
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

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

Kristiansand.kommune.no 
 
 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 6. MARS, KL. 19.00, med askeonsdag 
gudstjeneste fra kl. 19.00 – 20.00.  
 
Servering: kaffe og frukt/twist. 
 

SAKER: 
 
11/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
12/19  Godkjenning av referat fra 23.01.19 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 

13/19  Orienteringssaker. 
1. Kirkevalget – hvor er vi i prosessen?  
2. Givertjenesten – omleggingen er i gang. Hvordan følger menighetsrådet 

dette videre? Øistein Vigemyr orienterer.  
3. Fasteaksjonen, 9. april 
4. Klima- og rettferdighetsseminar, 16. mars 
5. Studieprosjekt, sokneprest Rolf Erik Hanisch 
 

14/19 Årsregnskap, budsjett og investeringsbudsjett, 2019 
 Årsregnskap, revidert budsjett og investeringsbudsjett forelegges 

menighetsrådet.  
Forslag til vedtak: Årsregnskap, revidert budsjett og investeringsbudsjett 
godkjennes. 

 
15/19 Årsmelding og årsmøte 

Årsmelding presenteres for menighetsrådet og gjennomføring av årsmøtet 
diskuteres. 
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.  

 
16/19 Behov for KUP kontakt 
 Vår nåværende kontakt har trukket seg fra sitt verv og det henstilles til 

menighetsrådet om å finne en erstatter.  
 
17/19 Behov for Fasteaksjon - KN kontakt 

Menigheten har for tiden ikke Fasteaksjon - KN kontakt og menighetsrådet 
bør finne en person som vil ha i dette vervet.  
 
 



18/19 Behov for representant fra menighetsrådet i Trosopplæringsutvalget 
Menigheten har for tiden ikke et medlem fra menighetsrådet i 
trosopplæringsutvalget og bør velge sin representant som kan følge spesielt 
arbeidet med revisjon av trosopplæringsplan, som skal forelegges 
menighetsrådet innen 4. september 2019.  
 

19/19 Frivillig menighetskontoret på menighetskontoret/resepsjon 
 Arbeidsutvalget ser behov for hjelp med førstelinjetjeneste på telefon og i 

mottak i Søm kirke. Daglig leder har i sin stilling å løse en rekke administrative 
oppgaver og øve daglig ledelse. I tillegg får hun i det daglige rollen som 
førstelinjetjeneste på telefon og for besøkende. Dette medfører mange 
avbrudd i løpet av arbeidsdagen.  
Arbeidsutvalget ønsker å gjøre et forsøk på å avhjelpe dette ved å opprette en 
frivillig mottakstjeneste i resepsjon/velkomstskranken i Søm kirke.  
Menigheten har mange frivillige som har stått i tjeneste over mange år og har 
god kjennskap til virksomheten og staben og kunne gjøre en utmerket 
tjeneste i mottaket. Det kan også være noen som kunne tenke seg å tre ut av 
en tjeneste de har stått i lenge og forsøke seg med en ny tjeneste.  
Den som gjør tjenesten kan bli involvert i en rekke ulike saker og 
menneskemøter. Tjenesten vil kreve at man underskriver en 
taushetserklæring.  
Tjenesten fordrer at det installeres telefon og PC i velkomstskranken.   
Sokneprest foreslår at behovet meldes i kunngjøringer i gudstjenesten og på 
nettsidene, i tillegg til at vi henvender oss direkte til frivillige vi tenker egner 
seg for oppgaven.  

 
v20/19  Eventuelt. 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 
 


