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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 23. JANUAR, KL.19.30  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Line Mastad, Signe-Brit Kåsi, 
Else Breilid Svendsen, Elin W. Andersen, Lars Ivar Gjørv, Haakon Ekberg, Øistein Vigemyr, 
Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).  
 
Forfall: Mats Nesmann og Eyvor Skogesal Digranes. 
Åpningsord ved Rolf Erik Hanisch.  
 
Trosopplæringsutvalget orienterte under sak 4/19. Fra Trosopplæringsutvalget kom Ellen 
Sandvik, June B. Myhrstad, Torill Farstad Dahl og Jon Ditlef Monstad. 
 

SAKER: 
 
 
1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
2/19  Godkjenning av referat fra 05.12.18 

Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

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

februar. To av menighetsrådets representanter stiller, i tillegg til 
soknepresten. Fra menigheten forøvrig er det 7 representanter som stiller, 
totalt 10 personer.  

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. 

 Trosopplæringsutvalget, representert ved Ellen Sandvik, June B. Myhrstad, 
Torill Farstad Dahl og Jon Ditlef Monstad, presenterte status på 
trosopplæringen, med vekt på det som har skjedd i Randesund menighet fra 
2004 og frem til i dag. Det ble understreket at trosopplæringen er hele 
menighetens ansvar. Følgende utfordringer ble gitt av menighetsrådet til 
trosopplæringsutvalget:  



1. Hvilke tilpasninger kan gjøres for å øke konfirmantantallet? 
2. Hva kan trosopplæringen tilføre av ideer rundt f.eks. utbygging av 

Drangsvann/nye boligfelt? Trosopplæringsutvalget ønsket også innspill 
fra og samarbeid med menighetsrådet på punkt to.  

 
Det henvises for øvrig til den vedlagte presentasjonen og også prosessen i 
revisjonsarbeidet som vil bli presentert i referatene fra trosopplæringen i 
løpet av året.  

 Vedtak: Menighetsrådet ber trosopplæringsutvalget fortsette det gode 
arbeidet frem til revidert plan fremlegges menighetsråd, innen 4. september 
2019. 

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

menighet? 
 Soknepresten delte noen fakta og tanker rundt planene for utbygging av 

Drangsvann og menighetens rolle i denne sammenheng. Han påpekte at i 
dette ligger det både muligheter og utfordringer vi som menighet må ta inn 
over oss og følge opp. I påfølgende diskusjon fremkom det følgende:  
1. Vi bør kontakte Fellesrådet og Bispedømmekontoret med oppfordring til å 

tenke igjennom hvordan de kan hjelpe oss i dette. Randesund bydel er 
byens største utbyggingsområdet pr. dags dato og vil være det i årene som 
kommer.  

2. Burde vi ha en «tenkegruppe» med representanter både fra menigheten, 
Fellesrådet og Bispedømmerådet som kan fokusere spesielt på følgende 
problemstilling; Hva vil utbyggingen av blant annet Drangsvann innebære 
for oss som menighet? 

3. Kan vi utvide tankegangen om vår rolle og kommunikasjon i bydelen? 
4. Kan dette gi drahjelp i givertjenesten; i så fall hvilken? 
5. Kunne vi etablere rodekontakter? 

 
Vedtak: I neste menighetsrådsmøte settes det ned en komité som skal starte 
prosessen med dette arbeidet.  
 

 
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 gjorde 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. Prosjektet vil innebære følgende:  
1. Teknisk omlegging hvor dagens faste givere må opprette ny konto for 

overføring av penger. Heretter blir kontoen i Sparebanken Sør, hvor også 
menighetens driftskonto er.  

2. Menigheten blir med i Bispedømmekontorets prosjekt «Økte 
gaveinntekter», ledet av Tore Gullaksen. Start av prosjektet; torsdag 7. 
februar, kl. 10.30 i et møte mellom representanter fra giverkomité, 
menighetsråd og stab. 

3. 10. februar skal det arrangeres en utvidet kirkekaffe, en såkalt 
«kirketakkekaffe» hvor hele menigheten inviteres, men spesielt de som er 



faste givere. Her vil det bli kaker, informasjon og oppfordring til fortsatt 
arbeid for økt givertjeneste.  
Øistein Vigemyr avsluttet med følgende: pr i dag har givertjenesten et gap 
på litt over kr. 225 000,- for å dekke alle lønnsutgiftene og det er et mål å 
dekke dette 100 % via givertjenesten. En gjennomsnittlig giver gir kr. 500,- 
pr. måned. Vi trenger altså 38 nye givere som gir dette beløpet, for å nå 
målet.   

  
 
7/19 Menighetsfesten 30. mars 2019. Informasjon om program og budsjett 

v/Haakon Ekberg. 
 Thore Thomassen er invitert som gjest til menighetsfesten. Programmet vil 

ledes av Bjarne Sløgedal og profilen på festen søkes å utformes slik at også 
yngre i menigheten skal kjenne seg inkludert og oppleve innholdet i kvelden 
som relevant. Sopita skal levere maten også i år. Menighetsrådet ser at 
arbeidet med festen er godt i gang og gjenkjenner også ett av menighetens 
satsingsområder (unge familier) i planene.  

 Vedtak: Menighetsrådet godkjenner plan og budsjett for festen.  
 
 
8/19 Nominasjonskomité for menighetsrådsvalget høsten 2019  
                     Kristian Aarsland så seg nødt til å trekke seg fra komiteen. Jan Georg Ribe og 

Haakon Ekberg er foreløpig i komiteen og menighetsrådet arbeider nå 
fremover med å supplere med flere medlemmer og forslagsstillere.  

 
 
9/19  Ny medarbeider i ungdomsarbeiderstillingen, 20%  
 Vi har mottatt 10 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. 
Vedtak: Menighetsrådet er av samme oppfatning som intervjugruppen og 
innstiller Peter Nikolai Helms som nr. 1 og Tobias Malvig som nr. 2.  

 
 
10/19  Eventuelt. 
10/19-1 Staben i Randesund menighet har foreslått at menighetsfesten er gratis for 

alle. Forslaget ble diskutert og også endringer dette vil medføre i budsjettet 
for 2019. Det er ønskelig at det tas opp en kollekt til menighetens arbeid, 
istedenfor egenandelen, slik at inntektene på festen bygges på frivillighet.  
Vedtak: Egenandel utgår på menighetsfesten og det innføres i stedet en 
mulighet for å kunne gi i kollekt. 

 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


