
 

 
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 16. DESEMBER KL. 19.15  
 
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Nils Kristian Aarsland (nestleder), Kirsten Leidal, Åsmund 
Farestveit, Mats Nesmann, Julie O. Egeland, Martin Pearson (for Tobias Malvig), Terje 
Egeland (for Marianne Christensen Tandberg), Rolf Erik Hanisch (sokneprest)  
 
Forfall: Åsne-Louise Halvorsen (sekretær), Tobias Malvig, Marianne Christensen Tandberg og 
Lars Ivar Gjørv (1. vara). 
 

SAKER: 
 
85/20  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

86/20 Godkjenning av referat fra 25.11.20  
Vedtak: Referatet godkjennes. 
  

87/20  Besøk av givertjenesten v/Øistein Vigemyr 
  Denne saken utsettes 

 
88/20  Orienteringssaker 

1. Støtte fra Barne- og familiedepartementet på kr. 32 000,- har dekket inn 
nesten hele innkjøpet som ble gjort til streaming. AU sin ramme på kr. 
50 000,- står fremdeles og det som trengs i tillegg vil derfor kjøpes inn; 
blant annet ett ekstra kamera som kan brukes sammen med det 
eksisterende, i tillegg til en sterk nok PC og evt. et presentasjonsprogram 
(f.eks. Easy worship) som også kan brukes i prosjektørtjenesten og Enter 
mht. lovsang.  

2. Kort orientering om inntekter på årets julemesse og evaluering etter 
streaming. Gode tilbakemeldinger på streamingen selv om vi også hadde 
noen tekniske problemer underveis. I forhold til streaming på både kort og 
lengre sikt trenger vi noe utstyr (PC og ekstra kamera – dette skal kjøpes 
inn). I tillegg ser vi også at vi trenger en del folk når streaming 
gjennomføres (i tillegg til folk på teknisk så trengs det blant annet en 
produsent og en som følger streaming på FB og kan følge opp forespørsler 
der). Viktig å utfordre folk til dette arbeidet samt lære opp flere folk som 
har kompetanse til å bruke utstyret. 



3. Rolf Erik orienterte om julesgudstjenestene samt litt om rutiner rundt 
andre gudstjenester og samlinger 
 

 
74/20  Nabogrense til Otto Wathne, Søm kirkes nærmeste nabo 

Otto Wathne, nabo av Søm kirke har ønsket å kjøpe tilbake en liten del (noen 
få kvadratmeter) av eiendommen som ble kjøpt av Søm kirke/Randesund 
menighet i 2003. Dette har vært oppe til vurdering hos kirkevergen som sier at 
dette ikke er sak for Fellesrådet. Dersom menighetsrådet ønsker å selge 
tilbake til nabo kan Fellesrådet følge opp mht. det formelle. 
Vedtak: Soknet vedtar å selge denne delen av tomten til Otto Wathne og 
Fellesrådet tar seg av det formelle rundt salget.  

 
89/20 Offersøknader 2021 
 Offersøknader for 2021 er lagt ved i saken og AU har diskutert forslag til 

aktuelle formål.   
Vedtak: Forslag til tildeling av kirkeoffer i 2021 vedtas.  Varaformål: KABB, VID 
og Wycliffe 

 
90/20     Offer julaften 

Menighetsrådet vedtok i 2019 å dele julaftens offeret mellom Blå kors og 
Kirkens nødhjelp. Dette ble godt tatt imot i menigheten og offeret økte med 
kr. 10 000,-. Menighetsrådet ønsker å gjøre det samme i 2020. 
Vedtak: Julaftens offer 2020 blir delt 50/50 mellom Blå kors og Kirkens 
nødhjelp. 

 
91/20 Budsjett 2021 
 Budsjettforslag er ikke sendt rundt til MR.   
 Innspill til budsjettarbeid: 
 -søndagsskolearbeidet er viktig for menigheten 
 -hvordan rekruttere folk fra nye byggefelt i menigheten 
 -ungdomsrom 
 -teknisk utstyr 
 -redigering av menighetens nettside 
 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2021 utsettes til neste MR.  
 
 
92/20  Menighetsrådets møter 2021  
  Følgende foreslås av møtedatoer i 2021:  
 

Vår 2021 
  20. januar 
  17. februar (askeonsdag) 
  17. mars 
  14. april 
  12. mai 
  9. juni/avslutning 



 
  Høst 2021 

1. september 
  29. september 
  27. oktober 
  24. november 
  15. desember/avslutning  
 
93/20  Eventuelt 

Vi setter ned en gruppe som kan tenke litt rundt hvordan vi kan løfte 
søndagsskolearbeidet samt jobbe for å få flere barnefamilier inkludert i 
menigheten. Nils Kristian og Kirsten blir med på dette. Mads sjekker med Inga 
Marie om dette kan være aktuelt for henne. Kirsten tar initiativ til å samle 
folk. 

 
   
Øystein Sannarnes    Rolf Erik Hanisch 
Menighetsrådsleder    Sogneprest 
 
 
 
Saker til neste gang/20. januar 

1. Besøk av givertjenesten 
2. Status ungdomsrommet 
3. Strategi/planer for 2021 
4. Budsjett 2021 
 

 
 
 


