
 

 
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 14. NOVEMBER, KL.19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Else Breilid Svendsen, Signe-Brit Kåsi, Mats Nesmann, 
Øistein Vigemyr, Haakon Ekberg, Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen 
(sekretær).  
 
Under sak 59/18 – 1 var både diakon, Anne Eidjord og representanter fra diakoniutvalget; 
Terje Skoge, May-Britt Aanundsen, Roald Kvarstein og Signe-Brit Kåsi (også 
menighetsrådsrepresentant) tilstede.  
Under sak 60/18 var leder for misjonsutvalget, Marianne Haukom Rossland, tilstede.  
 
Forfall: Kristin Aarsland, Line B. Mastad, Elin Wikstøl Andersen og Eyvor Skogesal Digranes. 
 
Åpningsord ved sokneprest Rolf Erik Hanisch.  
 
SAKER: 

56/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med de kommentarer til endring 
som fremkom. 

 
57/18  Godkjenning av referat fra 17.10.18 

Vedtak: Referatet godkjennes med de kommentarer til endring som fremkom. 
 
58/18  Orienteringssaker. 

1. Orientering fra diakoniarbeidet ved diakon Anne Eidjord. Se eget notat.  
 

2. Det ble orientert om sak 54/18. Komiteen som skal utrede alternativ til 
innkjøp av bord på kirketorget har alle sammen nå sagt ja; Signe Brit Kåsi, 
Line Mastad og Åsne-Louise Halvorsen. Det har kommet innspill fra Torill 
Farstad Dahl til komiteen. 

 
3. Bispedømmerådets vedtak i saken om «Forandring i prostistruktur som 

følge av kommunesammenslåinger» ble referert, det dreier seg om at 
Søgne og Sogndalen menigheter blir med i Domkirken prosti. 

 
 

4. Status vedrørende utleie av Randesund kirke til rumensk gresk-ortodoks 
menighet. Det er ønske om å leie kirken, og det tas opp som en egen sak 
vedr. pris og leieavtale. 

 



5. Sokneprest Rolf Erik Hanisch orienterte om kirkerådets forslag til ny 
kirkeordning. Den innebærer få endringer i forhold til nåværende lovverk. 
Menighetsrådet har ikke innspill til høringssvar. 
 

6. Gudstjenestelisten for våren 2019 ble fremlagt for menighetsrådet og tatt 
til orientering.  

 
 

59/18 Offer innsamlet til NMS/Mustamäe menighet 
31. oktober 2018 ble det kjent for misjonsutvalget og daglig leder i Randesund 
menighet at det synes å være brudd på intensjonene fra NMS sin side når det 
gjelder overføring av offer til Mustamaë menighet. Vi har en misjonsavtale 
med NMS som sier at våre overføringer skal gå til kirkebygging i Mustamäe i 
Tallinn. Det har vært for dårlig rapportering av overføringene og daglig leder 
tok i høst kontakt med NMS og ba om at rutinene skjerpes. Vi fikk bekreftelse 
på at alle våre overføringer hadde og fortsatt ville gå spesifikt til Mustamäe 
menighet. Imidlertid viser det seg at Tiina Klement, presten i Mustamäe 
menighet, fremdeles kun får de samme summene fra NMS og at det ikke 
forekommer noen endring i etterkant av at Randesund menighet foretar en 
ekstra overføring. Torhild Stokka, rådgiver i NMS, forteller i en mail 31. 
oktober følgende: Som dere vet, er det slik at menigheten i Mustamäe får en 
bestemt sum fra NMS per år, og beløp fra et spesielt arrangement hos dere 
utgjør en del av dette og er ikke å betrakte som en ekstra gave. Vi har ikke 
visst eller blitt informert om at Mustamäe menighet får en bestemt sum fra 
NMS pr. år og at større overføringer fra oss ikke endrer denne summen. 
Misjonsutvalget og daglig leder oppfatter dette som et brudd på opprinnelig 
intensjon og anbefaler menighetsrådet å drøfte om avtalen skal stoppes og 
vurdere andre løsninger for overføring av pengene.  
 
Vedtak: Saken må utredes nærmere og alternativ for overføring av offer fra 
Randesund menighet utredes. Overføring av offer til NMS på prosjektnummer 
3009006/NMS Estland, avventes inntil problemstillingen i saken er tilstrekkelig 
belyst og beslutning er tatt. 
 
 
 

60/18 Arbeidet med veikirke og tanker for videre fremdrift 
De ansvarlige for arbeidet med veikirke sendte 5. september i høst en 
henvendelse til menighetsrådet med ønske om en uttalelse på hva som 
ønskes videre i dette arbeidet. Se brev vedlagt. 
  
Vedtak: Menighetsrådet anerkjenner det flotte og viktige arbeidet som de 
frivillige i veikirke i en årrekke har stått for. Menighetsrådet ser viktigheten av 
å åpne kirkerommet og kirkens kunst for allmennheten. Menighetsrådet 
ønsker å se på muligheter for ytterligere markedsføring og også hvilke type 
målgrupper som kan kontaktes på vårparten med invitasjon til Søm kirkes 
veikirke.  
 
 
 

   



61/18  Attestasjon og anvisning - stedfortredere  
Menighetsrådet har i sak 14/18 vedtatt at daglig leder attesterer regninger, og 
sokneprest anviser. For at regninger ikke skal stoppe opp ved f.eks. 
ferieavvikling eller sykdom, må det være stedfortredere for disse.  Det 
anbefales ved behov at kapellan er stedfortredende for soknepresten, og 
økonomikonsulenten i Fellesrådet er stedfortredende for daglig leder.  
Vedtak: Kapellanen er stedfortredende anviser for sokneprest og 
økonomikonsulenten i Fellesrådet er stedfortredende attestant for daglig 
leder.  
 
 

62/18 Nominasjonskomité mht. menighetsrådsvalg, høsten 2019 
Menighetsrådet må nedsette en komité som kan begynne allerede nå med 
arbeidet for å tilrettelegge for et nytt menighetsråd.  
 
Vedtak: Det foreslås at sokneprest Rolf Erik Hanisch, menighetsrådsleder Jan 
Georg Ribe, nestleder Kristin Aarsland, menighetsrådsmedlem og 
trosopplærer Haakon Ekberg, kapellan Torill Farstad Dahl og daglig leder og 
sekretær for menighetsrådet, Åsne-Louise Halvorsen, spørres om å stille som 
nominasjonskomité.  
 
 

63/18 Møteplan for våren 2019 
  

Vår 2019 
 23. januar 
 6. mars 
 3. april 
 15. mai 
 12. juni 
 
 Høst 2019 

4.september 
16. oktober 
13. november 

 11. desember 
 
 Vedtak: Møtedatoene vedtas. 
 
 
 
64/18 Innspill fra menighetsråd til budsjett for 2019 

Menighetsrådet skal gjennomgå planer for eventuelle investeringer i inventar, 
utstyr eller annet, for å sikre mest mulig realistisk budsjett. Videre skal bruken 
av fond drøftes. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  
 
 
 

65/18  Valg av leder og nestleder i menighetsrådet.  



Det er årlig valg på leder og nestleder. Leder og nestleder av menighetsrådet i 
dag stilte seg positive til gjenvalg.  
 
Vedtak: Jan Georg Ribe og Kristin Aarsland er gjenvalgt til leder og nestleder 
for 2019 fram til nytt menighetsråd tiltrer. 
 
 

66/18  Offersøknader for 2019  
Vedtak: Forslag til offersøknader for 2019 vedtas. Sokneprest og daglig leder 
setter datoer for ofringene. 

 
 
67/18 Utleie av Randesund kirke til rumensk-ortodoks menighet. 
  Den rumensk-ortodokse menigheten i Kristiansand som har søkt oss om å få 

leie Randesund kirke, har forklart at det blir for dyrt for dem å betale kr. 
1900,- pr. gudstjeneste. Dette er Kirkelig Fellesråds takst for enkeltutleie. 
Menigheten består av 30-40 voksne, men regner med å øke i størrelse etter 
hvert. De ønsker å leie for lengre tid framover. 

 Da det her dreier seg om langtidsleie av kirken, vil det være mulig for 
menighetsrådet å gå noe ned i pris.  

 
Vedtak: Menighetsrådet vil gjerne komme denne forespørselen i møte. Vi ser 
det som et bidrag til den økumeniske kontakten i vårt område. Siden det her 
er snakk om langtidsleie, finner rådet å kunne tilby en leie på kr. 500,- pr 
samling. Det følger ikke kirketjener med i tilbudet, og leietaker har selv ansvar 
for rengjøring etter bruk.  

 
 
68/18  Eventuelt. 
 
68/18 – 1 Budsjett til menighetsfest, ref. sak 41/18  
 Vedtak: Utsettes til neste møte.  
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med de kommentarer til endring som fremkom.

