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 15. MAI, KL. 19.30.
Åpningsord ved: Mats Nesmann
SAKER:
30/19

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

31/19

Godkjenning av referat fra 03.04.19
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes

32/19

Orienteringssaker
1. Formål med innsamlede midler på Balubadagen, ref. vedtak om å la
inntekten gå til sommerleir for barna i Mustamäe menighet i Tallinn, AU,
30.04.19
2. Revisjonsberetningen for 2018

33/19

Kirkevalget 2019
Pr. i dag står det 10 personer på nominasjonslisten. Denne registreres i
kirkeregistret. 5. mai. er frist for å godkjenne det første listeforslaget og kunngjøre
valglisten, valgform og evt. behov for supplerende nominasjon. Fristen for
supplerende nominasjon er 5. juni. Dvs. frem til den datoen kan menighetsrådet
legge til navn på den opprinnelige listen vi leverte innen 5. mai. 10. august starter
forhåndsstemming (foregår på kirkens servicetorg nede i byen), ferdig fredag (før
valgdag) 6. september rundt kl. 14.30. Søndag 8. september skal vi gjennomføre valg i
Søm kirke. Vi må allerede nå jobbe for å fylle behovet for valgfunksjonærer de to
valgstedene (Dvergsnes skole og Sukkevannshallen) i tillegg til søndagens valg i Søm
kirke, som også er menighetens samlingssøndag. Funksjonærene kan honoreres, om
de ønsker det. Vi trenger ca. seks personer pr. sted (to skift selve valgdagen), 12.
stykker til sammen. Så trenger vi i tillegg fire (evt. 5) på søndagen her i kirken hvor
det er mye trøkk på kort tid. To avlukker i kirkestua. Det er ønskelig om
representanter i menighetsrådet kan stille som funksjonærer, spesielt på søndagen.

Utsatt fra menighetsrådsmøtet, 03.04.19
27/19
Nytt misjonsprosjekt
I september 2019 starter Randesund menighet et nytt misjonsprosjekt.
Problemstilling og diskusjon rundt denne saken, henvises til i vedlagte
saksunderlag fra Jan Georg R.
Forslag til vedtak: Randesund menighet avslutter vår misjonsavtale med NMS
med sluttdato 01.09.20, etter å ha overoppfylt løftet om overføring av midler

til Estland. Det startes et nytt misjonsprosjekt med formål å samle inn penger
til ferdigstillelse av kirken i Mustamäe.
35/19

Innspill til handlingsplan 2020 - 2023
Det er utarbeidet et forslag til innspill fra Randesund menighet til Fellesrådets
handlingsplan, vedrørende behov for utbedring av enkelte områder av
vedlikeholdet i Randesund og Søm kirke. Se vedlagte saksunderlag.

36/19

Dato for neste menighetsfest, 2020

37/19

Nominasjonskomiteens liste
AU gjorde vedtak om å godkjenne vedlagte nominasjonsliste i møte, tirsdag
30. april, slik at fristen for å registrere listen på kirken.no innen 5. mai, ble
overholdt. Menighetsrådet bes stille seg bak AU sin anbefaling og godkjenne
vedlagte nominasjonsliste.
Forslag til vedtak: Nominasjonslisten godkjennes.

37/19

Eventuelt

Neste menighetsrådsmøte blir hos Jan Georg og Åse Ribe, Vavikbakken 20 fra kl. 18.00.
Dette blir en avslutning for stab og menighetsråd.
Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

VEDLEGG 1:
Nominasjonsliste Randesund menighetsråd valg 2019
Navn

Alder

Adresse / tlf / mail

1 Mats Nesmann

63

Dvergsnesknatten 26, 4639 Kristiansand
481 40 894
mane4@vaf.no

2 Lars Ivar Gjørv

62

Vardåsveien 18 A, 4637 Kristiansand
900 63 998
larsivar@gmk.no

3 Marianne Christensen Tandberg 45 Dvergsneskollen 50, 4639 Kristiansand
412 33 102
mariannetandberg@hotmail.com
4 Åsmund Farestveit

47 Huldertun 9, 4638 Kristiansand
920 56 034 asmund.farestveit@kristiansand.kommune.no

5 Martin Pearson

70

Odderhei platå 52, 4639 Kristiansand
950 21 226
mpmusicmartin@gmail.com

6 Nils Kristian Aarsland

52

Odderhei platå 24, 4639 Kristiansand
957 92 722
nkaarsland@getmail.no

7 Øystein Sannarnes

54

Odderhei terr. 115, 4639 Kristiansand
926 44 543
osannarnes@gmail.com

8 Julie Omdal Egeland

24

Barstølveien 50, 4636 Kristiansand
408 06 980
julieoe@nms.no

9 Tobias Malvig

20

Rødhettesvei 7, 4638 Kristiansand
980 59 349
tobiasmalvig@gmail.com

10 Kirsten Leidal

48

Morildveien 11, 4639 Kristiansand
907 67 330
kirsten.leidal@avfallsor.no

11
12
13

VEDLEGG 2:
Vedr. utsatt sak 27/19, Randesund menighetsråd
Kirkebygging i Mustamäe
Kirken er finansiert gjennom gaver fra Norge, Finland og Estland på 200 000 Euro, med
hovedtyngden som støtte fra Tallinn kommune på 1,65 millioner Euro.
Med denne summen på 1,85 millioner Euro, og 200 000 Euro i lån, ble kirken bygget etter
arkitektkonkurranse. Pengene var brukt opp i januar 2018, da var hele råbygget satt opp,
uten noe innredning.
Etter en gammel tvistesak i Tallinn, vedtok kommunen at det skulle utbetales en
kompensasjon til den evangeliske kirke, i forbindelse med en stor katedral i sentrum av byen,
en sak som har versert i 20 år.
I desember 2018 fikk kirken 1 million Euro for dette, og startet straks innredning av kirken.

Det som nå prioriteres, er å få ferdig innredning så man kan starte innflytting til en del av
kirkebygget til høsten. Prisen er 350 000 Euro. Dette er det vi i Randesund nå er invitert med
på.
Helt konkret er det første de trenger dører, så de kan låse av et areal i bygningen, bruke det
til kontorer, kjøkken og en liten forsamlingssal. Dermed kan de avslutte leie av svært dårlige
lokaler i kjelleren i en stor blokk, hvor de også er oppsagt fra høsten av.
Konkret trenges N.kr. 100.000 til dette. Dette tilsvarer omtrent den summen som vår
menighet har samlet inn siste året, og ventet med å overføre.
Da kirkekoret var på besøk i april 2019, fikk vi et meget godt inntrykk av menigheten. Kirken
var imponerende arkitektonisk, og meget praktisk planlagt innredet. Det er tatt med gode
lokaler til egen barnehage, som vil gi viktige inntekter til menigheten.
Leder av misjonsutvalget Marianne Haukom Rossland og jeg var i samtaler med
menighetens prest Tiina Klement, hennes mann som hadde økonomisk ansvar, og med
byggelederen for kirkebygget.
De gav alle et meget godt og solid inntrykk, hvor det var lagt vekt på system og ryddighet.
Selve kirkebygget er skilt ut som egen stiftelse, og får sine tilskudd direkte fra menigheten.
Jeg ba Tiina Klement om å sende meg opplysninger om organiseringen av menigheten og
økonomien, hun skriver:
«Først vil jeg takke for at dere vil støtte oss. Det betyr veldig mye for meg og for oss,

menigheten. Vår menighet har en profesjonell regnskapsfører og revisor og vi har et
menighetsråd som følger økonomien.
Menigheten har to kontonr: en av de bruker vi menighetsarbeidet og den andre bare
for kirkebygging.
Som jeg sa sist, så kan vi sende dere kvitteringen på dører når vi har fått det. Du kan
gjerne minne på om jeg ikke har gjort det, men det blir ikke aktuelt før i slutten av juni
måned.»
Menigheten har tidligere drøftet forholdet til NMS, som skrev kontrakt med oss om å
gi gaver til kirkebygget, men som uten å informere vår menighet i 2017 startet å
sende pengene våre til NMS arbeidet i hele Estland. I praksis har vi vært med på å
lønne prest og kateket i flere menigheter, også Mustamäe, ikke noe har gått til
kirkebygget siden.
Da vår menighet allerede har overoppfylt våre løfter om økonomiske overføringer til
NMS i løpet av avtaleperioden, er det rimelig å vurdere igjen hvordan innsamlede
midler skal disponeres videre. Avtalen med NMS går ut september 2019.
Da engasjementet for kirkebygg har vært så stort i vår menighet, er det en god
løsning å avslutte NMS prosjektet litt før tiden, og lage et eget misjonsprosjekt fra
våren 2019 til høsten 2020, som innebærer innsamling til ferdigstillelse av kirken i
Mustamäe.
Det skulle ikke være problemer ved å overføre midler direkte til menighetens konto,
og vi vil få oppfølging fra dem vedrørende bruken av pengene.
Forslag til vedtak:
Randesund menighet avslutter misjonsprosjektet med NMS, etter å ha overoppfylt
løftet om overføring av midler til Estland.
Det startes et nytt misjonsprosjekt som varer frem til høsten 2020, med formål å
samle inn penger til ferdigstillelse av kirken i Mustamäe.
Jan Georg Ribe, 29.4.2019
Leder, Randesund menighetsråd

