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 2. SEPTEMBER KL. 19.00
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Kirsten Leidal, Marianne
Christensen Tandberg, Mats Nesmann, Martin Pearson (for Åsmund Farestveit), Terje
Egeland (for Lars Ivar Gjørv), Rolf Erik Hanisch (REH) og Åsne-Louise Halvorsen
(ÅLH)/sekretær. Tobias Malvig kom kl. 20.30 til de siste to sakene.
Forfall: Åsmund Farestveit, Nils Kristian Aarsland og Lars Ivar Gjørv
SAKER:
48/20

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

49/20

Godkjenning av referat fra 17.06.20
Vedtak: Referatet ble godkjent.

50/20

Diakonene besøker menighetsrådet
Marianne Gilje Løining orienterte om arbeidet diakonene har ansvar for. Flere
felt har de ikke kapasitet til å gå i dybden på og dette er et savn. Spesielt
nevnes frivilligheten. Det settes noen spørsmål ved enkelte deler som pr. i dag
går inn i stillingen og det anbefales å ryddes i stillingen og ta vekk det som ikke
skal være der, ref. instruks for stillingen. I tillegg til en presset arbeidshverdag
kommer Strømmehaven. Kommunen har ønsket samarbeid med menigheten i
dette. Videre står vi midt i økt tilflytning og utbygging av bydelen. Noe må
gjøres. Hvordan kan vi være i forkant her? Hva er behovet? Hva kan vi tilby?
Hva trenger f.eks. småbarnsfamiliene? Det kontinuerlige er viktig for familiene
og denne tankegangen må styrkes.

51/20

Orienteringssaker
1. Sommer i Søm kirke v/Åsne-Louise Halvorsen
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra besøkende og frivillige og staben er godt
fornøyd. Veikirke, kunstutstilling og sommerkonserter må markedsføres mer.
Gudstjenestene har vært godt besøkt og den praktiske gjennomføringen har
fungert fint.
2. Lunsjkonserter i sommer – se vedlegg fra Martin Pearson i innkalling.

Det har vært en glede å presentere unge, lokale talent og også gjøre vårt
vakre kirkerom kjent. Akustikken er meget godt for slike konserter og
kirkerommet åpner for spesielle opplevelser. Mellom 37 og 65 fremmøtte på
konsertene. Dette er mer enn hva som var forventet ifht. at dette var første
året. De samme musikere ønsker å stille til en julekonsert i Søm kirke.
3. Daglig leder (ÅLH) og sokneprest (REH) orienterte fra stab. Menighetsrådet
ga god respons på arbeidet staben gjør.
4. Øystein Sannarnes orienterte om gjennomføringen av årsmøtet.
52/20

Fast støtte fra Bispedømmerådet til diakonistilling i Randesund mgh., 50%
Randesund menighet får nå en årlig støtte til 50% av diakonistillingen vår. På
grunn av denne støtten, løses det ut tilsvarende sum fra givertjenesten. Se
vedlagte dokument i saken. Det ble diskutert retning videre for forvaltning
Vedtak: Bevilgningen tas til etterretning og vil ses i sammenheng med
menighetsrådets strategi fremover. Vi står overfor store utfordringer i
bydelen, spes. mht. tilvekst. Vi ønsker å bruke pengene til diakoni i bred
forstand. Vi ser for oss MIDI, Enter og familiearbeidet prioritert fremover.
Menighetsrådet ønsker å gå dypere i dette og staben utfordres til å reflektere
over viktige satsingsområder fremover, hva fokusområdet skal være for
givertjenesten fremover og om dette vil medføre endring i stabsressurs.
Givertjenesten må ha konkrete prosjekt å jobbe med.

53/20

Prosjektstilling administrasjonssekretær
Som en prøveordning i 6 md. – med mulighet for forlengelse, engasjeres en
person via NAV til å følge opp sekretær- og resepsjonsoppgaver i samarbeid
med daglig leder. For å kunne tilby bydelen bedre mottak i telefon, mail og i
døra og også møte den økte aktiviteten i menigheten som økt utbygging og
tilflytning medfører, skal denne personen tre støttende inn og avlaste spesielt
daglig leder. Vedkommende skal ha en utadrettet og inviterende profil i
kontorlandskapet. Prosjektstillingen er 50% og lønnsmidler fra NAV vil følge
prosjektstillingen, tilsvarende 60% av utgiftene. Stillingen skal avlaste
arbeidspresset i administrasjon og samtidig frigjøre til mer utadrettet arbeid.
Vedtak: Det engasjeres en person via NAV i første omgang i 6 måneder – med
mulighet for forlengelse. 40% av lønnsmidlene dekkes av menigheten.
Prosjektstillingen skal frigjøre daglig leder til mer nærværende ledelse.

54/20

Vipps i givertjenesten
Vipps er nå kommet med nye muligheter, blant annet med faste trekk
(månedlig, halvårlig, osv.). Ved en slik løsning kan vi tilby engangsbetaling for
dem som ønsker det, faste trekk i begrenset tidsrom (f.eks. 1 år). Dette er en
mer aksjonspreget løsning enn vår vanlige givertjeneste. Det vil kreve
oppfølging og om vi velger ProFundo til dette formålet, vil det medføre en
etableringskostnad på kr. 12 000,- og et månedlig gebyr på ca kr. 350,-. Det er

tilbudt en anonym gave i denne forbindelse og som vil dekke kr. 6 000,- av
etableringen, hvis menighetsrådet ønsker løsningen etablert.
Vedtak: Bruken av VIPPS godkjennes som foreslått.
55/20

Menighetens julemesse
Kirkeringene v/Åshild Wergeland har tatt kontakt angående menighetens
julemesse med et ønske om samarbeid, nytenkning og eierskap fra hele
menigheten. Menighetsrådet er utfordret av kirkeringene om å samarbeide.
Lovnad om gevinster må være i hende hos kirkeringene v/Åshild Wergeland
før 1. oktober. Loddbøker trykker like etter det.
Vedtak: Menighetsrådet tar utfordringen og følger opp dette videre i
samarbeid med stab og øvrig menighet – sammen med kirkeringene.

56/20

Strategiarbeid – neste steg
Menighetsrådets leder, Øystein Sannarnes utfordret menighetsrådet i
hvordan vi skal være en tjenende, styrkende og relasjonell menighet, med
fokus på barn, unge og familier. Menighetsrådet ber trosopplæringsutvalget
komme med konkrete forslag til hvordan vi kan være en familievennlig
menighet.

57/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

