
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

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

kristiansand.kommune.no 
 
 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDET, ONSDAG 15. APRIL, KL. 19.30 
Sak 19/20. 20/20, 21/20, 17/20. 23/20, 24/20 og 25/20 utsettes til første møte i 
menighetsrådet som fysisk avholdes i Søm kirke.   
 
STED: Møtet gjennomføres som nettmøte; Teams innkalling følger; MR-leder kaller inn via din 

ordinære e-post adresse. 
 
TIDSPUNKT: Møtet åpnes kl.19:15 for å sikre at alle kommer inn med audio/lyd og bilde før 
møtet starter. 
 

SAKER: 

26/20  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes   
 

27/20 Godkjenning av referat fra 18.03.20  
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes  
  

28/20  Orienteringssaker  
1. Fasteaksjon v/Rolf Erik Hanisch 
2. Tirsdag 31/3 var det årsmøte i KUP. Tobias Malvig, menighetens representant 

var tilstede. Møtet ble holdt via livesending på youtube. Årsmøtet kommer til 
å bli lagt ut på youtube fortløpende.  
 

29/20 Idémyldring/SWOT analyse: Randesund menighet sin bruk av sosiale media 
 Menighetsrådet skal gjennomføre en SWOT analyse (analyse av styrke, 

svakhet, muligheter og trusler) av hvordan vi bruker og er tilstede i sosiale 
media, spesielt basert på den situasjonen vi befinner oss i og som fordrer at 
menigheten bruker nye plattformer for kommunikasjon. Hva kan vi lære av 
dette, hvordan kan vi bruke dette fremover og hvordan kan vi som menighet 
sammen gjøre en god og hensiktsmessig jobb i dette? Hvordan kan 
menighetsrådet bidra i dette? Analyseprosessen skal munne ut i moment til 
en handlingsplan.  

 
30/20  Vedlikehold/fornying av gulvet på kirketorget 

Gulvet på kirketorget er nå så slitt at vanlig vedlikehold ikke er tilstrekkelig. 
Det ble budsjettert med vedlikehold av gulvet også i 2019, men da dette skulle 
gjennomføres, så vi at gulvet trengte større oppgradering. Daglig leder tok 
kontakt med Kåre og Bjarne Andreassen og ba om tilbud på slip og lakkering. 
Prosessen ble satt på vent da dette ikke var budsjettert og vi samtidig hadde 
planer om nye bord på kirketorget. Det var ønskelig å se de nye bordene før 
det ble tatt stilling til gulvet – rent estetisk. Dette falt i samme periode som 
overgang til nytt menighetsråd.  



Menighetsrådet bes vurdere hva som er hensiktsmessig; slip og lakk av gulvet 
(levetid med mye slitasje; rundt 10 år) eller nytt gulv.  

 
 
31/20  Utvidelse av misjonsprosjektet til ut 2020 

Pga. covid19 situasjonen som Norge befinner seg i, har en rekke aktiviteter 
blitt utsatt i menigheten. Dette har også konsekvens for blant annet 
menighetsprosjektet vår i Mustamãe/Tallinn, da blant annet offer i mars, 
damekveld og mest sannsynlig også BALUBADAG utgår. Disse tre hadde mest 
sannsynlig bidratt til over kr. 50 000,- i overføring til Mustamãe menighet. 
Misjonsutvalget har gjort en henvendelse og ber om at misjonsprosjektet 
utvides til ut 2020, for – om mulig – å bøte på dette.  
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