
OPPGAVER SOM IKKE BLE FULLFØRT AV MENIGHETSRÅDET 2015-2019. 

 

Noen saker er ennå ikke blitt gjennomført etter vedtak i menighetsrådet. Legger ved disse 

som en orientering og som utgangspunkt for videre drøftinger i nytt menighetsråd. 

 

1. Få kontakt med de nye boligområdene, både Dvergsnes og Drangsvann. 
Her er vedtak om Drangsvann. Pga. kort tid til nytt menighetsråd ble ikke 
noen komite oppnevnt. 
 

5/19 Utbygging av Drangsvann v/sokneprest Rolf Erik Hanisch. Hva gjør vi som 

menighet? 

 Soknepresten delte noen fakta og tanker rundt planene for utbygging av 

Drangsvann og menighetens rolle i denne sammenheng. Han påpekte at i 

dette ligger det både muligheter og utfordringer vi som menighet må ta inn 

over oss og følge opp. I påfølgende diskusjon fremkom det følgende:  

1. Vi bør kontakte Fellesrådet og Bispedømmekontoret med oppfordring til å 
tenke igjennom hvordan de kan hjelpe oss i dette. Randesund bydel er 
byens største utbyggingsområde pr. dags dato og vil være det i årene som 
kommer.  

2. Burde vi ha en «tenkegruppe» med representanter både fra menigheten, 
Fellesrådet og Bispedømmerådet som kan fokusere spesielt på følgende 
problemstilling; Hva vil utbyggingen av blant annet Drangsvann innebære 
for oss som menighet? 

3. Kan vi utvide tankegangen om vår rolle og kommunikasjon i bydelen? 
4. Kan dette gi drahjelp i givertjenesten; i så fall hvilken? 
5. Kunne vi etablere rodekontakter? 

 

Vedtak: I neste menighetsrådsmøte settes det ned en komité som skal starte 

prosessen med dette arbeidet.  

 

2. Det ble vedtatt å ha infoskjerm på kirketorget som prøveordning, senere 
ev. flere steder. Av praktiske grunner er ikke dette gjennomført ennå. Her 
er vedtaket: 
 

24/18 Infoskjermer i kirken. 

Dette var en utsatt sak, fordi menighetsrådet ønsket å høre stabens mening 

om tiltaket. Det viste seg i stabsmøtet at det ikke var noen ønske om å få 

infoskjermer nå, men at det kunne vente litt. 

Menighetsrådet drøftet nå saken igjen, og vedtok enstemmig en prøveordning 

med en skjerm på kirketorget rettet mot utsiden. 



Det finnes ledig pc til dette. Driften av en slik skjerm vil bli enkel, med lite 

tidsbruk i uken. Dette blir tillagt daglig leder.  

Vedtak: Det installeres en infoskjerm på kirketorget. Den tekniske løsningen 

har en budsjettramme på kr. 15.000,-. Dette vil bli dekket av 

disposisjonsfondet. Daglig drift blir ved daglig leder.  

 

3. Kirketekstiler. Det har vært ønske om å få bl.a. messehagler til kirken, dette er 
drøftet særlig med kirkeringene. Det er foreløpig ikke gjort noe mere i denne 
saken, som ble tatt opp i fjor: 
 

31/18 Kirkeringene, status nå og videre planer. 

Leder i kirkeringene, Åshild Wergeland deltok i møtet under denne saken og 

orienterte om dagens situasjon. Det er mange aktive medlemmer, og det var 

et meget godt resultat på siste julemesse. Kirkeringene har det praktiske 

ansvaret for julemessen. De minner om at messen er menighetens eget 

arrangement, og oppfordrer til at dette får prege både menighetsråd og stab, 

så de kan kjenne at vi alle er sammen om innsatsen.  

 Det er forslag om å ha et mere langsiktig mål hvor man kunne sette av litt 

penger over flere år. Et forslag er å samle inn til kirketekstiler, det er behov for 

messehagler.  

 

Vedtak: Behovet for kirketekstiler skal utredes videre. Det skal også 

undersøkes om det er aktuelt å opprette et fond for tiltaket. 

 

4. Menighetsbladet. Nåværende redaktører Tove Houck Christensen og Ralph 
Nash har meldt at de etter hvert nå ønsker avløsning. Dette blir en viktig 
oppgave videre.  
 

5. Strategiarbeid. Her må hvert menighetsråd gjøre en innsats. Her vil vi alltid har 
noe å strekke oss etter. Både når det gjelder visjon, mål og strategier. 
 

  

 

 

Randesund, 7.10.2019 

Jan Georg Ribe, leder Randesund menighetsråd 


