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 26. FEBRUAR, KL. 20.00.
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Kirsten Leidal, Åsmund
Farestveit, Mats Nesmann, Nils Kristian Aarsland, Marianne C. Tandberg, Magnus Ramsdalen
(for Tobias Malvig), Martin Pearson (for Magnus Ramsdalen) Rolf Erik Hanisch (sokneprest)
og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).
SAKER:
11/20

12/20
13/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Godkjenning av referat fra 22.01.20
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Orienteringssaker
1. Status menighetsfest, lørdag 21. mars

Det meste er på plass og Jens Olai Justvik er invitert som gjest i år. Gisle Johnsen
leder festen. Menighetsrådet ønsker å spørre TØFF’erne om å gjøre en dugnad i
oppvasken under festen og at dette betales med støtte fra menigheten til egenandel
på deres tur til Danmark. Det er ikke avgjort hvor mye det skal støttes med.

2. Status fasteaksjon, tirsdag 31. mars
Tirsdag før palmesøndag er det fasteaksjon. I år kommer Kristiansand
folkehøyskoles elever til å gå på søndag 29. mars istedenfor tirsdagen, siden
de reiser bort den uken. Det arrangeres kafé på kirketorget fra kl. 18 – 20.
Flere fra menighetsrådet blir med på ulike måter.
3. Status klimahelg, 14. og 15. mars
Programmet for klimaseminaret lørdag 14. mars ligger klart. Flere i
menighetsrådet bidrar på ulike måter, blant annet på kjøkkenet.
4. Status utvalg
De fleste utvalgt har nå en representant fra menighetsrådet, men
misjonsutvalget har ennå ikke fått sin representant. Det arbeides med dette.
14/20

Ungdom og gudstjeneste
Det ble drøftelse av hvordan vi kan inkludere ungdommene i gudstjenesten og
om hvordan vi kan tilrettelegge for deres opplevelse av medeierskap i det som
skjer. Det ble foreslått et eget «ungdomshjørne» i kirkesalen, at
gudstjenestene også kan kunngjøres på Enter, at vi må samarbeide om et
repertoar som kan ha gjenkjennelse i både yngre og eldre generasjon og at
gudstjenesten bør gjennomføres med «flyt», uten for mange pauser. Det ble
også ytret et ønske om mer av/fra Enter når vi har ungdomsgudstjenester. Vi
må finne ut hva vi liker i vårt fellesskap og hva som er «oss». Sokneprest,

ungdomsarbeidere, kantorer, medlemmer fra menighetsråd m.fl. vil ha
samtale om dette for å konkretisere tiltak.
15/20

Ansettelse av kapellan
Øystein Sannarnes (leder) orienterte om prosessen for ansettelse av ny
kapellan. Utdanning, praksis og personlig egnethet var vektlagt og
informasjon om kandidatene og erfaringer fra intervjuene med referanser ble
presentert for menighetsrådet. Menighetsrådet stemte over hvem som var
ønsket som kandidat nr. 1, 2 og 3. Avstemmingen er unntatt offentlighet.
Saksdokument fra dette er sendt til intervjugruppen, signert Øystein
Sannarnes, leder i menighetsrådet.

16/20

Representant i Kirkens ungdomsprosjekt - KUP
Årsmøtet i Kirkens ungdomsprosjekt etterspør en representant fra Randesund
menighet. Det er et viktig arbeid som drives i forhold til Kirkens
ungdomsprosjekt og vi som menighet er medansvarlig i dette arbeidet.
Vedtak: Kirsten Leidal ble Randesund menighet sin representant i KUP.
Merknad: Kirsten Leidal har siden anbefalt at Tobias Malvig går inn som
representant og Tobias Malvig har takket ja til dette.

17/20

Delegasjonsreglement og økonomireglement
Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte

18/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

