
 

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

SAKER: 
9/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

10/21  Godkjenning av referat fra 20.01.21  
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  

11/21  Besøk av trosopplæringsutvalget – utsettes til mars 
TU oppfordres til å tenke spesielt på nye boligområder. Hva kan man tenke 
seg å gjøre i forhold til disse områdene? Se dette i sammenheng med strategi 
og satsing: hvordan få mer fotfeste? Kvalitet, fremfor kvantitet. Generelt: Hva 
skjer, evt. endringer, planer fremover? Hva fungerer, hva fungerer ikke? 
Påføring fra AU i etterkant:  
 

12/21  Orienteringssaker 
1. Nils Kristian Aarsland skulle orientere fra Fellesrådet, men meldte forfall.  
2. Åsne-Louise Halvorsen orienterte fra stab. Fremdeles sykmelding i 

diakonstilling, men vi er heldige å ha Bjørg Valborgland inntil videre. Vår 
nye sekretær, Eva Martens, fungerer veldig godt i stab.  

3. Rolf Erik Hanisch orienterte fra gudstjenesten. Gudstjenestene rundt 
bålpanna fungerer veldig godt er et viktig familievennlig treffsted. Det er 
også en del små dåpsgudstjenester. Dette har vi fått god tilbakemelding 
på. Dåpsfamiliene kjenner seg godt ivaretatt. Dette gjelder også vielser. 
Selv om få kan møtes, dukes det ofte vakre opplevelser for dem som 
deltar. Podcasten til prestene har blitt tatt godt imot og er en god 
erstatning for manglende preken. Podcasten er ønskelig at fortsetter og da 
som en opptakt til den ordinære gudstjenesten når det åpner opp igjen. 

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 orienterte om resultatene av en LHBT 
arbeidsundersøkelse som er foretatt i kirken. Se vedlegg 2021-02-17, sak 
12-6. Bevissthet, beredskap og fokus på dette temaet er viktig. Hvordan vi 
håndterer eventuelle varslingssaker – også knyttet til LHBT -  berøres i vår 
allerede eksisterende beredskapsplan. 

7. Lansering av nytt misjonsprosjekt (Stefanusalliansen) på balubadagen i 
mai.  

8. Arbeidsgruppen for ungdomsrom, ref. sak 7/21, orienterte om status p.t. 
 
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.  

 Vedtak: Menighetsrådet vedtok at konfirmasjonsdatoene for 2021 blir 4. og 
11. september.   

 
14/21  Årsmøtedato for 2021 

Det foreslås at årets årsmøtedato settes til 25. april. Årsrapporten skal 
presenteres to søndager i forkant.   
Vedtak: årsmøtet avholdes 25. april. 

 
15/21  Justert ordning for hovedgudstjenesten 

Rolf Erik Hanisch orienterte om forslag til justering ordningen, ref. vedlegg i 
saken.   
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.  
 
 

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. Hva gjør vi konkret: Hvordan følger vi opp nye som flytter til? 
Vedtak: Prosjekt «Ny i Randesund» etableres og skal fokusere på å invitere og 
inkludere nye i Randesund. Samling planlegges i løpet av våren med tanke på 
aksjon i august 2021. De nye skal inviteres til samlingsgudstjenesten. 
 



17/21  Eventuelt 
 
 
   
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
 
Saker til neste gang/17. mars 

1. Årsmelding 
2. Årsoppgjør 
3. Diskusjon vedr. bruken av fond  
4. Besøk av trosopplæringsutvalg 
5. Annet 
 

 
 
 


