DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

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

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 17. JUNI
STED:
Søm kirke, kirkestua
TIDSPUNKT: Kl.19:00
Åpningsord: Julie O. Egeland
SAKER:
42/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

43/20

Godkjenning av referat fra 27.05.20
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes

44/20

Orienteringssaker
Oppsigelse fra Stian Egeland/ungdomsarbeider v/Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH)
Staben ønsker å planlegge for tur v/ÅLH
Fornyelse av takkofferliste v/Rolf Erik Hanisch (REH)
Gudstjenesteplan for høsten v/REH
Lokal plan for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser og
overskridende arbeid v/REH
Fellesrådet ved Nils Kristian Aarsland
Podcast – behov meldt fra Hilde Gunn Sletten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
45/20

Årsmøte
Det planlegges å gjennomføre årsmøte i august, da dette ble utsatt pga.
covid19 dugnaden. Det foreslås 16. eller 30. august (samlingssøndag).

46/20

Opprettelse av ungdomsråd
Menighetsrådet ønsker å opprette et eget ungdomsråd, bestående av (flest)
frivillige og noen fra stab. Rådet skal ha fokus på å bygge relasjoner og
kontinuitet mellom MIDI, konfirmanter, TØFF og Enter. Er det også ønskelig at
ungdomsrådet har fokus på unge voksne?

17/20

Utsatt fra 26.02.20 Delegasjonsreglement og økonomireglement
Se vedlegg i sak.
Forslag til vedtak 1: delegasjonsreglement vedtas i sin helhet.
Forslag til vedtak 2: økonomireglement vedtas i sin helhet.

47/20

Eventuelt

47/20 – 1

Plan for høsten med besøk av utvalg

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

Vedlegg Sak 46/20:
NOTAT fra dialogmøte mellom stab og MR 10. juni 2020 i kirkestua vedr.
Ungdomsarbeidet i Randesund Menighet
Til etablering av Ungdomsråd
I møtet mellom MR og Stab ang. Ungdomsarbeidet ble det diskutert ulike tema ift. ungdom i aldersgruppen 1319. Vi diskuterte styrker og svakheter og mulige tiltak.
Flere ressurser i stab med ungdom som fokus og erfaringsområde gir oss mange muligheter. MR ønsker også ta
imot ungdommen og legge til rette og har særlig fokus på rekruttering fra nye områder og området Dvergsnes
og utover ettersom vi her har lavere representasjon enn fra Søm.
Menigheten gjør mye bra arbeid og vi vil forsterke og tilby våre frivillige som ressurser inn i dette. Vi diskuterte
lenge visjon og felles mål for dette:
- Hvordan kan vi øke satsning på ungdom slik at det bærer frukter?
Det ble besluttet å etablere et Ungdomsråd. Dette må ha et mandat og får følgende med seg inn i
konstitueringsfasen. Vi ønsker både stabsressurser og ungdommer med fokus på arbeidet i dag velkommen i
dette. Rolf-Erik Hanisch vil være mentor og eier initielt, da dette går på tvers av flere tjenester. Her er noe av
det vi ønsker å ha med i mandatet:
- Kontinuitet i arbeidet mellom de ulike ansvarsområder og inn mot alderstrinnene ungdom 13-19
- Vi skal ha særlig fokus på rekruttering av ungdomsledere som deltar og bygger relasjoner til ungdom i
menigheten og som er gode rollemodeller
- Vi skal generelt være imøtekommende og «se» ungdom og konfirmanter, bygge relasjoner og invitere dem
inn på sine egne premisser
- Vi ønsker å bygge videre på lovsangsgudstjenester hvor ungdom spiller en aktiv rolle og tar eierskap
- Vi ønsker å ha ungdom med til å påvirke informasjonsarbeidet, til fornyelse og gjensidig nytte
- Vi ønsker å knytte Enter og konfirmantene enda tettere
Forslag og ideer tar inn i staben, AU og MRs planer og behandles fortløpende.
I tillegg ønskes et eget fokus fra givertjenesten på rekruttering av givere for å finansiere ytterligere
stillingsandel. Stab og MR vil være med i og bygge opp under informasjonsarbeidet i denne sammenhengen fra
august 2020.
(ref.)
Øystein Sannarnes
MR-leder

