DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf. 38 19 68 80
E-mail: randesund.menighet@
kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDET, ONSDAG 15. APRIL, KL. 19.30
Sak 19/20. 20/20, 21/20, 17/20. 23/20, 24/20 og 25/20 er utsatt til første møte i
menighetsrådet som fysisk avholdes i Søm kirke.
STED:
Teams nettmøte
TIDSPUNKT: Kl.19.30
Åpningsord ved Øystein Sannarnes.
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Åsmund Farestveit, Kirsten
Leidal, Mats Nesmann, Martin Pearsson (for Tobias Malvig), Nils Kristian Aarsland, Magnus
Ramsdalen (1. vara), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).
SAKER:
26/20

27/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
Godkjenning av referat fra 15.04.20
Vedtak: Referatet ble godkjent

28/20

Orienteringssaker
1. Tirsdag 31/3 var det årsmøte i KUP. Tobias Malvig, menighetens representant
var tilstede. Møtet ble holdt via livesending på youtube. Årsmøtet blir lagt ut
på youtube fortløpende.
2. Fra stab: Konfirmasjoner er utsatt til høsten. Staben har gjort en del endringer
og har i denne perioden kommunisert og jobbet stort sett digitalt. Vi har lagt
ut noen små konserter, prekener, delt innlegg/prekener fra andre, hatt
påskevandringer og også i denne perioden etablert en ny gruppe på vår
Facebookside: Randesund menighet barn. Det er avholdt gudstjeneste
utenfor Strømmetunet påskedag. En flott opplevelse for beboerne. Vi
avholder også drive-in gudstjeneste på parkeringsplassen utenfor Søm kirke,
søndag 19. april.

29/20

Vedlikehold/fornying av gulvet på kirketorget
Gulvet på kirketorget er så slitt at vanlig vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Det
ble diskutert ulike løsninger; slip og opplakking eller evt. nytt gulv.
Vedtak: Menighetsrådet nedsatte en komite som skulle ta prosessen videre,
både praktisk, økonomisk og estetisk. Nils Kristian Aarsland takket ja til å lede
komiteen. Han fikk med seg Tobias Malvig og Åsne-Louise Halvorsen. Leder
for menighetsrådet, Øystein Sannarnes, blir kaldt inn ved behov.

30/20

Utvidelse av misjonsprosjektet til ut 2020

Pga. covid19 situasjonen som Norge befinner seg i, har en rekke aktiviteter
blitt satt på vent. Dette har også konsekvens for vårt misjonsprosjekt i Tallinn,
som vi har et spesielt ansvar for.
Vedtak: Misjonsprosjektet i Tallinn blir forlenget ut 2020.
31/20

Idémyldring/SWOT analyse: Randesund menighet sin bruk av sosiale media
En SWOT prosess ble satt i gang. Menighetsrådet vil bruke verktøyet «Padlet»
til dette formålet. Padlet er er en virtuell interaktiv tavle hvor flere kan
samarbeide i sanntid med å lage, diskutere og organisere innhold. Tema vil
være ulike områder menighetsrådet mener er spesielt viktige å fokusere på nå
og fremover. Man vil se på styrker, svakheter, muligheter og trusler rettet mot
disse. Analyseprosessen skal munne ut i en handlingsplan. Dette vil fortsette i
flere menighetsrådsmøter fremover.
Tema som det vil bli gjennomført en SWOT analyse på er:
1. Randesund menighet sin bruk av sosiale medier
2. Ungdomsarbeidet
3. Søndagsskolen – rekruttering
4. Idemyldring – Randesund menighets identitet (visjon)

32/20

Eventuelt

32/20 – 1

Takkoffer
I covid19 perioden utgår en rekke offer. Vi har et spesielt ansvar for vårt
misjonsprosjekt i Tallinn.
Vedtak: På første gudstjeneste denne perioden (drive-in) går offeret til
Tallinn. Dette gjøres kun via vipps.

32/20 – 2

Neste møtedato
Neste møte er 29. april og deretter 13. mai som opprinnelig oppsatt. Disse to
møtene brukes i hovedsak til SWOT arbeid.

Øystein Sannarnes
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

