DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand
Tlf 38 19 68 80
E-mail: randesund.menighet@
kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 3. APRIL, KL. 19.30.
Organist, Reidar Skaaland, var kalt inn til møtet for innspill til musikkplan for Randesund
menighet, se sak 24/19.
Åpningsord ved: Øistein Vigemyr
SAKER:
21/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

22/19

Godkjenning av referat fra 06.03.19
Vedtak: Referatet godkjennes.

23/19

Orienteringssaker
1. Kirkevalget - status ved Jan Georg Ribe. 6 personer har pr. i dag sagt ja til å
stille til valg. 4 personer vurderer sitt svar, men fremdeles er det en god
del som skal kontaktes og Jan Georg Ribe var optimistisk. Frist for ferdig
liste er 30. april.
2. Vernerunde i staben - status ved daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen. Årlig
er det en vernerunde i alle menigheter i prostiet. Dette arbeidet følges
opp i etterkant av staben, ledet av daglig leder og sokneprest.
3. Klimaseminaret - evaluering ved Åsne-Louise Halvorsen. Rapport fra
komiteen ved Hilde Gunn Sletten var lagt ved. Motivasjonen for seminaret
var å gi oppdatert informasjon om klimakrisen, synliggjøre lokale aktører
for hverandre, bringe den lokale kirke på banen og presentere noen
konkret grep som den enkelte kan gjøre angående klima og miljø.
4. Elin Wikstøl Andersen har takket ja til å fortsette å være menighetsrådets
representant i Trosopplæringsutvalget
5. Frivillig kontorvert i resepsjonen – status. En frivillig har sagt ja til å sitte i
resepsjonen ved tilkalling, for å assistere daglig leder. Det anbefales å søke
å finne en person i tillegg som savner denne type funksjon og som kanskje
har gått av med pensjon eller som er uføretrygdet, men som vil ha noe å
gjøre med jevne mellomrom på dagtid.

24/19

Innspill til plan for musikkarbeidet i Randesund menighet ved organist,
Reidar Skaaland
Reidar presenterte et rammeverk til plan for musikkarbeidet i Randesund
menighet. Menighetsrådet anbefalte å knytte konkrete «størrelser» til hvert
punkt; tiltak som f.eks.

1. Vil vi gjøre enda mer av noe?
2. Er det noen salmer vi skal fokusere spesielt på hver måned?
3. Hva vil vi gjøre, hvorfor og når?
Det kom også innspill til hvordan samarbeide med profesjonelle aktører mht.
konserter og da spesielt mot jul. Dette har også økonomisk gevinst for
menigheten. Til slutt må det også innlemmes planer for hvordan
administrasjon og økonomi skal følges opp i denne sammenheng.
25/19

Evaluering av menighetsfest, 30. mars
Menighetsrådet var meget tilfreds. Det var en vel gjennomført fest, på alle
måter. Det kom 183 personer. Komitéen besto av Signe-Brit Kåsi, Bjarne
Sløgedal og Haakon Ekberg. I tillegg hadde de knyttet til seg flere
medhjelpere. Tore Thomassen var en god gjest og delte fra sitt liv på sin egen
særegne med måte. Giverviljen i denne sammenheng er god og det kom inn
kr. 26548,- denne kvelden. I snitt pr. deltaker gir dette kr. 145,-. En meget flott
gave til menigheten og som dekker en stor del av utgiftene til festen.
Menighetsrådet rettet en stor takk til både komiteen for ypperlig innsats og
også til kirkeringen som sørget for oppvask og ryddet i etterkant.

26/19

Evaluering av menighetens årsmøte, 31. mars
Protokollen fra årsmøtet ble gjennomgått. Innspillene som ble gitt fra
menigheten tas opp i neste menighetsrådsmøte. Det bør neste gang
diskuteres hva menighetsrådet ønsker med årsmøtet. Hva er viktig å formidle
og hvilke saker er viktige? Generelle trender/mønster er viktigere enn å gå
igjennom hver enkelt gruppe/del av menighetsarbeidet. Menighetsrådet bør
også se om det er noe i årsmeldingen som korrelerer med strategien som er
lagt for arbeidet fremover. Kanskje kan de forskjellige utvalg og grupper
oppfordres til å komme med tilbakemelding på utfordringer som; «Hvordan
rekrutteres nye medarbeidere?» og «Hva trenger dere forbønn for?» m.m..
Det bør forutsettes at menigheten har satt seg inn i årsmeldingen før
årsmøtet og at det søkes å effektivisere gjennomføringen av møtet.

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 overfor
menighetsrådet om at fokus på Mustamäe menighet fortsetter til kirken er
ferdigstilt og tatt i bruk. Helgen 5. – 7. april reiser Søm kirkekor til Tallinn for å
besøke menigheten i Mustamäe. Der vil menighetsrådsleder, Jan Georg Ribe
og misjonsutvalgets leder, Marianne Haukom Rosseland, ha samtale med
NMS sin lokale prest, Tiina Klement, for å kartlegge flere alternativ for
overføring av innsamlede midler til kirkebygget.
Vedtak: Endelig vedtak utsettes til neste menighetsrådsmøte, 15. mai.

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 vi trenger å gjøre
tiltak for utbedring av lydforholdene. Menighetens organist, Reidar Skaaland,
skrev en henvendelse til menighetsrådet angående dette. Daglig leder har

allerede vært i kontakt med Jan Jørg Tomstad og gått igjennom eksisterende
situasjon. Enkelte tiltak vil bli gjort som f.eks. justering av høyttalerne i taket,
bedre styring av lyd og også få på plass rutiner for testing av lyd i forkant av en
gudstjeneste, men rommet er i utgangspunktet bygd for akustisk lydbilde. Det
ble ikke fattet vedtak om ytterligere tiltak i denne sammenheng.
29/19

Eventuelt.

29/19 – 1

Årsregnskapet for 2018
Årsregnskapet er tidligere gjennomgått, men må vedtas i menighetsrådet før
revisjon leverer det fra seg – ferdig revidert.
Vedtak: Årsregnskapet for 2018 vedtas.

29/19 – 2

Line Mastad flytter fra soknet
Line Mastad flytter nå til Lund og trer ut av menighetsrådet som følge av
dette. Hun ble takket av Jan Georg Ribe for god innsats i menighetsrådet og
ønsket lykke til videre.

29/19 – 3

Takk til gospelkoret HIM
Det var enighet om å sende en blomsterhilsen som takk til gospelkoret HIM
for sin deltakelse i gudstjenesten, 24. februar.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

