
 

 
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 3. APRIL, KL. 19.30.  
 
Organist, Reidar Skaaland, er kalt inn til møtet for innspill til musikkplan for Randesund 
menighet. 
 
Åpningsord ved: Øistein Vigemyr 
 

SAKER: 

 
21/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
22/19  Godkjenning av referat fra 06.03.19 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 

23/19  Orienteringssaker 
1. Kirkevalget - status ved Jan Georg 
2. Vernerunde i staben - status ved daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen 
3. Klimaseminaret - evaluering ved Åsne-Louise Halvorsen. Rapport fra 

komiteen ved Hilde Gunn Sletten legges ved 
4. Elin Wikstøl Andersen har takket ja til å fortsette å være menighetsrådets 

representant i Trosopplæringsutvalget 
5. Frivillig kontorvert i resepsjonen - status 

 
24/19 Innspill til plan for musikkarbeidet i Randesund menighet ved organist, 

Reidar Skaaland 
 
25/19 Evaluering av menighetsfest, 30. mars  
 
26/19 Evaluering av menighetens årsmøte, 31. mars  
 
27/19 Menighetens misjonsprosjekt 

Det har vært et stort engasjement i en rekke grupper av menigheten for 
kirkebyggingen i Mustamäe. 1. september 2019 løper menighetens 
misjonsavtale ut. Misjonsutvalget har ytret sterkt ønske til menighetsrådet om 
at fokus på Mustamäe menighet fortsetter til kirken er ferdigstilt og tatt i 
bruk.  
Forslag til vedtak: Randesund menighet ønsker å følge kirken i Mustamäe, 
Tallin, til den er ferdigstilt og i bruk og vil derfor forlenge misjonsprosjektet ut 
2020.  
 



 
28/19 Behov for å kartlegge og utrede de akustiske lydforholdene i kirkerommet i 

Søm kirke 
 Dagens høyttaleranlegg er i hovedsak beregnet på tale og det trengs å gjøres 

tiltak for utbedring av lydforholdene. I første rekke en kartlegging og 
vurdering av tiltak. Brev fra organist, Reidar Skaaland, legges ved.  

 Forslag til vedtak: Det settes i gang et arbeid for å kartlegge mulighet for 
utbedring av lydforholdene i kirkerommet.  

 
29/19 Eventuelt. 
 
29/19 – 1 Årsregnskapet må vedtas 
 Årsregnskapet er nå gjennomgått i revisjon, men må vedtas i menighetsrådet 

før revisjon leverer det fra seg – ferdig revidert.  
 Forslag til vedtak: Årsregnskapet vedtas.  
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 
6 vedlegg – se nedenfor 
  



Vedlegg 1 
Til sak 23/19.3 
 

Klimaseminar i Søm kirke 16. mars 2018 
Foreløpig rapport til menighetsrådet i Randesund. 
 
(Den endelige rapporten skal forelegges arbeidsgruppa førstkommende fredag, før den går til samtlige 
interessenter: Randesund menighet, Frikirken i Kristiansand, Bispedømmet, Mellomkirkelig Råd for DnK 
og Samarbeid Misjon og Menighet. Da vil den også inneholde et arrangementsregnskap). 

 
Tittel:  
KLIMAKRISE NÅ. Felles framtid, felles jord. Hvem snakker sammen?  
 
Tid og sted:  
Søm kirke, lørdag 16. mars 2019 kl.11.30 – 16.30. 
 
Motivasjon/mål: 

• Gi oppdatert informasjon. 

• Synliggjøre for hverandre lokale aktører som engasjerer seg i forhold til klimakrisen  

• Bringe Kirken lokalt på banen  

• Presentere noen konkrete grep som den enkelte kan gjøre i forhold til klima og miljø. 
 
Arrangører:  
Randesund menighet og Frikirken Kristiansand. 
Prosjektleder: Hilde Gunn Sletten, fung.sokneprest i trefoldighet menighet i Arendal. 
Arbeidsgruppa for øvrig har bestått av Rolf Erik Hanisch, sokneprest i Randesund, Harald Eikeland, 
diakonipastor i Frikirken, Kristiansand, rådgiver Ivar Sandnes, Agder og Telemark bispedømme. 
 
Ressurser og ressurspersoner: 
Utover det som går frem av det vedlagte programmet, nevner vi at Randesund har levert følgende: 

• Diakoni-utvalget i Randesund v/diakon Anne Eidjord tok ansvar for serveringen. Anna Eldhuset 
tok ansvar for pynting. 

• Seminaret fikk låne menighetens lydutstyr gratis til bandet - som også spilte gratis. 

• Tobias Malvig og Magnus Pearson var hyret inn på menighetens bekostning til å rigge og styre lyd 
for bandet. De ble godtgjort med kr.2000,- hver for arbeidet (som var en god del timer på fredag 
og ca. fem timer + nedrigging på lørdag).  

 
Deltakelse: 
Det var godt og vel 70 deltakende i seminaret (inklusive de som var hyret inn). Mange har etterspurt ulike 
former for oppfølging av seminaret. 
Det ble levert oppdatert informasjon fra FN’s klimapanel og møtet i Katowitze, begrunnelse for 
viktigheten og relevansen av et kirkelig engasjement og praktiske råd om tiltak, m.m. Vi opplever at det 
var viktig at:    
 

- mange med tilhørighet i ulike menigheter og organisasjoner, og fra alle generasjoner, ble synlige 
for hverandre: Mange fra ulike menigheter, fra Kristiansand folkehøgskole, representanter for 
Natur og Ungdom, samt Grønt senter i Kristiansand  

- at det ble synliggjort et kirkelig engasjement i denne saken som er av så stor betydning for vår 
felles fremtid 

- at det er skapt et kontaktnett som kan være utgangspunkt for utvidet engasjement i denne 
saken. 

 
Vedlagt: Programmet for arrangementet 

Randesund, 010419 
På vegne av komitéen: 
 
Hilde Gunn Sletten og Rolf Erik Hanisch 



Vedlegg 2 

 

PROGRAM FOR DAGEN: 
11.30: Velkommen v/Hilde Gunn Sletten  
11.35-12.05: KLIMAMELDING 2019, v/Svein Tveitdal, Besteforeldrenes klimaaksjon, 
tidligere direktør ved Grid Arendal. 
12.05-12.15: Spørsmål fra salen 

- Frukt/kaffe/te 

12.20- 12.30: REGGAE!  
- Small Pockets of Resistance (Frikirka) 

12.30-13.00: TEOLOGISK OG BIBELSK begrunnelse for kristent engasjement i 
klimakrisens tid v/Knut Hallen – leder av Samarbeid Misjon og Menighet.  
13.00-13.10: Spørsmål fra salen 
13.10-13.20: KLIMAFORKJEMPER Tina Razafimandimby Våje, 10.klasse, tidligere 
medlem i Barnas klimapanel, nå Natur og Ungdom og initiativtaker til Streik for klima  
13.20-13.25: STREIK FOR KLIMA i Kristiansand  

- ved Ane Mæstad, Natur og Ungdom 

13.30-14.30: MATPAUSE  
- Økologisk løksuppe fra gårdskjøkken på Birkenes   

14.30-14.45: REGGAE! - Small Pockets of Resistance  
14.45-15.00: POLITIKK v/Agder Høyres Klimaambassadør Mathias Bernander, Krs. 
Høyre – Hvordan skal Kristiansand/Agder oppfylle FNs bærekraftsmål? 
15.00-15.10: Spørsmål fra salen 
15.10-15.30: GRØNN KIRKE v/ Per Ivar Våje – hva gjør vi i kirka? 
15.30-15.40: KRISTIANSAND FOLKEHØYSKOLE v/Terese Høyåsen Øen – Global 
linje – 
15.40-16.05: «BIL, BIFF OG BOLIG!»  

- v/ Arne Otto Iversen, Klimaalliansen  

16.05-16.20: GRUPPEARBEID grupper á 5 personer.  
- Bli enige om 3 mulige tiltak  

16.20-16.30: OPPSUMMERING og vel hjem! 
 
BESTEMOR-PROTEST som UTSTILLING:  
Broderiene til Elisabeth Briseid formidler en frustrasjon, fortvilelse og kamp vi 
må bli berørt av.  



Vedlegg 3 
 
Til sak 27/19 
 
10.10.19. 

Til Menighetsrådet i Randesund menighet. 
Forslag til nytt misjonsprosjekt for perioden 01.09.19 til 01.09.22. 
 
Misjonsutvalget ønsker i neste periode kun ett prosjekt. Vi ønsker å videreføre innsamling til 
den nye kirken i Mustamae i Tallinn. Pengene som menigheten skulle få fra staten er nå 
overført til kirkebygging. Det gjør at innredning av kirkebygget er begynt, men pengene er 
ikke nok til ferdigstillelse. 
 
Vi har fått en del henvendelser fra personer i Randesund menighet med ønske om å 
fortsette innsamlingen til Tallinn. For oss i misjonsutvalget vil det være viktig å følge arbeidet 
med kirken videre og forhåpentlig se at kirken kommer i bruk. 
 
Vi har nettopp mottatt et nyhetsbrev fra Tiina Klement, prest i Mustamae menighet. Der 
beskriver hun hva som nå arbeides med og hva det mangler penger til. Det gjør at vi lettere 
kan lage konkrete mål for innsamlingen. 
 
Siden NMS har endret sin innsamlingprofil, ønsker vi ikke et videre samarbeid med NMS. Da 
vil ikke våre penger bli øremerket kirken i Tallinn. Så vår forutsetning er at vi finner andre 
måter å overføre penger på. 
 
Vi forstår godt at Randesund menighet må ha klare regler for overføring og 
tilbakerapportering. Dette håper vi at vi sammen med menighetsrådet kan finne en løsning 
på. 
 
Vi håper på en rask avklaring. 
Jeg kommer gjerne i menighetsrådet og innformerer om våre ønsker. 
 
Jeg sender med som vedlegg nyhetsbrevet fra Tiina Klement. 
 
 
Vennlig hilsen      
Marianne Haukom Rossland, Misjonsutvalget 
  



Vedlegg 4 
 
Til sak 27/19 
 
Nyhetsbrev om kirkebygging i Mustamäe. 

 

Godt Nytt År kjære venner! 

 

I dette brevet vil jeg fortelle om gode nyheter om kirkebygging.   

I januar 2018 avsluttet vi den første delen av byggingsarbeidet, dvs vi bygget ferdig alt det 

ytre og ved byggingen. Det kostet 2,1 miljoner euro. Vi hadde samlet inn ca 200 000 euro 

både fra Norge, Finland og Estland, og i tillegg fikk vi støtte fra Tallinn by 1,65 miljoner euro. 

For å betale ned alle regninger var vi i tillegg nødt til å ta opp et lån i banken på 200 000euro. 

I januar 2018 hadde vi brukt opp alle økonomiske ressurser og dermet måtte vi stoppe 

bygningen.    

Det eneste vi gjorde i året 2018 var at vi plantet trær og busker  for at det skulle se fint ut 

rundt kirken. 

Nå var det bare å vente og be for at Gud ville gi oss mulighet til å bygge videre. 

 

I slutten av november ble det endelig bestemt at EELK (Den Estiske Lutherste Evangeliske 

Kirke) vil få noen miljoner til kompensasjon av en stor katedral i sentrum. Dette har 

politikerne diskutert i 20 år og det syntes til å være en uendelig sak. Men da vi trengte det 

mest, ble saken avgjort og vi fikk en stor sum av de pengene som ble gitt til EELK – 1 miljon 

euro! 

Pengene ble overført i midten av desember. Dette var en flott julegave! 

Nå kan vi begynne å viderebygge allere de i denne januar! 

 

Er det ikke helt fantastisk?! For ti år siden var det helt umulig prosjekt og mange tenkte at vi 

var litt gale da vi begynte å snakke om et eget kirkebygg for åtte år siden. Nå står kirken der 

og arbeide fortsetter. Gud har vært utrolig god mot oss. Det er nok store planer Han har med 

Mustamäe, mye større enn vi klarer å see oss idag. 

 

Samtidig vil Gud ikke at det skal være veldig lett. Velsignelse går hånd i hånd med 

utfordringene som krever tillit og trofasthet i bønn og håp. 

 

Det er kjempestort at vi har fått en miljon, men vi mangelr fortsatt en god del.   Byggepriser 

har steget 11% siden vi lagte vårt budjett og det vil si at med den miljonen som vi akkurat har 

fått kan vi ikke komme så lant at vi kan flyte inn. 

Vi mangler fortsatt 350 000 for at vi kan invie kirken. I og med at vi har 200 000 gjeld i 

banken som vi må betale har vi bare 800 000 euro av den miljonen vi nettopp har fått. 

 

Med den 800 000 kommer vi ganske langt, men rommene blir ikke klare for innflytting.  All 

kommunikasjon blir klare: elektrisitet, vann, sanitæranlegg og oppvarming, men det er 

imidlertid ingen enheter, brytere, stikkontakter, lamper, veggene er umalt, og bygningen blir 

ikke ferdig nok for å få brukstillatelse. Det er mulig at noe av arbeidet kan gjøres frivillig, 

men det må vi diskutere mer om med byggefirmaet. Hvis det en noen som er interessert til å 

komme å gjøre enn frivillig innsats, så ber jeg om å sende en e-mail hvor du skrive hvor 

mange vil komme og hvilke spesialister er det blant de som kommer. Dette må vi avtale godt 

og konkret med byggefirmaet. 

 

Altså for å flytte inn mangler vi fortsatt 350 000 euro og dette burde vi samle inn til 

sommeren hvis vi vil bli så mye ferdig at vi kan flytte inn til høste. 

Kommunehuset der vi leier lokaler idag skal i stor sannsynlighet rives ned til høsten. Bydelen 

bygger seg et nytt hus og det blir ferdig allerede til denne våren. Det betyr at vi er nødt til å 



flytte ut senest høst 2019. Vi håper veldig at vi kan fortsette menighetsarbeid i den nye kirken 

ellers blir det veldig vanskelig å drive arbeidet slik som vi gjør idag. I den nye kommnehuset 

finnes ikke lokaler som vi kunne bruke og det hadde blitt dobbelt så dyrt hvis vi måtte betale 

rente i et nytt sted og kommunalavgifter i kirken samtidig. 

 

Hvis vi klarer å finne de 350 000 euro til sommeren, da kan vi gjøre ferdig offentlige rom på 

første etasje å flytte inn til høsten, det vil si vi kan gjøre ferdig: 

1) kirkesalen (ikke inkuldert alteret, døpefonten og kirkebenker, det kommer i tillegg) 

2) antreen og gangen foran kirkesalen, toaletter på første etasje 

3) spisesalen (ikke inkludert møbler og kjøkken) 

4) kontorer (ikke inkludert møbler) 

5) alle dører, men uten dørlister 

 

Når den delen blir ferdig kan vi gjøre alt arbeid som vi gjør nå og enda mer. 

Barnehage, kjøkken og underetasje kan vi godt bygge etterhvert vi får mulighet til. Dermed 

trenger vi veldig deres hjelp til å samle inn 350 000 til sommeren. 

Vi gjør vårt beste her i Estland for å samle inn penger: vi har hatt kollekt på gudstjenester for 

kirkebygging en gang i måneden og flere gir ekstra med bankoverførig hver måned. Vi prøver 

også å få noen byggingsmaterialer til gave fra byggefirmaer og ber for at Gud vil velsigne vårt 

innsats. 

 

Hjertelig takk på forhånd for all støtte og forbønn! 

 

Gud velsigne dere! 

 

Tiina Klement 

  



Vedlegg 5 
 
NOTAT til sak 27/19  
Menighetens misjonsprosjekt 
 
Jeg hadde 27.03 en lengre samtale med Rolf Arne Tjøstheim, rådgiver for menighetsplanting i NMS, 
for å få en klarere forståelse av NMS sin policy og hvordan NMS tenker i Estland og Mustamäe. 

Etter dette mener jeg det er viktig å presisere og ha klart for oss det følgende før vi tar en avgjørelse i 
forhold til NMS og misjonsavtalen vår. 

Det er IKKE lenger slik at midlene fra Randesund blir «oppslukt» i totalinnsatsen i Estland. NMS 
gjorde et spesielt grep for Randesund ved å opprette et nytt, eget prosjektnummer for oss (973404). 
Alle våre midler til Tallinn via NMS forblir kanalisert over dette spesielle prosjektet og går nå 
utelukkende til Mustamäe menighet. Der er vi med å fylle potten for menighetsbygging, konkret vil 
det si lønn til prest og diakon. NMS har totalt forpliktet seg på 330.000,- kr. pr. år til Mustamäe for 
dette formålet. Alle midler som overføres fra oss via NMS etter den gjeldende avtalen, går med til å 
fylle denne potten, de fordeles ikke utover til andre menigheter i Estland. Det som står å lese i 
Kirkenytt nr.1/19 blir upresist i forhold til dette. 

Lønn til prest og diakonimedarbeider i Mustamäe er en avgjørende basis-innsats for 
menighetsbygging der. Jeg mener det har vært viktig at vi har opprettholdt den innsatsen herfra 
gjennom NMS.  

Til sammen står NMS for en årlig innsats på 1,7 millioner kroner i Estland. For NMS er det viktig at de 
yter en rettferdig innsats overfor alle menighetene de har forpliktet seg på og at 
mottakermenighetene kan stole på de avtalene de har med/gjennom NMS.  

Men våre penger går nå utelukkende til Mustamäe. 

Det er mange trengende menigheter i Estland. For NMS er det problematisk å skulle kanalisere 
midler ut over det de er forpliktet på inn i Mustamäe, av flere grunner. For det første vil NMS da lett 
oppfattes å forfordele én menighet blant alle de har samarbeidsavtale med.  

For det andre er det NMS sin policy at de menighetene man inngår avtale med etter hvert skal bli 
selvstendige nok til å ta ansvar for sine egne finanser og egen virksomhet. NMS hjelper dem i gang. 
Målet er at den enkelte menighet etter hvert skal overta ansvaret selv og bygge en virksomhet som 
er bærekraftig i forhold til de midlene de klarer å mobilisere lokalt. Det er viktig at de i den enkelte 
menighet i Estland (og andre land) ikke bygger et arbeid som over tid gjør seg avhengig av midler 
utenfra, men som etter hvert selv overtar ansvaret for finansiering av en virksomhet som er 
økonomisk bærekraftig. NMS bidrar til menighetsplanting og menighetsutvikling, men skal ikke på 
lang sikt være med å bære økonomien i misjonsmenighetene. Det ville skape en usunn relasjon. Selv 
om enkeltmenigheter i Norge knytter tettere bånd med enkeltmenigheter i andre land, er det også 
viktig at ikke vi er med å legge opp til en finansieringsmodell som er «avhengighetsskapende». 

Selve kirkebygget i Mustamäe er ikke inkludert i NMS sin innsats lenger. Det var et avgrenset 
innsamlingsprosjekt som skulle hjelpe kirkeprosjektet i gang i påvente av offentlig finansiering, og 
som NMS avsluttet i 2017. (Som opplyst i Kirkenytt, er disse midlene nå kommet). 

De midlene vi har samlet inn og samler inn utover avtalen vår, kan altså ikke kanaliseres til selve 
kirkebygget gjennom NMS. Om vi vil gjøre en innsats for Mustamäe utover å bidra til finansiering av 
de ansatte, må vi opprette en annen kanal for det. Og da må vi finne en forsvarlig ordning for det.  

Men jeg tror ikke det er klokt av den grunn å avslutte hele vår relasjon til NMS og den trygge basis-
finansiering for menighetsbygging dette representerer gjennom trygg finansiering av stillinger. Om vi 
utelukkende skulle sende alle våre midler til selve kirkebygget og utenom NMS, betyr det vel at vi 
avslutter vårt bidrag til stillingene i Mustamäe. Det ville jeg regne som uheldig. Og jeg ville også tro at 
det er komplisert og risikofylt å skulle begi seg inn på en ordning der vi bidrar til finansiering av stillinger 
utenom NMS sine kanaler. Der trenger vi NMS sin profesjonelle hånd. 

Det er fullt mulig for NMS å forlenge vår misjonsavtale med ett eller to år. Vi behøver ikke gå inn på 
en ny treårs-avtale.  



Jeg er klar over at tilliten til NMS er svekket hos mange p.g.a. mangelfull informasjon om NMS sin 
policy og endring av fokus. Vår menighet og mange her har samtidig en mangeårig, sterk og god 
relasjon til NMS. Den bør vi ta vare på. NMS er en tung og seriøs aktør på menighetsutvikling både 
hjemme og ute. Jeg tror også NMS kan være en ressurs for oss i forbindelse med menighetsutvikling 
her hjemme i Randesund. (Jeg har selv erfaring fra menighetsplanting i samarbeid med NMS i 
Røyken). 

Undertegnede vil anbefale at vi i første omgang forlenger Misjonsavtalen med NMS i ett år til.  

Samtidig fremstår behovet for videre finansiering av kirkebygget i Mustamäe som ganske 
presserende for at menigheten skal ha et sted å bygge menighet. Jfr. nyhetsbrev fra prest Tiina 
Klemens på nyåret. Om vi i fortsettelsen også vil bidra til selve kirkebygget, må det finnes en 
forsvarlig og trygg kanal for pengeoverføringer til dette og solide rutiner for kvittering og bruk av 
pengene. (Vi overoppfyller jo misjonsavtalen med NMS, så muligheten har vi jo.) 

Et memento til slutt: Selv om Randesund har utviklet en sterk og tett relasjon til Mustamäe, bør vi 
ikke bidra til en kultur der Mustamäe på sikt gjør arbeidet sitt avhengig av ekstern støtte (- en kjent 
problematikk fra vennskaps-samarbeid mellom menigheter Nord - Sør). Her har NMS en sunn policy 
som vi også bør ha in mente når vi tenker videre om vår relasjon til Mustamäe. 

M.v.h.  

Rolf Erik Hanisch 

Sokneprest  

  



Vedlegg 6 
 
Til sak 28/19 
 

Lydanlegg i Søm kirke. 
 
 

 
På gudstjenesten 24 mars deltok gospelkoret «HIM» med glitrende korsang. Etter 
gudstjenesten pratet Jan Georg med meg om lydkvaliteten. Slik jeg forstod ham 
ønsket han å arbeide videre med et PA-lydanlegg. Det gav jeg ham lov til. 
 
I etterkant har jeg tenkt litt og vil dele mine tanker med dere.  
 
 
1 Vi må snakke med Jan Jørgen Tomstad, ansvarlig for lyden slik den er nå. 
 
2 Bruker vi anlegget optimalt? Sub-kassen jeg har kjøpt inn tror jeg ikke var i bruk på 
søndag. Jeg tror den ville skapt mer fylde i lydbildet.  
 
3 Kan vi plassere høyttalere etter eget ønske? Hva betyr avtalen med Nupen i dag?  
 
 
 
Vi har valgt et lydanlegg tilpasset tale. Vi begynte med mange høyttalere, reduserte 
til 2 i 1 som henger over alteret. Alt for å få bedre lyd. 
 
Tåler rommet et integrert anlegg tilpasset kor/band (PA anlegg)?  
 
Jeg mener vi ikke kan ha 2 lyd-anlegg i kirken. Diskuter gjerne denne påstanden med 
Tomstad. 
 
 
 
 
 
Hilsen Reidar 


	Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

