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 28. OKTOBER KL. 19.15
Innledning ved Lars Ivar Gjørv.
SAKER:
68/20

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

69/20

Godkjenning av referat fra 07.10.20
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

70/20

Misjonsutvalget besøker menighetsrådet - forslag til nytt misjonsprosjekt
presenteres

71/20

Orienteringssaker
1. Gjennomføring TV aksjon
2. Julemessa
3. Ungdomsråd, dialog/prosess
4. 10 nye parkeringsplasser ferdigstilles før jul ved oppkjørsel til
ansattparkering bak Søm kirke. Dette skjer på HSH sin regning, etter
skriftlig avtale med daglig leder. Det er felt en rekke trær på Søm kirkes
eiendom og som kompensasjon lages parkeringsplasser i samme området.

44/20

Arbeidet med forebygging av grenseoverskridende arbeid og seksuelle
krenkelser, ref. sak 44/20 – 5
Forslag til vedtak: Plan for forebygging av grenseoverskridende arbeid og
seksuelle krenkelser, ref. sak 44/20 – 5, vedtas med vedlegg skjema for
frivillige. Plan og skjema for frivillige vedlegges saken.

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.
72/20

Menighetsrådsrepresentant i misjonsutvalget velges

73/20

Menighetsrådet konstitueres for 2021
Leder og nestleder stiller sine plasser til disposisjon for andre i rådet.
Nestleder stiller ikke til gjenvalg.

74/20

Nabogrense til Otto Wathne, Søm kirkes nærmeste nabo
Otto Wathne, nærmeste nabo til Søm kirke, har henvendt seg til oss
vedrørende veien ved oppkjørsel til ansattparkering bak kirken. I forbindelse
med HSH sin utbygging, sprengning, legging av nye rør og dertil graving ved
innkjørselen opp til ansattparkeringen, kommer det frem at Otto Wathne
faktisk ikke eier deler av det han har trodd har vært hans vei. Randesund
menighet har eid denne delen siden kirken sto ferdig. Det vises for øvrig til
vedlegg i saken - Wathnes mail til daglig leder.
Forslag til vedtak:
Den aktuelle del av veien blir tinglyst og nabo Otto Wathne har bruksrett på
Søm kirkes eiendom.

75/20

Underforbruk i trosopplæringen – omdisponering av midler
Koronapandemien har påvirket mange aktiviteter i Den norske kirke. Som
menighet merket vi det spesielt i vår. Med bortfall av aktivitet påvirkes
økonomien og det går mot et underforbruk av trosopplæringstilskuddet for
2020. Et underbruk av midlene (i et normalår tilsvarende 5% av budsjett) på
10% eller mer av budsjett i 2020, går automatisk til fratrekk i neste års
bevilgning og vil i prinsippet mistes. Det er nå åpnet opp for omdisponering av
tilskuddet til å kjøpe inn utstyr som gjør oss i stand til å gjennomføre digitale
opplegg med god kvalitet i trosopplæringsarbeidet for barn og unge.
Forslag til vedtak: Det undersøkes nærmere hva som kan være aktuelt av
utstyr og pris og AU tar de konkrete avgjørelsene sammen med stab v/daglig
leder. Utgifter holdes innenfor rammen av underforbruk av tilskudd.

76/20

Klimaseminar, helgen 12. – 14. februar
Rådgivningsgruppa for klima og bærekraft hos biskopen i Agder ser for seg at
årets klimaseminar i Søm kirke (2021) legges til helgen 12. – 14. februar. Vi
venter på tilbakemelding fra sentrale bidragsytere. Randesund menighet er
glad for å være vertskap for klimaseminaret 2021. I tillegg til at

klimaseminaret bruker kirken fritt, søker arrangøren om støtte i Randesund
menighet; kr. 5000,- og viser til innvilget støtte for 2020 som ikke ble brukt da
seminaret ble avlyst pga. korona
Forslag til vedtak: Støtte innvilges med kr. 5000,76/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

Saker til neste gang:
1. Besøk av ungdomsarbeidere
2. Besøk av givertjenestekomiteen v/Øistein Vigemyr

