
 

 
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 20. JANUAR KL. 19.15  
Møtet avholdes på Teams. Det anbefales å logge seg på i god tid før kl. 19.15. 
 
Innledning: Mats Nesmann 

SAKER: 
 
1/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

2/21  Godkjenning av referat fra 16.12.20  
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
  

87/20  Besøk av givertjenesten v/Øistein Vigemyr (utsatt fra 16.12.20) 
   
3/21  Orienteringssaker 

1. Fra Fellesrådet v/Nils Kristian Aarsland, nestleder 
2. Fra stab v/Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder 
3. Fra gudstjenesten v/Rolf Erik Hanisch 
4. Fasteaksjonen v/Rolf Erik Hanisch 

 
91/20  Budsjett for 2021 (utsatt fra 16.12.20) 

Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2021 vedtas.  
 
4/21 Inspirasjonssamling for lag og foreninger – MR inviterer 

Vi ønsker å invitere til spesifikke fellesskap - inntil 50 mennesker; Målrettede 
møter for å snakke om ambisjoner og engasjere frivillige. Sokneprest Rolf Erik 
Hanisch presenterer tanker vedrørende dette. 

 
5/21  Ny representant i diakoniutvalget 
 
6/21  Status utvalg 

Menighetsrådet skal revidere og fornye mandat og retningslinjer for utvalg. 
 Det er ønskelig med flere frivillige deltakere og ledere.  

 
7/21  Prosjekt: Ungdomsrom i kjelleren i Søm kirke 

Se vedlegg i saken fra Rolf Erik Hanisch (sokneprest).  



Forslag til vedtak: MR ønsker å bygge om ungdomsrommet og undervisningsrommet til en større sal 
som gir rom for større samlinger for både ungdommene og andre fellesskap i menigheten. 
Menighetsrådet ønsker seg et rom som er tilrettelagt for en utvidelse av gudstjeneste- og 
fellesskapslivet som kan komplettere kirkerommet og gudstjenestelivet der.  
 
MR nedsetter en arbeidsgruppe til å utrede prosjektet, mulighetene det gir og de forutsetninger som 
må møtes. Arbeidsgruppa bes se dette prosjektet sammen med menighetsrådets strategiske 
tenkning om menighetsutvikling i Søm kirke. (Jfr. saksfremstillingen).  
 
Arbeidsgruppa består av: 

- Tobias Malvig (MR, Enter) 
- Åsmund Farestveit (MR) 
- Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 
- Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder) 

 
Arbeidsgruppas mandat (foreløpig) er å utrede prosjektet i henhold til saksfremstillingen over. 
Mandatet justeres og presiseres i februar-møtet. 
 
8/21  Eventuelt 
 
   
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
 
 
Saker til neste gang/17. februar 

1. Besøk av utvalg 
2. Årsoppgjør 
3. Status ungdomsrommet 
4. Strategi/planer for 2021 
 

 
 
  



VEDLEGG: 
 

Givertjenesten - Kommentar ved årsskiftet (sak 87/20) 
 

Hensikten med givertjenesten 
er å bidra økonomisk til 
menighetens drift og støtte 
menighetsrådets 
prioriteringer.  
 
I 2020 samlet givertjenesten 
inn 904.550 kr. Det er 83.500 
kr mer enn året før. Beløpene 
øker fra år til år – noe mer de 
siste 2 årene enn de 
foregående. Prognosen for 
2021 er 927.400 kr om alle 
givere fortsetter som nå.  
 
Vi har mange trofaste givere. 
Ved årsskiftet er tallet 148. 

Hovedtyngden ligger i aldersgruppen 50 – 70 år. De eldste er over 90. 
 
Våren 2019 la givertjenesten om til nye regnskapsrutiner gjennom Profundo.  
I september 2020 fikk vi på plass muligheten til å betale fast givertjeneste med Vipps. Faktisk 
var vi første menighet i landet med den ordningen. Vi tror at Vippsløsningen gir en lavere 
terskel for å bli med i givertjenesten. Forventning var å nå en del nye givere. Så gjorde 
korona-epidemien dette vanskelig. 2 nye givere benytter denne betalingsformen. Når tidene 
blir mer normale, venter ny innsats og nye muligheter. En million bør være innen rekkevidde.  
 
På randesund.no skriver vi:  
Menighetsrådet vil styrke arbeidet blant ungdom og unge familier. Stor tilflytting gir store 
muligheter og utfordringer. Ulike tiltak er under planlegging. Felles for dem er at det kreves 
ressurser - menneskelige og økonomiske. Du utfordres til å være med. Bruk av din tid og din 
arbeidskraft! Sørg for økonomi til prosjektene!  
Givertjenesten har et ambisiøst mål: Å nå 1 million før nyttår. Da trenger vi ca. 72.000 "nye" 
kroner. Målet er ikke mange penger, men bedre menighet.  
 

Givertjenesten skal sørge for 
midler. Men pengene er ikke 
saken. Vi vil fortsatt i dialog med 
menighetsråd og stab 
synliggjøre de satsingsområder 
og prosjekter som menigheten 
ønsker å gjennomføre.  
 
Vi ønsker behov og ønsker 
beskrevet så konkrete som 
mulig. Det vil gjøre det enklere 
for oss å motivere til innsats.  
 

For giverkomiteen 
Øistein Vigemyr 

  



Saksfremlegg til MR 20. jan. 2021 
 
PROSJEKT: UNGDOMSKJELLEREN I SØM KIRKE 
 
1. Prosjektbeskrivelse 
 
Prosjektet gjelder ombygging av areal i Søm kirke kjelleretasjen, som utgjøres av 
undervisningsrommet og ungdomsrommet. Hovedprosjektet består i å slå sammen ungdomsrommet 
og undervisningsrommet og skape et større forsamlingsrom for ungdommene og andre av 
menighetens fellesskap. Veggen mellom de to rommene rives og retningen i det nye rommet vendes 
mot inngangspartiet. Det bygges en større scene (enn den vi nå har innerst i ungdomsrommet) mot 
veggen mot inngangsområdet, i den delen som har størst takhøyde. Stort lerret på frontveggen. 
Teknisk areal for lyd- og bildestyring bakerst (i el. i tilknytning til arealet der Enter-scenen er nå).  
 
Teknisk areal kan tenkes sammen med eller inn i et undervisningsareal i den enden som nå er Enter-
scene. Undervisningsarealet er naturlig vendt mot yttervegg, der vi allerede har arrangement med 
skjerm for bildevisning, slik Enter bruker det nå. Undervisningsarealet kan optimalt fradeles med 
(lydisolert) skyvevegg mot hovedrommet. Dette vil representere en betydelig merkostnad, men bør 
vurderes.  
 
Lydstyringsarealet bør kunne låses av og inneholde det vi har av teknisk utstyr, inklusive fast rigg for 
lyd- og bildestyring på storskjermen. Det bør også inneholde et fast rigg for podcast og andre digitale 
produksjoner (YouTube, Instagram, Facebook osv.).  
 
Det nye storrommet vil anslagsvis kunne romme 150 mennesker, undervisningsrommet kan 
anslagsvis rigges for 20 personer, avhengig av planløsning/utforming.  
  
 
2. Nåværende forhold i disse arealene. 
 
Ungdomsrommet oppleves stort nok for de jevne samlingene i Enter slik ungdomsmiljøet vårt er nå for 
tiden (ref. samtaler med ungdomsarbeiderne). Men rommet er for lite når man har spesielle satsinger 
eller skal invitere fra Midi (de som skal begynne i ungdomsskolen) eller større grupper av 
konfirmanter. Vi må også legge til rette for vekst i ungdomsarbeidet vårt.  
 
Rommet lar seg heller ikke rigge optimalt. Skjermen står sideveis i rommet – ikke i blikkretningen, og 
scenen er trang. Teknisk utstyr står utsatt til. Det tekniske rigget er heller ikke tilrettelagt for at andre 
grupper lett kan ta det i bruk.  
 
Undervisningsrommet vi har nå er ikke godt rigget for undervisning, og ikke mye brukt til 
undervisningsformål. Vekslende bruk krever stadig omrokkering.  
Til konf.undervisning brukes  for tiden f.o.f. kirketorget og kirkesalen, gjerne også kirkestua, sjeldnere 
undervisningsrommet. Angående våre forpliktelser mht. undervisningsarealer for konfirmanter uttaler 
kirkevergen: 

- Når det gjelder undervisningsrom for konfirmanter står det i gml. kirkelov at kommunen skal holde 
undervisningsrom for konfirmanter. Dette inngår i rammetilskudd fra kommunen. Dere kan bruke 
hvilke rom dere vil i kirken til dette konfirmantformål. Det er ingen formelle hindringer knyttet til MRs 
ønske om å gjøre endringer på nevnte rom. (Mail til daglig leder 12.jan.2021) 

 
 
3. Ombyggingen og strategiprosesser i menighetsrådet  
 
MR ser dette prosjektet sammen med menighetsrådets strategiske tenkning om menighetsutvikling i 
Søm kirke, bl.a. momenter som er kommet frem i strategiprosessene i MR 2020. MR har ønsket å 
løfte satsingen på unge familier og søndagsskole hver søndag, på ungdomsarbeidet, tilrettelegging for 
et gudstjenesteliv der alle generasjoner møtes, og på kommunikasjon ut på digitale plattformer.  
 
I 2020 har man lagt til rette for økt bruk av digitale medier, investert i utstyr for strømming av møter og 
produksjon av podcast. Det er satt i gang dialoger om familie-arbeidet, dialog med Enter om 
ungdomsarbeidet, det er gjennomført lovsangsgudstjeneste/kveldsmøter som møteplass for 
ungdommen og voksen-generasjonene. 
 
MR ønsker å legge til rette for at generasjonene kan møtes i søndagens fellesskap, eksempelvis at 
man møtes i en felles samling for så at ulike grupper går til ulike opplegg og så møtes i kirkekaffe 
etterpå.  



 
MR ønsker å legge til rette for andre møte-/gudstjenesteformer og som inkluderer mange musikalske 
uttrykk. Kirkesalen oppleves ikke gunstig for dette. Gudstjeneste-rommet er vakkert, men akustisk 
krevende og for en del musikalske uttrykk ganske uegnet.  
 
 
4. Arbeidsgruppe  
 
Det bør nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede dette prosjektet. Det presiseres at arbeidsgruppa 
ikke er byggekomité. 
 
Følgende foreslås som medlemmer til arbeidsgruppa: 
- Tobias Malvig (MR, aktiv i Enter, lydteknikk, byggteknisk (tømrer)) 
- Åsmund Farestveit (MR, aktiv gjennom mange år i barne-/ungdomsarbeid (Midi, TØFF)  
- Sokneprest Rolf Erik Hanisch 
- Daglig leder Åsne-Louise Halvorsen 
 
Arbeidsgruppa gis i oppdrag å: 
- Utrede økonomien i prosjektet 
- Sjekke ut: 

- Bygningsmessige forutsetninger,  
- Brannforskrifter, rømningsveier (arealet er fra før utstyrt med to gode rømningsveier i tillegg til 

den faste utgangen). 
- Andre juridiske forhold? 

- Høre alle berørte grupper i menigheten.  
- Guttis? 
- Midi 
- Konfirmanter 
- Enter 
- Strikkekafé 
- Julemessa (kirkeforeningene) 
- Andre? 

- Skissere prosess og tempoplan for planlegging og gjennomføring av prosjektet. 
 
 
5. Vedlegg til saken (ettersendes): Prinsippskisse/forslag til ny planløsning. 
 
 
6. Forslag til vedtak: 
 
MR ønsker å bygge om ungdomsrommet og undervisningsrommet til en større sal som gir rom for 
større samlinger for både ungdommene og andre fellesskap i menigheten. Menighetsrådet ønsker seg 
et rom som er tilrettelagt for en utvidelse av gudstjeneste- og fellesskapslivet som kan komplettere 
kirkerommet og gudstjenestelivet der.  
 
MR nedsetter en arbeidsgruppe til å utrede prosjektet, mulighetene det gir og de forutsetninger som 
må møtes. Arbeidsgruppa bes se dette prosjektet sammen med menighetsrådets strategiske tenkning 
om menighetsutvikling i Søm kirke. (Jfr. saksfremstillingen).  
 
Arbeidsgruppa består av: 

- Tobias Malvig (MR, Enter) 
- Åsmund Farestveit (MR) 
- Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 
- Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder) 

 
Arbeidsgruppas mandat (foreløpig) er å utrede prosjektet i henhold til saksfremstillingen over. 
Mandatet justeres og presiseres i februar-møtet. 
 
 
Saksfremlegg v/ sokneprest Rolf Erik Hanisch  
  



 
 

 


