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 25. NOVEMBER KL. 19.15
Innledning: Øystein Sannarnes
Besøk av ungdomsarbeiderne Peter N. Helms og Johannes Sløgedal
SAKER:
77/20
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
78/20

Godkjenning av referat fra 28.10.20
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

79/20

Besøk av ungdomsarbeiderne Peter Nikolai Helms og Johannes Sløgedal

80/20

Orienteringssaker
1. Høring i AU vedr. tiltak for smittevern i november
2. Status komite for nytt ungdomsrom og skillevegg
3. Status på sykefravær o.a. fra stab
4. Status på dialog rundt nye områder med domprost
5. Klimaseminar 12. februar 2021
6. Innkjøp av digitalt utstyr
7. Fellesråd
8. I brev fra Kirkerådet får vi beskjed om at Barne- og familiedepartementet
nå ønsker å bidra med midler til digitale advent- og juleprogram i lokale
menigheter. Det er søkt om støtte til innkjøp av utstyr i Randesund
menighet i denne forbindelse.

81/20

Nytt misjonsprosjekt
Menighetsrådet hadde besøk av misjonsutvalget i forrige møte. Der ble de
fremlagt forslag til nytt misjonsprosjekt. Misjonsutvalgets anbefaling er at
Stefanusalliansen blir menighetens nye satsing fremover og da med fokus på
barnearbeidet på søppelberget i Kairo, ref. sak 70/20.
Forslag til vedtak: Menighetens nye misjonsprosjekt blir Stefanusalliansen og
det aktuelle prosjektet som misjonsutvalget har anbefalt.

82/20

Strategiprosessen - informasjonsarbeid - veien videre etter korona

Et tilbakeblikk på arbeidsprosess i vår og diskusjon runet hvordan vi følger opp
tiltakene, f.eks. knyttet til Web-gruppe. Drøfte forholdet til de nye områder,
utdeling av invitasjoner til våren.
83/20

Søknad fra Rabakoret v/styret
Rabakoret ønsker å be om støtte fra menigheten til sitt nye filmprosjekt. 4 nye
julesanger er spilt inn denne høsten (ligger på Spotify) og har kostet ca. kr.
60 000,-. Det blir ikke julekonsert pga. koronasituasjonen og det er forsøkt å
finne erstatning som kan være til glede og inspirasjon for alle Rababarna,
familiene og menigheten. Sangen heter «Vi feirer jul». Søm kirke vil være
stedet for filmingen, både utenfor og inne og dette vil være en film som også
kan brukes av menigheten på et senere tidspunkt. Det søkes om støtte på kr.
15 000,- til dette formålet.
Forslag til vedtak: Menighetsrådet ser at dette har verdi på lang sikt og vil
støtte både koret og dette prosjektet med kr. 15000,-.

84/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

Saker til neste gang/16. desember:
1. Besøk av givertjenestekomiteen v/Øistein Vigemyr
2. Juleavslutning

