
 

 
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 17. OKTOBER, KL.19.30  
 
Åpningsord ved Øistein Vigemyr.  
 
SAKER: 

 
 
48/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
49/18  Godkjenning av referat fra 19.09.18 

Forslag til vedtak: referatet godkjennes. 
 
 

50/18  Orienteringssaker. 
1. Ref. sak 47/18; oppfølging av økonomien i misjonsprosjektet i 

Tallinn. Bedre rapporteringsrutiner er nå på plass.  
2. Oppfølging av økonomi og rapportering ved daglig leder, Åsne-

Louise Halvorsen. 
3. Oppsummering av gjennomført revisjon av regnskapet fra Agder 

revisjon. Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, orienterer.  
4. Menighetsrådet er forelagt referat fra misjonsutvalget. Dette tas til 

orientering.  
5. AU orienterer menighetsrådet om at forslagene som var gitt i 

Fellesrådets handlingsplan 2018 – 2021 fra Randesund menighet 
også bør også settes inn i Fellesrådets handlingsplan for 2019 – 
2022. Dette ble ikke fulgt opp under daglig leders sykefravær i vår.  

6. Enter ungdomsklubb har fått en gave fra Sparebanken Sør sitt Sør –
fond; kr. 10 000,- til sub’er (del av høyttaleranlegget).  

 
 

51/18 Julemessa med menighetsrådets bidrag til gevinst og evt. 
oppgave. 

  
 
52/18  Arbeidet med givertjenesten videre 
 Øistein Vigemyr og Arnfinn Larsen har vært på fundraisingskurs med 

ProFundo. Randesund menighet ble i denne sammenheng invitert til å 
bli pilotmenighet for nye opplegg for pengeinnsamling 

 
 Forslag til vedtak: menighetsrådet stiller seg positive til å være 

pilotmenighet.  
 



 
53/18 Henvendelse fra rumensk-ortodoks menighet i byen som trenger 

fast kirke for deres møtevirksomhet. Ønsket er å bruke Randesund 
kirke. 

 
41/18 Tilskudd til menighetsfest, mars 2019 

Regnskapet for menighetsfesten i 2018 viser et underskudd på kr. 
18463,67.  
 
Forslag til vedtak: Det gis en garanti på kr. 20 000,- fra 
menighetsrådet til å dekke eventuelle underskudd. Festkomiteen bes 
om å fremlegge forslag til budsjett for menighetsfesten for 
menighetsrådet på neste møte, 14. november.  
 
 

54/18 Border på kirketorget 
Er det behov for nye bord? Sist menighetsrådsmøte ble dette tatt opp 
og det foreligger også et forslag hvis det skulle være behov. Det må tas 
en diskusjon rundt det reelle behovet og også bruken av penger.  

 
 
55/18  Eventuelt. 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


