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 27. MAI
STED:
TIDSPUNKT:

Søm kirke, kirkestua
Kl.19:00

TILSTEDE:

Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Åsmund
Farestveit, Kirsten Leidal, Tobias Malvig, Nils Kristian Aarsland,
Marianne Christensen Tandberg, Mats Nesmann, Magnus
Ramsdalen (1. vara) Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise
Halvorsen (sekretær)

Åpningsord:

Rolf Erik Hanisch

SAKER:
33/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent

34/20

Godkjenning av referat fra 15.04.20
Vedtak: Referatet ble godkjent

35/20

Orienteringssaker
Rolf Erik Hanisch (REH) informerte om «Sammen som kirke i hele
verden». Randesund menighet har besluttet å være med i aksjonen og har
valgt å kanalisere vårt bidrag gjennom NMS. Informasjon legges ut på våre
nettsider. Prosjektet avsluttes 23. juni og målet er kr. 50 000,-. Julie O.
Egeland er menighetsrådets kontakt for prosjektet.
REH informerte om stabens arbeid med beredskapsplan for
grenseoverskridende atferd. Det utformes nå et overordnet plandokument
for Randesund menighet for forebygging og håndtering av
grenseoverskridende atferd. Dette blir sak i menighetsrådet, 17. juni.
Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH) informerte om avlysning av leirer i sommer
og alternativ. Enter har avlyst, men vil avholde en «hjemlig» variant
samme uke.
ÅLH informerte om planer for sommerens veikirke, kunstutstilling og
lunsjkonserter.

1.

2.

3.

4.

5. ÅLH informerte om ferieavvikling for stab og kontortider sommer; tirsdag
og torsdag fra kl. 10 – 14, uke 27 - 32.
6. ÅLH informerte om Kirkenytt. Kommende utgivelsen vil ha fokus på
hvordan vi var kirke i covid19 dugnaden.
7. REH informerte om AU vedtak ang. innkjøp av podcast, offer til dette
formål og konkrete planer.
8. Revisjonsberetning foreligger. Det er ingen kommentar til regnskapet fra
revisors side.
9. ÅLH redegjorde for diakonistillingen og endring i Anne Eidjord sin stilling
fra 80% til 50% og for engasjement av vikar – Marianne Gilje Løining - i
50%. Det er forventet merforbruk på lønn i høsthalvåret, men et
mindreforbruk fra medio mars til primo august. Det er derfor ikke
forventet et vesentlig merforbruk ved årets slutt.
36/20

Tertialrapport, 1. tertial 2020
Saksfremstilling lå vedlagt i denne saken. Revidert budsjett blir forelagt
menighetsrådet i egen sak neste menighetsrådsmøte.
Vedtak: Tertialrapport tas til etterretning.

37/20

Åpning av kirkene – veien videre
Randesund menighet er fremdeles med i covid19 dugnaden. Nå åpnes det
for å kunne avholde gudstjenester med begrensninger. Menighetsrådet
skal være delaktig i veivalget videre, sammen med stab. Vi trenger flere
frivillige og spesielt kirkeverter fremover. Menighetsrådet må – sammen
med stab og resten av menighet – hjelpe til å etablere flere yngre i denne
tjenesten. Målet er 25 nye før årsslutt.
Vedtak: Det er spesiell ordning frem til 15. juni. Etter dette åpnes det opp
for 200 personer på en gudstjeneste. Behovet for kirkeverter den
kommende perioden er større enn før. Stab, menighetsråd og menighet for
øvrig oppfordres til å stille som kirkeverter og til å hjelpe til med å
engasjere nye i denne tjenesten også etter at covid19 dugnaden er over.

38/20

Randesund menighetsråds innspill til Fellesrådets handlingsplan
Se vedlegg i saken.
Vedtak: Forslag til innspill til Fellesrådets handlingsplan vedtas med
menighetsrådets kommentarer.

39/20

Fornying av gulvet på kirketorget – aktuelle tilbydere
Komiteen for gulvfornying på kirketorget har vurdert både aktuelle tiltak
og leverandører av tjenesten. Komiteen har kommet frem til at det
anbefales å slipe gulvet, da det ennå ikke er slipt. Nils Terje Aarsland
orienterte om prosess og anbefaling.
Vedtak: For oppgradering av gulvet på kirketorget velger menighetsrådet
Alt i Parkett, med pris kr. 76 000,- inkl. mva. «hardener» og tre strøk. Alt i
Parkett vil bli bedt om å gi anbefaling mht. evt. pigment i lakken.

40/20

Informasjon om videre strategiarbeid
MR har gjennomført drøfting av to prioriterte satsingsområder denne
våren; informasjonsarbeidet/bruken av digitale media og
ungdomsarbeidet (egne dokument). Aksjonsplaner i samråd med stab
gjenstår. MR ønsker å bidra til en helhetlig tenkning om ungdomsarbeidet
vårt og har også ansvar for konfirmasjonstilbudet. MR ønsker dialog med
stab, onsdag 10 juni. De fleste i MR vil være med på møtet
Vedtak:
MR inviterer stab til dialogmøte 10.juni kl. 18.30 for å drøfte veien videre i
ungdoms- og konfirmantarbeidet vårt. Daglig leder innkaller relevante
medlemmer av staben. MR ønsker å delta og engasjere seg mer i
utviklingen av en helhetstenkning om ungdomsarbeidet vår.
I forbindelse med konfirmantarbeidet kan følgende spørsmål være viktige
å stille:
1) Hvordan er vi relevante for årets konfirmanter?
2) Hvordan kan vi tenke nytt og helhetlig rundt konfirmant- og
ungdomsarbeidet?
3) Kan vi være mer offensive i sosiale medier?

41/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

