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 17. FEBRUAR KL. 19.15
Møtet gjennomføres på Teams.
Innledning: Julie O. Egeland
SAKER:
9/21
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
10/21

Godkjenning av referat fra 20.01.21
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

11/21

Besøk av trosopplæringsutvalget – utsettes til mars
Trosopplæringsutvalget var opprinnelig ønsket at skulle møte i
menighetsrådet denne gang. Fristen for oppmøte ble for kort og
trosopplæringsutvalget ber også menighetsrådet om innspill til deres møte
som avholdes samme uke - i etterkant av menighetsrådets sitt møte.

12/21

Orienteringssaker
1. Nils Kristian Aarsland orienterer fra Fellesrådet.
2. Åsne-Louise Halvorsen orienterer fra stab.
3. Rolf Erik Hanisch orienterer fra gudstjenesten.
4. Referat fra trosopplæringsutvalget, se vedlegg 2021-02-17, sak 12-4.
5. Referat fra diakoniutvalget, se vedlegg 2021-02-17, sak 12-5.
6. Rolf Erik Hanisch orienterer om LHBT arbeidsundersøkelse som er foretatt
i kirken. Se vedlegg 2021-02-17, sak 12-6.
7. Lansering av nytt misjonsprosjekt (Stefanusalliansen) på balubadagen i
mai.
8. Oppfølging av prosess vedr. ungdomsrom, ref. sak 7/21

13/21

Flytting av datoer for konfirmasjoner 2021
Pga. covid19 pandemien er det behov for å gjøre endringer blant annet i
datoer for konfirmasjonene denne våren. De ønskes flyttet fra 2. og 4. helg i
mai til lørdag 4. og lørdag 11. september.
Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar at konfirmasjonsdatoene for 2021
blir 4. og 11. september.

14/21

Årsmøtedato for 2021
Det foreslås at årets årsmøtedato settes til 25. april.
Forslag til vedtak: årsmøtet avholdes 25. april.

15/21

Justert ordning for hovedgudstjenesten
Rolf Erik Hanisch legger frem saken, se vedlegg.
Forslag til vedtak: Sokneprest og stab arbeider videre for å søke om å beholde
dagens rike utvalg av sangtekster og salmer.

16/21

Prosjekt «Ny i Randesund»
Det skal arbeides strategisk rundt inkludering av innflyttere i nye
boligområder. En stor del av tilflytterne er medlemmer i Den norske kirke og
vi har et ansvar for at de blir kjent med menigheten, blir invitert, inkludert og
finner sin plass.

17/21

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Saker til neste gang/17. mars
1. Årsmelding
2. Årsoppgjør
3. Besøk av trosopplæringsutvalg
4. Annet

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

VEDLEGG:
Vedlegg 12/4
Referat Trosopplæringsutvalget 14. januar 2021
Tilstede på Teams: Ellen Sandvik, June Myhrstad, Bernhard Hovden, Jostein Torvnes, Kristina R
Grundetjern, Åsmund Farestveit, Turid K Vevatne
Siden forrige møte:
2 årsbok – 18 stk
Lys våken – avlyst som følge av bare 4 påmeldte og kraftige innstramminger i corona-tiltak. 3 av de 4
påmeldte ble i stedet med som medhjelpere på gudstjenesten. Fikk Lys Våken t-skjorte og gripe-kors.
Tros 5.trinn – 15 påmeldte, ble nedskalert til en samling og en gudstjeneste, utdelt nytestamente
Julevandring – skolene kom i kohort-vis
Skolegudstjeneste – kun Oasen-skole som takket ja til dette. Likevel var det god underliggende
interesse både fra skolsiden og kirkesiden, men dette ble ikke noe av pga innskjerping corona-tiltak.
Viktig være bevisst å få dette igang igjen til neste jul.
Juleverksted – hadde to adskilte grupper a ca 30 stk
Digital daglig adventskalender – tilstede i sosiale medier hver dag. Veldig bra. Opplever noe lav
feedback fra mottakere.
Fremover
Tårnagent-helg – arrangeres normalt i slutten av januar. Reduseres fra 2 til 1 dag, flyttes til lørdag
6.mars. Jobber ut fra grense på 50 stk. Vil av den grunn ikke invitere 4.klasse, bare 2. og 3.klasse i
utganspunktet.
Tros 1.trinn – begynner etter vinterferie, reduserer antall samlinger.
Karneval – ifjor 450+, avlyser dette i år.
Babysang – mulig å dele i flere grupper, evt kortere samlinger
2-årsbok – utsatte 2 årsbok i fjor vår til høsten, gjør det samme i år.
Småbarnsang – arrangeres ofte sammen med middag, må trolig avlyse de første oppsatte datoer.
Nettside
Rydde på nettsidene og lage bedre struktur.
Begynne med Trosopplæringsinfo; bakgrunn, omfang og tilbud – så ulike aktiviteter i kronologisk
rekkefølge.
«Oppfølging av Dåp» ikke som eget spesifikt punkt, ta bort «hilsen på dåpsdager».
Bytte rekkefølge på 4 og 6 årsbok. 5 årstreff ta inn.
Være obs på infor-sider, hvordan de bruker spesifikke datoer – bør tas bort7omskrives eller også ha
med eget årstall.
Skille mellom babysang og småbarnssang. Ta bort/ersatte(?) de gamle arkivbildene.
Tros – kursene : Rydde i struktur og bilder + tekst.
#MEG/Huledag/Lysvåken/Tårnagent – splittes opp, struktur etter alder
Den nye Trosopplæringsplanen må legges ut/erstatte den gamle
Årsrapport
Årsrapporten viser det omfattende Trosopplæringsarbeidet som drives i menigheten.
Det er noe nedgang i medlemsmasse. Viktig å være synlig i de områder der det er stor tilflytning.
Årsrapporten sendes Menighetsrådet.
Ungdomsrommet
Åsmund er med i kommite sammen med Tobias Malvig. Vegg mellom ungdomsrom og
undervisningsrom diskuteres fjernet for å lage større rom, behov fra Enter. Må vurdere hvordan
arealene kan brukes best mulig. Er begge rommene i bruk samtidig til ulike arrangement? Må også
søke innspill/synspunkt fra undervisningsdelen i kirka, avstemme ulike behov. Formelle og tekniske
ting må også avklares.
Neste møte: torsdag 4. mars kl 20
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Den norske kirke
RANDESUND MENIGHET
Diakonvikar Bjørg Valborgland
Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand
Telefon: 38 19 68 81/ 950 70 059
E-mail: bjorg.valborgland@kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA DIAKONIUTVALG

Onsdag 3. februar 2021 kl. 19.00 i Søm kirke.
Tilstede: Roald Kvarsten, Terje Skoge, Åse Nicolaisen Ribe, Signe Brit Kåsi, Åse Neset, Kirsten Leidal og
Bjørg Valborgland.
Åpningsord ved Bjørg. Ekstra velkommen til Kirsten, hun er ny i diakoniutvalget som menighetsrådets
representant.
Det var satt opp en kort saksliste til dette møtet. Det viktigste var å komme sammen i det nye året
med videreføring av den ekstraordinære situasjonen som Covid 19 gir oss. Som diakonivikar var det
også nødvendig for Bjørg å møte utvalget.

SAKER
01/21 Orienteringssaker
•

•

Vikarsituasjonen.
Bjørg orienterte om at Anne trolig blir sykmeldt videre fremover på ubestemt tid. Marianne
Løining er ute av sitt vikariat pga. svangerskap og fødsel, og Bjørg har forlenget sin
arbeidsavtale som vikar i ca. 50% til ut mars.
Informasjon om de nærmeste månedene.
Som på alle felt i samfunnet er det også en ekstraordinær arbeidssituasjon i kirken. Alle må
forholde seg til de aktuelle koronarestriksjoner og smitteverntiltak. Dette påvirker både
planlegging og gjennomføring av arbeidet i menigheten, og ofte må man «snu seg på hælen»
og endre planer. Dette preger også diakoniarbeidet, og telefonen er blitt en ekstra viktig
redskap. Som vikar prøver Bjørg å holde i de nødvendige trådene, slik at arbeidet kan gå sin
gang utfra situasjonen vi er i.

02/21 Samtale om diakoniarbeidet i dagens situasjon

Bjørg orienterte om hvilke oppgaver hun fyller dagene med. Det inneholder bl.a. oppfølging
av «arbeidsliste» fra Anne, oppfølging av frivillige medarbeidere, oppsetting og utsendelse av
arbeidslister til ulike aktiviteter (som ofte ikke blir noe av…), telefonsamtaler for å høre
hvordan folk har det, besøk til dem som ønsker det, samtaler når folk henvender seg,
oppfølging av sorgarbeid, stabssamarbeid, kontakt og samarbeid med Omsorgssentrene,
andakter, gudstjenester, Hyggetreff og diverse forberedelser.

Medlemmene i DU delte noe av det de var opptatt av:
o Ressursbank. DU hadde tidligere samtalt om hvordan menigheten kan få opprettet en
ressursbank, der folk kunne melde seg som frivillige til oppgaver de kunne tenke seg å gå inn
i. Her er det viktig å få fram at diakoni i en menighet ikke bare dreier seg om arbeid blant
eldre, ensomme og syke, men skal ha omsorg for alle aldersgrupper i tankene.
Vi snakket også om at i flere oppgaver, f.eks. i besøkstjeneste eller som turvenn,
kan det i noen tilfeller være lurt at frivillige går sammen to og to. Da kan det være lettere å si
ja til tjenesten, samt at det vil være mindre sårbart hvis en skulle bli forhindret fra å møte.
o Tirsdagsmiddagen. Dette tiltaket mener DU er svært viktig. Her treffer man barn, familier og
folk i alle aldre samtidig. Kanskje kan Ressursbanken presenteres her, og man kan spørre folk

o
o

hva de ønsker av tilbud, og om noen kan tenke seg å bidra. Temakvelder ble f.eks. nevnt, og
en i DU fortalte om konfirmantforeldregrupper som hadde vært viktig for han da hans barn
va i den alderen. Men slike grupper krever flinke gruppeledere.
Suppe for 7. Her hadde DU også positive opplevelser, men følte at folk ikke helt forstod
konseptet. Tiltaket vil i alle fall være en god anledning til å bli kjent med nye mennesker.
Diakoniutvalgets ressurser. Vi hadde en presentasjonsrunde, slik at Kirsten som nytt medlem
kunne bli litt mer kjent med de andre. Medlemmene i DU har bred kompetanse fra ulike
bakgrunner innen praktisk arbeid, barn-, foreldre- og familiearbeid, arbeid fra sykehus- og
rehabiliteringssektor, friluftsliv, miljø- og ressursbruk, kontakt med «utsatte grupper» mm.
Dette vil de gjerne bruke i menighetsarbeidet, hvis det lar seg gjøre.

03/21 Fødselsdagshilsener til «runde dager»

Bjørg hadde skjønt at dette hadde vært noe prøvd før koronautbruddet og ville høre hvilke
erfaringer som var gjort. Her kom det litt ulike tilbakemeldinger, noe positivt og noe mer
«tja». Det var konsentrert om 90, 95 og 100 årsmarkeringer. En tilbakemelding var at man
kanskje ikke behøvde å gå med blomst på selve dagen, da var jubilantene ofte svært opptatt
og mye skjedde. Og skal det være blomst? Kanskje heller en langstilket rose eller muligens
bare et kort eller en telefon? En jubilant hadde ment at menigheten heller kunne bruke
pengene på noe annet enn blomst til han….
Det er mulig denne kontakten er vel så viktig for hjemmeboende eldre enn dem på
institusjon, men dette er nok individuelt. I alle fall må DU komme tilbake til saken, hvis dette
skal videreføres på en eller annen måte.

04/21 Eventuelt
• Dato for neste møte: ONSDAG 3. MARS KL. 19.00 i Søm kirke.
Referent: Bjørg Valborgland.
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Vedlegg 12-7

Vedlegg 15/21
Justert ordning for hovedgudstjenesten
Kirkemøtet 2019 gjorde vedtak om en justert ordning for hovedgudstjenesten. Den vesentligste
endringen i den justerte ordningen er at man har redusert de musikalske alternativene til tre
allmenne serier, pluss én serie for fastetid og én for festtid.
Om menigheten ønsker å beholde eller hente musikk utenfor disse seriene, må det søkes om
spesielt. Fristen til bispedømmet er 25. mai.
Organistene og prestene drøftet saken 4.feb. og ble enige om å anbefale at menighetsrådet søker om
å få beholde den gudstjenestemusikken vi har nå, altså at vi bruker Tore W. Aas sin musikk til
leddene Kyrie og Gloria. En søknad om dette må begrunnes skikkelig.
Resten av musikken vi bruker i vår gudstjeneste, hører til den «allmenn serie 1», som er den samme
som alle i Dnk hadde før gudstjenestereformen av 2011. Disse melodiene har altså allmenn
godkjenning og behøver ikke søkes om.
Menighetsrådets medlemmer kan høre på de ulike musikalske alternativene her:
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2020/liturgisk-musikk/#na
Andre små endringer (tekstlige) synes for oss uproblematiske. Soknepresten vil gjennomgå dem i
møtet.
Prosessen bør skje i menighetsrådet. Det har bred sammensetning og skal til sist fatte avgjørelsen.
Menighetsmøtet skal høres. Det kan enklest gjøres i menighetens årsmøte, men det forutsetter altså
at årsmøtet legges noe før 25. mai.
Forslag til prosess videre:
1. Saken legges frem til drøfting og evt. prinsippvedtak i dagens møte.
2. Orientering om saken og menighetsrådets ønske legges ut til menigheten på nettsiden,
sammen med hele den justerte ordningen for hovedgudstjenesten i Randesund menighet.
3. Soknepresten formulerer på bakgrunn av drøftingen en begrunnet søknad til vedtak i MR
17.mars.
4. Menighetsmøtet høres.
5. Søknad sendes av rådet v/MR-leder til biskopen i god tid før 25.mai.
Forslag til vedtak:
1. Menighetsrådet søker om å få beholde den gudstjenestemusikken vi har nå, dvs. Tore W. Aas
sin musikk til leddene Kyrie og Gloria, for øvrig den musikken som vi har med oss fra allmenn
serie 1.
2. Orientering om dette legges på menighetens nettside, sammen med hele den justerte
ordningen for hovedgudstjenesten i Randesund menighet.
3. Soknepresten bes formulere en begrunnet søknad til vedtak i MR 17.mars.
4. Menighetsmøtet høres i årsmøtet.
5. Søknad om justert ordning for hovedgudstjenesten sendes av rådet v/MR-leder til biskopen i
god tid før 25.mai.

