
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

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

Kristiansand.kommune.no 
 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 17. OKTOBER, KL.19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Signe-Brit Kåsi, Øistein 
Vigemyr, Mats Nesmann og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær). 
 
Forfall; Line Mastad, Else Breilid Svendsen, Elin Wikstøl Andersen, Lars Ivar Gjørv, 
Haakon Ekberg og Eyvor Skogesal Digranes.  
 
Åpningsord ved Øistein Vigemyr.  
 

SAKER: 

48/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
 
49/18  Godkjenning av referat fra 19.09.18 

Vedtak: Referatet godkjennes med de kommentarer som fremkom. 
 
 

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

Tallinn. Bedre rapporteringsrutiner er nå på plass. Ved overføringer 
av offer til NMS, får vi tilbakemelding pr. mail fra rådgiver i NMS - 
Torhild Stokka - om at penger er mottatt. Tiina Klement, prest i 
Mustamaë menighet, får kopi av mailen.  
 

2. Oppfølging av økonomi og rapportering ved daglig leder, Åsne-
Louise Halvorsen. Flere i menighetsrådet har ønsket en annen 
fremstilling av kvartalsvis økonomirapport enn den nåværende. 
Daglig leder har kontaktet tre daglige ledere (Lund, Vågsbygd og 
Oddernes), økonomisjef i Fellesrådet, Bente Urdal og ansvarlig 
kontakt for menighetens regnskap i kommunen, Torill Irene Drivdal. 
Vår rapport viser seg å være nokså identisk med det som de andre 
menighetsrådene bruker til å følge opp økonomien med. Det er hele 
tiden muligheter for den som ønsker det å få en full rapport fra 
VISMA hvor alle utgifter og inntekter fremkommer. Torill Irene 
Drivdal skal undersøke om rapportene som hentes fra VISMA kan 
utvikles enda mer. Daglig leder skal jobbe frem en brutto fremstilling 
av tallene i rapportene, ikke netto, slik det har vært brukt hittil.  

 
 

3. Oppsummering av gjennomført revisjon av regnskapet fra Agder 
revisjon. Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, orienterte. Det har 
kommet et notat til Randesund menighet angående revisjon av 



regnskapet. Det har også kommet en generell henvendelse gjennom 
økonomisjef i Fellesrådet, Bente Urdal, til alle daglige ledere fra 
Agder Revisjon. Man ber om at det legges ved full dokumentasjon 
på alle inntekter, f.eks. telleliste, kvitteringer, signaturer, fakturaer 
m.m. Daglig leder tar dette videre i regnskapsføringen.  
 

4. Menighetsrådet er forelagt referat fra misjonsutvalget. Penger 
innsamlet til Ebenezerhjemmet i Haifa pr. 2018-08-01 er kr. 60 732,-
. Penger innkommet til Mustamaë menighet pr. samme dato er kr. 
243 845,-. Se for øvrig referatet. 
 

5. Daglig leder orienterte menighetsrådet om at forslagene som var gitt 
til Fellesrådets handlingsplan 2018 – 2021 fra Randesund menighet 
ikke ble satt videre inn i handlingsplanen for 2019-2022 pga. daglig 
leders sykefravær i år. Dette er nå ordnet, og bekreftet av 
Fellesrådet. 

 
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. 

 Arbeidet med årets julemesse 1.desemberer er godt i gang i 
kirkeringene. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å være med 
på loddsalg og være til hjelp på selve julemessedagen. Menighetsrådet 
er som vanlig utfordret til å bevilge en hovedgevinst til lotteriet, og det 
ble enighet om å satse på gavekort i år.  

 
 Vedtak: Menighetsrådet bidrar med to gavekort; kr. 3000,- på 

Kvadraturen og kr. 2000,- på Sørlandssenteret.  
 
52/18  Arbeidet med givertjenesten videre 
 Øistein Vigemyr og Arnfinn Larsen har vært på kurs i 

menighetsfundraising i regi av Agder og Telemark bispedømmeråd, og 
firmaene Puzzel og ProFundo.  
Menigheten vil få en invitasjon fra bispedømmerådet ved konsulent 
Tore Gullaksen om å være pilotmenighet for nye opplegg for innsamling 
av penger. ProFundo kan hjelpe oss med ny giv i dette arbeidet.  
 
Randesund menighet har hatt en stabil og god givertjeneste i mange år. 
Vi ser at det har stagnert litt, men det forventes at vi tangerer fjoråret 
2017. Pr. i dag har Randesund menighet i overkant av 120 faste givere. 
85 av disse gir månedlige beløp, de andre 1, 2 eller 4 ganger i året.  
For etter hvert å dekke opp alle lønnsutgifter som i dag skal dekkes av 
givertjenesten, er det et mål å kunne få 50 nye givere som hver gir kr. 
300,- pr. måned. 
Etter en idé fra Søgne er det planer om å arrangere «Kirketakkekaffe» 
med jevne mellomrom. Dette er en kirkekaffe med litt ekstra og med en 
spesiell invitasjon til giverne. Det vil bli gitt informasjon om 
givertjenesten, takk til giverne og oppfordring til andre om å bli med i 
givertjenesten.  

 



 Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til å være pilotmenighet for 
givertjeneste. Giverkomiteen tar kontakt med ProFundo for videre 
samarbeid. 

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

fast kirke for deres møtevirksomhet. Ønsket er å bruke Randesund 
kirke. 
Henvendelsen kom først til kirkevergen som har videresendt den til alle 
menighetene. Menighetsrådet mener det er mulig å tilby utleie av 
Randesund kirke til den nye menigheten. Premissene for utleie ble 
drøftet, og menighetsrådet mente at leieprisen kun bør avspeile de 
faktiske utgiftene vi har til strøm pr. måned. Leietaker må selv gjøre rent 
etter seg hver gang, og sørge for egne lys til eventuell lystenning. Det 
vil også bli gitt skikkelig gjennomgang av brann- og tyveriinstruks med 
vår kirketjener Per Svein Sørensen. 

 
Vedtak: Menighetsrådet i Randesund går inn for å tilby den rumensk-
ortodokse kirken i Kristiansand leie av Randesund kirke over et lengre 
avtalt tidsrom. Leieinntekten skal gjenspeile faktiske utgifter til strøm, 
beregnet etter snitt pr måned og etter hensiktsmessig fordelingsnøkkel. 
Leietaker skal selv stå for renhold etter bruk, samt fjerning av søppel, 
da det ikke er avtale om renovasjon i Randesund kirke. Daglig leder 
organiserer oppfølging av brann- og tyveriinstruks. Leiekontrakt skal 
godkjennes av menighetsrådet. 

 
 
41/18 Tilskudd til menighetsfest, mars 2019 

Behovet for tilskudd til ny menighetsfest ble drøftet. I sak 6/18, ble det 
vedtatt at menighetsfesten ble innvilget et tilskudd på inntil kr. 20 000,- 
for å dekke et eventuelt mellomlegg mellom inntekter og utgifter.  
Regnskapet for menighetsfesten i 2018 viser at det ble brukt kr. 
38 023,- til diverse utgifter i forbindelse med festen; Honorar og 
reiseutgifter for Egil Svartdahl (kr. 14 438,-), middagsmat fra Sopitas 
thaimat (kr. 17990,-), pynting (kr. 555,-), blomster (1 152,-), brus/diverse 
(kr. 1221,-) og kake fra Dampbageriet (kr. 2 758,-). Det kom inn kr. 
21 123,- i egenandeler til festen. Tallene viser at komiteen holdt seg 
innenfor den økonomiske rammen for festen. 
 
Vedtak: Det gis et tilskudd på inntil kr. 25 000,- fra menighetsrådet til 
menighetsfesten i 2019. Festkomiteen bes om å fremlegge forslag til 
budsjett for menighetsfesten for menighetsrådet på neste møte, 14. 
november.  
 
 
 

54/18 Bord på kirketorget 
Menighetsrådet har diskutert behovet for nye bord på kirketorget, da det 
er mye slitasje på de nåværende bordene. Det var enighet om innkjøp 
av nye bord.  

 
Vedtak: Det nedsettes en komite, og det foreslås at Line Mastad, Signe 
Brit Kåsi og daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen spørres til dette 
formål. Menighetsrådet ber komiteen komme med aktuelle forslag til 
nye bord og at det tas kontakt med tre tilbydere. Det ønskes i 



utgangspunktet bord på 120 x 75 cm. Kostnadene ved innkjøp skal tas 
fra disposisjonsfondet. 

 
 
55/18  Eventuelt. 
  Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

