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 7. OKTOBER KL. 19.15
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Åsmund Farestveit, Kirsten
Leidal, Nils Kristian Aarsland, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Lars Ivar Gjørv (for Mats
Nesmann), Martin Pearson (for Marianne Christensen Tandberg), Terje Egeland (for Tobias
Malvig) og Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder og sekretær for menighetsrådet).
Forfall: Marianne Christensen Tandberg, Tobias Malvig og Mats Nesmann.
Besøk av våre organister; June B. Myhrstad og Reidar Skaaland, ref. sak 60/20 og
Fellesrådets personalsjef; Jannicke Greipsland, ref. sak 53/20.
SAKER:
58/20

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

59/20

Godkjenning av referat fra 02.09.20
Vedtak: Referatet ble godkjent.

60/20

Organister besøker menighetsrådet
June B. Myhrstad og Reidar Skaaland orienterte fra musikkarbeidet i
menigheten. Forslag til musikkplan ble presentert og menighetsrådet kom
med innspill. Planen lå vedlagt i innkalling. Responsen fra menighetsrådet er
at det er stor bredde og kvalitet. Målene kan være enda mer konkret og på
noe kortere sikt. Ledertreningen som en del av musikken er også et viktig
aspekt. At frivillige får være med, gjør noe med den enkelte. Enter og
lovsangsbandet der er også en del av musikkarbeidet i menigheten.
/ungdomsarbeidet…(Åsmund). Her ønsker vi også å satse mer. Hvor er linken
mellom ungdomsmusikken og gudstjenesten i musikkplanen? Det savnes en
kommentar på: Hva er kirkemusikk – egentlig? Skal planen heter noe annet?
«Plan for musikklivet i Randesund menighet», f.eks.? Alle planer må leses som
retningsgivende, ikke som hemmende i forhold til nytenkning. Lovsang i
kjelleren er også kirkemusikk. Fleksibilitet etterlyses.

53/20

Prosjektstilling administrasjonssekretær
Menighetsrådet står ved sitt tidligere vedtak og ber Fellesrådet ta dette som
en menighetsfinanisert prosjektstilling, støttet av NAV midler og hvor
Fellesrådet har arbeidsgiveransvaret.

61/20

Orienteringssaker
• Årets TV aksjon. Menigheten oppfordres til å være med som digitale
bøssebærere. Kirka må melde seg på i denne dugnaden. Gudstjenesten
denne dagen vil også ha preg av dette temaet.
• Fellesrådet. Orientering tas neste gang.
• Menighetsrådsleder orienterte fra møte med biskop og….. Ny
virkelighet i kirkehverdagen. Flere gudstjenester og… Det berører også
i sterk grad hvordan vi skal gjennomføre juletiden. Gudstjeneste og
konfirmantarbeidet skal være prioriteten er uttrykt fra bispedømmet.

62/20

Tilbakemelding fra stabsdag
Mandag 7. september hadde staben satt av en hel dag til flere prosesser.
Fellesskap og gode måltid var prioritert, samtidig som menighetsrådets
oppfordring til stab vedr. strategi videre ble fulgt opp. To SWOT’er ble gjort
denne dagen; Familier og menighet, i tillegg til Kontinuitet i ungdomsarbeidet
(MIDI – Enter – konfirmanter – TØFF). Dette ble presentert for
menighetsrådet.
Vedtak: Tilbakemelding tas til orientering og staben anerkjennes for den gode
jobben som gjøres.

63/20

Prosjektutvidelse av satsing på ungdoms-, diakoni- og familiearbeidet Utsettes til første menighetsrådsmøte.
Bispedømmerådets støtte til 50% av vår diakonstilling frigjør midler til annet
arbeid. Menighetsrådet har ønsket å satse på ungdom og diakoni i bred
forstand og ser på ulike løsninger, blant annet at dagens ansatte i mindre
stillinger kan arbeide ekstra prosjekthelger, mindre utvidelser av enkelte
stillinger eller evt. prosjektengasjement i en periode.
Forslag til vedtak: Fremover vil det bli en forsøksordning hvor enkelte av
dagens ansatte blir forespurt prosjektjobbing og hvor det skrives ekstra
timelister med ekstra utbetaling. I første omgang spørres trosopplærer
Haakon Ekberg og ungdomsarbeiderne Peter N. Helms og Johannes Sløgedal.
Denne utvidelsen skal rettes inn mot konfirmantarbeidet, MIDI og noe
søndagsskole. Andre tiltak vurderes fortløpende.

64/20

Høringsuttalelse, innspill til Fellesrådets handlingsplan, år 2021 - 2024 –
unntatt offentlighet.
Fellesrådet har utarbeidet forslag til handlingsplan for kommende 4 års
periode. Ny trapp og flombelysning utenfor Randesund kirke er tatt inn i

forslaget. Fremdeles gjenstår flere ting vi mener bør prioriteres.
Menighetsrådet er bedt om uttalelse.
Vedtak: Menighetsrådet ber om at også arbeid/ferdigstilling av akustikken i
Søm kirke prioriteres i forslag til handlingsplan.
65/20

Regnskapsrapport, 2. tertial
Vedtak: Rapporten tas til orientering.

66/20

Gevinst til julemessa
Menighetsrådet har pleid å kjøpe inn en større gevinst til julemessa, gjerne en
hovedgevinst. Også i år er menighetsrådet utfordret på dette.
Vedtak: Menighetsrådet bevilger kr. 10 000,- og som gjerne kan fordeles ut i
to – tre gevinster til formålet og AU velger aktuell gevinst i samarbeid med
Åshild Wergeland, leder for kirkeringene. Det foreslås el sparkesykkel.
Gavekort på restaurant/hotell.

67/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

Saker til neste gang:
1. Valg av leder og nestleder i menighetsrådet
2. Misjonsutvalget og presentasjon av nytt misjonsprosjekt

