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 15. MAI, KL. 19.30.
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Signe-Brit Kåsi, Elin Wikstøl Andersen, Lars Ivar Gjørv, Mats
Nesmann, Øistein Vigemyr, Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen
(sekretær).
Forfall: Kristin Aarsland, Else Breilid Svendsen og Haakon Ekberg.
Åpningsord ved: Mats Nesmann
SAKER:
30/19

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

31/19

Godkjenning av referat fra 03.04.19
Vedtak: Referatet godkjennes

32/19

Orienteringssaker
1. AU gjorde et vedtak 30. april 2019 om at innsamlede midler på
Balubadagen 12.mai skulle gå til sommerleir for barna i Mustamäe
menighet i Tallinn. Det ble et meget vellykket arrangement som
menighetsrådet gav mye ros.
2. Revisjonsberetningen for 2018 er mottatt og tas til orientering.
3. Menighetsrådet ble forelagt nominasjonskomiteens liste for valg til det
nye menighetsrådet. Listen ble tatt til orientering.

33/19

Kirkevalget 2019
Menighetsrådet skal fungere som valgstyre under kirkevalget i vårt sokn.
Leder i menighetsrådet ble foreslått som leder også av valgstyret.
Vedtak: Leder av menighetsråd og nominasjonskomite, Jan Georg Ribe, ble
valgt til leder av valgstyret.

Utsatt fra menighetsrådsmøtet, 03.04.19
27/19
Nytt misjonsprosjekt
Jan Georg Ribe orienterte om samtalene som han og leder for
misjonsutvalget, Marianne Haukom Rosseland, har hatt med Tiina Klement,
prest i Mustamäe menighet i Tallinn, Estland. Han henviste også til
løsningsforslaget fra Tiina Klement for overføring av penger direkte til
menigheten i Mustamäe, om menighetsrådet skulle gå inn for å fortsette å
støtte Mustamäe menighet i byggingen av kirken der. Det foreligger tre skriv

tilhørende denne saken; ett fra misjonsutvalget v/Marianne Haukom
Rossland, ett fra sokneprest Rolf Erik Hanisch og ett fra Jan Georg Ribe, som
var vedlagt innkallingen til dette menighetsrådsmøtet. Menighetsrådet
diskuterte saken og konkluderte med at Randesund menighet har overoppfylt
løftet om overføring av midler til Estland i løpet av tre år, via sitt
misjonsprosjekt gjennom NMS. Vi kan dermed avslutte dette prosjektet,
formelt blir det etter avtalen 4.9 19, men pengeoverføringene er allerede
avsluttet. Det ble enstemmig bestemt å starte et nytt prosjekt med innsamling
utelukkende til ferdigstillelse av kirken i Mustamäe, her er det allerede lagt til
side innsamlede midler øremerket til formålet. Rutine for overføring av
penger må etableres via regnskapstjenesten i kommunen. Daglig leder, ÅsneLouise Halvorsen tar kontakt med ansvarlig for dette, Torill Irene Drivdal.
Vedtak: Randesund menighet avslutter sin misjonsavtale med NMS med
sluttdato 04.09.19, etter å ha overoppfylt sin avtale om overføring av midler
til Estland. Totalt er det pr. mai 2019 samlet inn kr. 293 000,-.
Innsamlingsmålet for dette prosjektet var kr. 180 000,-. Det startes 15.5.2019
et nytt misjonsprosjekt med formål å samle inn penger til ferdigstillelse av
kirken i Mustamäe. Det er ikke satt en konkret sum som mål for innsamlingen.
Sluttdato for det nye misjonsprosjektet i Mustamäe menighet, Tallinn, er 1.
september 2020.
35/19

Innspill til handlingsplan 2020 - 2023
Det er utarbeidet et forslag med innspill fra Randesund menighet til
Fellesrådets handlingsplan. Menighetsrådet diskuterte forslaget og den
prioriterte rekkefølgen. Menighetsrådet ønsker at det blir gjort en snarlig
utbedring av lekkasjene i taket i Søm kirke, det må ordnes med
dreneringskum utenfor Randesund kirke. Her må også flombelysningen
forbedres, kirketrappen rehabiliteres, og nytt gulvteppe prioriteres.
I Søm kirke ønskes lydtett samtalerom, og det er behov for å asfaltere veien
bak kirken.
Vedtak: Menighetsrådet går inn for forslaget.

36/19

Dato for neste menighetsfest, 2020
Menighetsrådet ønsker å fortsette tradisjonen med menighetsfest hver vår,
dagen før menighetens årsmøte.
Det ble diskutert behov for å opprette et interimsstyre som kan følge opp
neste års fest. Denne festen blir det nye menighetsrådets oppgave, men det
vil være gunstig å gjøre avtale med taler så tidlig som mulig.
Vedtak: Lørdag 21. mars ble valgt til dato for menighetsfest, 2020. Videre ble
dagen etter, søndag 22. mars, valgt til å avholde menighetens årsmøte.

37/19

Eventuelt

37/19 – 1

Brev fra Trosopplæringsutvalget, datert 10. mai 2019
Menighetsrådet mottok et brev fra Trosopplæringsutvalget. Elin Wikstøl
Andersen, menighetsrådets representant i utvalget, orienterte om saken. I
hovedsak dreier det seg om fordeling av arbeidsressurser på onsdager, som er
ukens mest travle dag for staben. Det vil bli sendt et skriftlig svar på dette.

37/19 – 2

Endring av dato for menighetsrådsmøter, høsten 2019
Dato for første menighetsrådsmøte i høst endres fra 4. september til 21.
august, grunnet kirkevalget. 18. september er dato for neste
menighetsrådsmøte. 16. oktober blir det felles møte mellom eksisterende og
nytt menighetsråd.

37/19 – 3

Behov for videreføring av 10% renholdsstilling under sykmelding
For tiden er vår renholder, Laima Bauzaite–Jociene, sykemeldt. Hun blir etter
hvert borte i svangerskapspermisjon. I denne perioden har vi fått Nataliya V.
Egeland til å vikariere i hennes stilling. Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen,
ønsket at menighetsrådet stiller seg bak avgjørelsen om å ha Nataliya Egeland
i full 10% stilling under vikarieringen, selv om menigheten ikke får full
sykelønnsrefusjon (ca. rundt 8%).
Vedtak: Nataliya Egeland får vikariere i 10 % stilling under renholders
sykmelding og svangerskapspermisjon.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

