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
TORSDAG 22. NOVEMBER 2012 KL 18.00-22.00
Tilstede: Svein Arve Egeland (fra sak 57/12), Kirsten Leidal, Margrete K. Dybdahl,
Gisle Johnson, Kjetil T. Lervik, Vegard Hansson, Bård Arne Leite, Svein Otto Støyl
og Eivind Martinsen.
Forfall: Randi K. Skaar og Ann-Helen Dolsvåg
Eivind Martinsen åpnet.
Innkalling og saksliste godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
1. Randesund menighet endrer miljøprofil fra Miljøfyrtårn til Grønn
menighet/kirke.
SAKER

56/12

Referat fra menighetsrådsmøte 25.10.2012 godkjent.

57/12

Kirkeordning etter 2013
Våren 2012 ble Grunnloven endret. Endringene innebærer at Norge
ikke lenger har en statsreligion. Som følge av denne endringen, endres
Kirkeloven. Den norske kirke står overfor spennende
organisasjonsmessige utfordringer og muligheter.
I utgangspunktet var det forventet en høring om ny kirkeordning. Denne
er utsatt og menighetsråd og fellesråd ble invitert til å gi innspill og
tilbakemeldinger knyttet til refleksjonsdokumentet fra Kirkerådet. Det vil,
ut fra tilbakemeldinger som kommer, bli laget et sammendrag som skal
presenteres på Kirkemøtet i 2013. Kirkerådet vil videre bruke
tilbakemeldingene i sitt videre arbeid med ny kirkeordning.
Våre innspill er viktige når morgendagens kirke skal utvikles og nye
organisasjonskart tegnes.
Vedtak:
Questback med Randesund menighetsråds svar ble sendt 28.november
2012.

58/12

Konstituering av nytt menighetsråd for 1 år.
Vedtak:
Svein Arve Egeland valgt som leder og Ann-Helen Dolsvåg valgt som
nestleder for 1 år.

59/12

Regnskapsoversikt pr. 31.10.12
Rapport pr 30.10.12 ble presentert kort på møtet.

60/12

Offersøknader for 2013
Menighetsrådet vil ta opp antall ofringer til misjonsprosjektene som
egen sak ved nytt misjonsprosjekt. Hva gjøres når forventet sum er
oppnådd? Vanskelig å få budsjett og tidsperspektivet på prosjektene til
å bli like. Menighetsrådet er positiv til menighetens
misjonsengasjement.
Vedtak:
Offersøknader tildelt for 2013 iflg. vedlagte liste. Kirketjener skal betjene
betalingsterminal på gudstjenestene ifm ofringer.

61/12

Godkjenning av gudstjenestelisten for 2013
Vedtak:
Foreslått gudstjenesteliste godkjent med ønske om følgende endringer:
Søndag 17.mars: Søndagsskole, søndag 7.april: Dåp i Søm kirke,
nattverd i Randesund kirke, søndag 26.mai: Søm kirke, avslutning
søndagsskolen.

62/12

Datoer og ansvar for mat på menighetsråd i 2013:
Følgende datoer ble satt for menighetsrådsmøter våren 2013:
24.januar – Kirsten, 14.februar - Kjetil, 21.mars – Randi,
25.april – Ann-Helen, 23.mai - Bjørg

63/12

Papirløse asylsøkere
Den norske kirkes bispemøte mener det er humanitært uakseptabelt å
returnere barn som faktisk har bodd i Norge i flere år slik den inngåtte
returavtalen med Etiopia ser ut til å åpne for. Samtidig ber Bispemøtet
om at Norge må avstå fra å inngå returavtaler med totalitære diktaturer.
Bispemøtet anerkjenner nødvendigheten av å returnere mennesker
som ikke har krav på asyl i Norge, men ber utlendingsmyndighetene
vise varsomhet ved returnering til autoritære stater og foreslår at det
etableres en ledsagerordning i slike tilfeller. I konvertittsaker forventer
Bispemøtet at utlendingsmyndighetene i langt større grad gir religiøse
institusjoner en faglig rolle. Bispemøtet støtter for øvrig kravet om å gi
papirløse arbeidstillatelse. For Bispemøtet dreier dette seg om etisk
troverdighet og medmenneskelighet i vårt samfunn.
Vedtak:
Menighetsrådet støtter ikke bispemøtets uttalelser slik de fremstår. Det
bør redegjøres bedre hvilke grupper dette gjelder.

64/12

Fest for frivillige
Saken ikke behandlet. Det overlates til Ann-Helen Dolsvåg og Vegard
Hansson videre arbeid ifm festen. Festen er nå endret tilbake til
1.februar 2013.

65/12

Arbeidsoppgaver på julemessa
Randesund menighet arrangerer julemesse 1.desember 2012.
Medlemmene får tilsendt liste med oppgavefordeling etter kirkeringenes
styremøte 26.november.

66/12

Eventuelt

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

