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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 23. JANUAR, KL.19.30  
 
Åpningsord ved Rolf Erik Hanisch.  
Trosopplæringsutvalget ved kateket Ellen Sandvik orienterer under sak 4/19.  
 

SAKER: 
 
 
1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
2/19  Godkjenning av referat fra 5.12.18 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

3/19  Orienteringssaker. 
1. Inspirasjonsdag for menighetsråd, prester, undervisningsansatte m.fl., 5. 

februar. Hvem kommer fra Randesund menighets menighetsråd? 
2. Den rumensk-ortodokse menigheten i byen er nå i gang med sitt 

leieforhold mht. bruk av Randesund kirke. Kontrakt er skrevet pr. 31.12.19 
og utleienøkkel er utlevert.  

 
 

4/19 Revisjon av trosopplæringsplanen v/Ellen Sandvik og 
trosopplæringsutvalget. 

 
 
5/19 Utbygging av Drangsvann v/sokneprest Rolf Erik Hanisch. Hva gjør vi som 

menighet? 
   
 
6/19 Arbeidet med givertjenesten/prosjektmenigheter er nå i gang. 

Samarbeidsavtale er inngått med Profundo v/Svein Åge Johanson. Vi er også 
med i "Prosjekt Økte gaveinntekter" ledet av Tore Gullaksen på 
Bispedømmekontoret. Øistein Vigemyr gjør rede for avtalen og arbeidet 
videre. Prosjektstart innebærer en snarlig samling med varighet ca 1,5 time 
med Tore Gullaksen. Staben, menighetsrådet og giverkomiteen inviteres. Det 
henvises til sak 52/18. 

 
 



7/19 Orientering om menighetsfesten 30. mars 2019 Informasjon om program og 
budsjett v/Haakon Ekberg. 

 
 
8/19 Nominasjonskomité for menighetsrådsvalget høsten 2019  
                     Jan Georg Ribe, Kristin Aarsland og Haakon Ekberg er foreløpig foreslått for 

komiteen. Komiteen bør suppleres med flere medlemmer og forslagsstillere  
                       Vi bør også ta stilling til om antallet medlemmer i rådet skal økes i neste 

periode.  
 
 
9/19  Status søknad på ungdomsarbeiderstilling  
 Vi har mottatt 9 søkere på ungdomsarbeiderstillingen. 3 ble sett som aktuelle 

kandidater og intervjuene ble gjennomført fredag, 11. januar. Intervjugruppen 
innstilte to av dem, hhv.: Peter Nikolai Helms og Tobias Malvig. Se vedlagt 
søkerliste. Følgende kriterier har lagt premisset for valg av innstilling hos 
intervjugruppen:  

 Kandidatens: 
- Kjennskap til Dnk 
- Vært aktiv i menighetsarbeid tidligere 
- Forbilde for ungdommen 
- Trygghet i rollen som leder/ungdomsarbeider 
- Total bemanning, hva som passer/utfyller best i forhold til eventuell eksisterende 

kandidat; i dette tilfellet den andre som utfyller halve ungdomsarbeiderstillingen. 
 
 
 
10/19  Eventuelt. 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


