
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

Tlf. 38 19 68 80 
E-mail: randesund.menighet@ 

kristiansand.kommune.no 
 
     
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 22. JANUAR, KL. 19.30 
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Åsmund Farestveit, Kirsten 
Leidal, Mats Nesmann, Marianne Tandberg Christensen, Tobias Malvig, Nils Kristian 
Aarsland, Rolf Erik Hanisch, Martin Pearson (for Magnus Ramsdalen) og Åsne-Louise 
Halvorsen (sekretær).  
 
Forfall: Magnus Ramsdalen (1. vara) 
 
Åpningsord ved Rolf Erik Hanisch 

SAKER: 

01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
02/20  Godkjenning av referat fra 11.12.19 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

03/20  Orienteringssaker 
1. Bente Urdal, økonomisjef i Fellesrådet, orienterte om rutiner innen 

delegasjon og økonomi. Kirkens arbeidsform er bygd på modellen fra offentlig 
sektor. Hun henviste til kirkelov og forskrift for økonomiforvaltning i kirken og 
gikk igjennom avgrensninger mellom menighetsråd og fellesråd m.m. 

2. Rolf Erik Hanisch orienterte om både fjorårets og årets fasteaksjon som er 
tirsdag 31. mars. Menighetsrådet ble oppfordret til å delta, sammen med 
deler av stab.  

3. Rolf Erik Hanisch orienterte om klimahelg som gjennomføres 14. og 15. mars i 
Søm kirke. Menighetsrådet ble oppfordret til å ta eierskap og delta. 

4. Rolf Erik Hanisch orienterte om undersøkelsen «Kristiansand monitor». 
Resultatet av denne er ment å skulle synliggjøre menighetenes 
tilstedeværelse i byens mangfoldige liv. 43 menigheter har svart på 
undersøkelsen. 

5. AU har godkjent et initiativ fra Martin Pearson mht. søknad om støtte til 
konserter under veikirke, sommer 2020. Dette jobbes videre med av Pearson 
og menighetsrådet synes initiativet var positivt.  

6. Anne Eidjord skal ha 50% permisjon et år fra starten av mars. Vikar trer inn i 
resten av hennes stilling denne perioden.   

7. Giverkonto i Nordea er nå avsluttet og hele menighetsrådet signerte 
anmodningen.  

 
04/20  Delegasjonsreglement og økonomireglement 

Vedtak: delegasjonsreglement og økonomireglement vedtas med følgende 
endringer:  



a. Delegasjonsreglement:  
SPESIELT DELEGERTE OPPGAVER, 3.2., punkt 3: - utføre innkjøp til drift av 
kontoret innenfor gjeldende budsjett. 
 
b. Økonomireglement:  
BUDSJETT, 2: Daglig leder har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom ulike 
ansvar og arter innenfor gjeldende budsjett.  
REGNSKAP, 3: Regnskapsrapporter skal legges fram for menighetsrådet hvert tertial.  

 
 
05/20  Budsjett 2020 

Budsjettet for 2020 er basert på kontinuitet fra tidligere år, men med blant 
annet styrking av ungdomsarbeidet Enter. Det er ikke forventet særlige 
endringer på noen av ansvarsområdene i regnskapet og det er tatt høyde for 
en normal oppjustering av lønn for ansatte via givertjenesten. Vi har hatt 
overskudd hvert år de siste årene, 2019 likeså. Vi har også den siste tiden hatt 
en god økning i givertjenesten og prognosene for 2020 er gode.    
Vedtak: Forslag til budsjett for 2020 vedtas med følgende endring: styrking av 
Enter ansvaret.   

 
06/20 Representant i innstillingsrådet i forhold til ansettelse av kapellan 
  Vedkommende skal også være med på intervjuet, 17. februar.  

Vedtak: Øystein Sannarnes, leder av menighetsrådet, ble valgt til representant 
i innstillingsrådet.  

 
07/20  Investering ungdomsarbeid 

Enter ønsker en ny lysrigg som skal brukes både i kirken og på turer. De har 
fått et tilbud fra Live Production på tre lamper til prisen av én. Nye koster 
disse lampene kr. 15000,- + mva. Enter sin pris er kr. 5500,- + mva.  
For å kunne styre disse lampene trenger de også en miks. En grei lysmiks går fra 
5000-35000kr. Enter ønsker en til kr. 23 000,-.  

Vedtak: Enter får kjøpe dette utstyret og pengene tas av Enters eget fond. 
Innkjøpet gjøres under forutsetning av at utstyret forsikres.  
 

08/20  Diverse utvalg og menighetsrådets deltakelse 
Enkelte utvalg skal ha og trenger deltakelse av menighetsrådet. Dette gjelder 
blant annet styret for kirkeringene, diakoniutvalget, trosopplæringsutvalget 
og misjonsutvalget. Det må avgjøres hvem som går inn i de ulike utvalg ut ifra hvor 
det er behov.  
Vedtak: List over forslag til deltakelse fra MR ble vedtatt.  

 
09/20  Komite for menighetsfest, 21. mars   

Arbeidet med årets menighetsfest er allerede i gang. Festkomité består av 
Marianne Christensen Tandberg, Nils Kristian Aarsland og Åsmund Farestveit. I 
år får vi besøk av Jens Olai Justvik. Mange av menighetens frivillige, i tillegg til 
stab og menighetsråd, vil være engasjert i ulike oppgaver i forbindelsen med 
festen.  
 

10/20  Eventuelt 
  
10/20 – 1 Menighetsrådets deltakelse i Torill sin avslutning, 2. februar 



Det ble diskutert deltakelse denne dagen, gave fra menighetsrådet, hvem som 
skulle lede og si noe i avslutningen på kirketorget i etterkant av gudstjenesten. 
  

 
 
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

