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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER, KL.19.30  
 
 
Åpningsord ved sokneprest Rolf Erik Hanisch.  
 
SAKER: 

56/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
57/18  Godkjenning av referat fra 17.10.18 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 

 
58/18  Orienteringssaker. 

1. Orientering fra diakoniarbeidet ved diakon, Anne Eidjord.  
 

2. Det refereres til 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. Brev vedlegges. 
 

3. Bispedømmerådets vedtak i saken om «Forandring i prostistruktur 
som følge av kommunesammenslåinger. Se vedlagte mail/brev. 

 
4. Status vedrørende utleie av Randesund kirke til rumensk gresk-

ortodoks menighet.  
 

5. Dagens kirkeordning vil etter planen erstattes av en ny og kortere 
trossamfunnslov fra 2020. Den nye trossamfunnsloven vedtas våren 
2019, og skal kun gi noen få overordnede bestemmelser om Den 
norske kirke. 
Kirkemøtet vil bli gitt myndighet til å fastsette øvrige bestemmelser i 
en kirkeordning. Hovedformål med forslag til kirkeordning er å sørge 
for at Kirkemøtet kan vedta et samlet regelverk som erstatter 
bortfallet av dagens kirkelov. Menighetsrådet er høringsinstans. 
Høringsinstansene bes om å gi sitt svar på følgende spørsmål: 
Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning 
som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft? 

 
Orientering ved sokneprest, Rolf Erik Hanisch. 

 



Lenke til regelutkast: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-
kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2018/horinger-i-kirkeradets-
regi/kirkeordning-regelutkast-endelig.pdf 

 
Det ligger også et «lovspeil» på kirkens nettside som sammenstiller 
utkast til kirkeordning med dagens kirkelov. For presentasjonen på 
kirkens nettside: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/ 

 
Vedlegg til saken: høringsdokumentet. 
 

6. Gudstjenestelisten for våren 2019 fremlegges for menighetsrådet.  
 

 
 

59/18 Offer innsamlet til NMS/Mustamäe menighet 
31. oktober 2018 ble det kjent for misjonsutvalget og daglig leder i 
Randesund menighet at det har forekommet avtalebrudd 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 Mustamaë 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 Mustamaë menighet. Imidlertid 
viser det seg at Tiina Klement, presten i Mustamaë 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 og se på 
om avtalen bør stoppes og vurdere andre løsninger for overføring av 
pengene.  
 
 

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.  
 
Forslag til 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 og 
sokneprest anviser. For at regninger ikke skal stoppe opp ved f.eks. 



ferieavvikling eller sykdom, må det være en stedfortreder for den som 
attesterer og anviser regninger.  Det anbefales ved behov at kapellan er 
stedfortredende anviser for sokneprest og økonomikonsulenten i 
Fellesrådet er stedfortredende attestant for daglig leder.  
 
Forslag til vedtak: Kapellanen er stedfortredende anviser for 
sokneprest og økonomikonsulenten i Fellesrådet er stedfortredende 
attesterer 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.  
 
 

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 
 
 
64/18 Innspill fra menighetsråd til budsjett for 2019 

Menighetsrådet gjennomgår planer fremover mht. eventuelle 
investeringer i inventar, utstyr eller annet, slik at budsjettet for 2019 
baseres på så reelle økonomiske prognoser som mulig; både 
eventuelle ekstraordinære budsjettposter i tillegg til de ordinære. Videre 
ønskes det en prinsipiell debatt rundt bruken av fond.  
 
 

65/18  Valg av leder og nestleder i menighetsrådet.  
Leder og nestleder av menighetsrådet i dag stiller seg positive til 
gjenvalg.  
 
 

66/18  Offersøknader for 2019  
  Forslag til vedtak: Forslag til offersøknader for 2019 vedtas. 
 
 
67/18  Pris for utleie av Randesund kirke på fast basis 

Kirkevergen anbefaler at all utleie av kirkene i prostiet foregår etter 
samme oppsett som er nedfelt i Fellesrådets handlingsplan. Dette 
innebærer at Randesund kirke skal leies ut for kr. 1900,- pr. gang. Den 
rumenske menigheten fant dette for dyrt og ønsket ikke å signere 
kontrakten med Randesund menighet. Etter samtale i staben om dette, 



foreslås det at prisen senkes til et nivå som den rumenske menigheten 
finner akseptabelt å leve med. Menigheten består av 30 – 40 voksne 
personer, men kan vokse etter hvert og kontrakten var laget for ett år av 
gangen og kan derfor evt. endres mht pris ved neste fornyelse. 
Menighetsrådet bør ta stilling til om prisen kan senkes, slik at 
Randesund menighet også kan få utnyttet Randesund kirke når den 
ikke benyttes til egne formål. Fellesrådet betaler strømmen på bygget 
og utleie av kirken vil bety inntekter til menigheten som vi ellers ikke 
ville fått.  

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


