne saken er overført som orienteringssak. 
 
 

46/18 Nye bord på kirketorg og innkjøp av resterende møbler og 
oppussing ungdomsrommet nede 
Det er ønskelig at alle bord på kirketorget byttes ut, da mange av dem 
nå er slitte. Det er også ønskelig at de nye bordene matcher stolene 
som er kjøpt inn, slik at rommet blir enda mer helhetlig og estetisk.  
Videre ønsker komiteen som var ansvarlig i innkjøp av nye møbler til 
ungdomsrommet å sluttføre prosessen. Noen møbler trenger å 
suppleres i tillegg til at oppussingen av rommet må fullføres, i 
samarbeid med ungdomsarbeiderne og ungdommene i Enter.  
 
Vedtak:  
1. Komiteen må først finne et egnet produkt, både estetisk, økonomisk 

og ikke minst funksjonelt. Mats Nesmann tar initiativ til å bidra i 
denne prosessen. Når aktuelt produkt er funnet, må det innhentes 
tilbud fra 3 leverandører av tilsvarende bord til kirketorget.  

2. Komiteen som var ansvarlig for innkjøp av møbler til Enter, sluttfører 
prosessen med innkjøp av møbler og oppussing av 
ungdomsrommet.  

 
 



 
 
 
 
47/18  Eventuelt. 
 
47/18 – 1 Øistein Vigemyr informerte om fundraising og givertjeneste. Dette tas 

opp igjen på neste menighetsrådsmøte for mer gjennomgang og arbeid 
videre med givertjenesten. 

 
 
48/18  Oppfølging av økonomien i misjonsprosjektet til Tallinn/ Mustamaë 

 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte pga. tidsnød.  
 

 
.  

 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


