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 20. JANUAR KL. 19.15
Møtet ble avholdt på Teams.
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Nils Kristian Aarsland (nestleder), Julie O. Egeland,
Åsmund Farestveit, Kirsten Leidal, Mats Nesmann, Tobias Malvig, Marianne Christensen
Tandberg, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Lars Ivar Gjørv (1. vara), Åsne-Louise Halvorsen
(sekretær).
Forfall: Ingen.
Besøk av givertjenesten og innledning ved Mats Nesmann.
SAKER:
1/21
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2/21

Godkjenning av referat fra 16.12.20
Vedtak: Referatet ble godkjent.

87/20

Besøk av givertjenesten v/Øistein Vigemyr (utsatt fra 16.12.20)
Det er en positiv og stadig stigende trend i givertjenesten i menigheten. Når
menigheten motiveres til økt givertjeneste, skyldes dette som regel ulike
prosjekt – særlig rettet mot barn og unge. Sak nr. 7/21 Prosjekt ungdomsrom
er en typisk sak som gir en økning i givertjeneste. Motivasjonen bak innsatsen
for givertjenesten kom tydelig frem; Målet er ikke mange penger, men bedre
menighet! Fortsatt god kontakt mellom menighetsråd og givertjeneste er
viktig fremover.

3/21

Orienteringssaker
1. Nils Kristian Aarsland hadde intet å melde fra Fellesrådet.
2. Åsne-Louise Halvorsen kunne informere om at fra 19. januar så starter
barne- og ungdomsaktiviteter igjen, grunnet lemping av smittevernregler
for aldersgruppen 0-20 år. Videre ble det informert om situasjonen i
diakonstillingen. Arbeidsavtalen med diakonvikar Bjørg Valborgland
utvides frem til påske.
3. Rolf Erik Hanisch (REH) ga en status fra gudstjenestearbeidet. Det vurderes
å gjøre enkelte samlinger utenfor, med noe konkret er ikke landet pr. d.d.
Podcasten til menigheten er etablert (pr. d.d. i hovedsak samtale mellom
prestene ang. søndagens tekst) og pr. nå fungerer den som erstatning for

fysisk gudstjeneste. Etter hvert vil det igjen kjøres to gudstjenester; kl.
10.30 og 12.00. En av disse gudstjenestene fokuserer vi på barnefamilier.
4. REH fortalte at en gruppe fra stab har startet prosessen rundt
fasteaksjonen. En frivillig ildsjel som kan ta ansvar mangler pr. dags dato.
5. REH kunne informere om at årets klimaseminar er utsatt til 2022. Det et
flott opplegg som er laget og med meget gode ressurser. Dette er viktig å
ivareta.
91/20

Budsjett for 2021 (utsatt fra 16.12.20)
Vedtak: Forslag til budsjett 2021 ble vedtatt.

4/21

Inspirasjonssamling for lag og foreninger – MR inviterer
REH løftet frem et ønske invitere til spesifikke fellesskap - inntil 50 mennesker;
Målrettede møter for å snakke om ambisjoner/drømmer og engasjere
frivillige. REH presenterte tanker vedrørende dette med spørsmålet; Hvor går
vi som menighet?
Vedtak: Prosess rundt dette tas videre i AU.

5/21

Ny representant i diakoniutvalget
Marianne Christensen Tandberg har vært menighetsrådets representant til nå,
men ønsker avløser.
Vedtak: Kirsten Leidal blir menighetsrådets 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.
Vedtak: AU starter prosessen med å fornye mandat, ledelse og
sammensetning av utvalg. Saken fremmes for godkjenning igjen.

7/21

Prosjekt: Ungdomsrom i kjelleren i Søm kirke
Rolf Erik Hanisch gikk igjennom saksvedlegget som var lagt ved innkallingen og
satt prosjektet i en større sammenheng, blant annet med akustikk og
bruksmulighet i kirkesalen oppe. Øistein Vigemyr og Arnfinn Larsen var også
med under saksbehandlingen og uttrykte positivitet også for givertjenestens
del.
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
8/21 – 1

Eventuelt
Når HSH først er i gang med asfaltering etter div. gravearbeid har daglig leder
sjekket muligheter for at HSH også kan asfaltere på utsiden av kontordelen i
Søm kirke, fra midt av bakken opp mot parkering og frem til redskapsbod.
Prisen ble av Steffen Homme, leder for byggeprosessen, oppgitt til å være kr.
225,- inkl. mva, kr. 180,- ekskl. mva. (som blir menighetens pris). Området det
snakkes om er målt opp av kirketjener og er 245 kvm, til sammen ca. kr.
44 000,- ferdig asfaltert.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar at denne delen bak kirken blir asfaltert til
angitt pris av HSH.

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Saker til neste gang/17. februar
1. Besøk av utvalg
2. Årsoppgjør
3. Status ungdomsrommet
4. Strategi/planer for 2021

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

