
 

 
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. MARS KL. 19.15  
Innledning: Rolf Erik 

SAKER: 
18/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

19/21  Godkjenning av referat fra 17.02.21  
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
  

11/21  Besøk av trosopplæringsutvalget – utsatt fra februar  
 

20/21  Orienteringssaker 
1. Nils Kristian Aarsland orienterer fra Fellesrådet.  
2. Åsne-Louise Halvorsen orienterer fra stab og smittevern. 
3. Rolf Erik Hanisch orienterer om justering av gudstjenesteordning  
4. Arbeidsgruppen for ungdomsrom orienterer om status, ref. sak 7/21.  
5. Fasteaksjon 

 
21/21 Årsregnskapet for 2020 

Forslag til vedtak: Årsregnskapet vedtas.  
 
22/21  Utvalg og mandat 
  Se vedlegg i saken.  
 
23/21  Bruken av fond 

Bruken av fond gjennomgås i menighetsrådet og det skal diskuteres om 
dagens bruk er hensiktsmessig eller om det skal foretas endringer. 
 

24/21  Eventuelt 
 
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
Saker til neste gang/14. april 

1. Årsmelding/årsmøte 
2. Annet 



VEDLEGG: 
 
2 vedlegg til sak 11 – 2021: Besøk fra trosopplæringsutvalget 
 
Referat TU 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 



 
Referat TU 4. mars 2021 
Til stede på Teams: Ellen Sandvik, June Myhrstad, Bernhard Hovden, Jostein Torvnes, 
Kristina R Grundetjern, Åsmund Farestveit, Turid K Vevatne 
 
Åpning v/Ellen: 
Det er spirekraften fra Gud i frøene som gir vekst. Vi kan vanne og stelle, men kraften i 
frøene fra Gud gir vekst. 
 
Siden forrige møte: 
Tårnagent Må flyttes videre til ny dato. 52 påmeldte, særlig 2.klasse fra Dvergsnes. Tøff 

er med i planleggingen, ungdommene er innstilt på å gjøre god jobb her. 
Tøff  Har hatt samlinger. Håper å kunne arrangere tur ila våren. 
Konfirmantene Har arrangert undervisningssamlinger, men utsatt noen av de siste 

timene. KRIK vil ta stilling til Konf-Action innen 6.april. Selve konfirmasjonen er 
utsatt til september.  

Babysang Avlyst inntil videre 
Tros 1.trinn Utsatt oppstart, men vil prøve ha det to ganger før påske. 
Midi  Vanskelig å drive i denne situasjonen. Avlyst arrangement førstkommende 
fredag. 
 
Dagens saker: 
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? 
Hvordan vil vi nå ut, invitere inn, til de nye boligområdene – hvordan ha strategi på dette? Historisk 
har vi bedre «gjennomslagskraft» tilhørende Vardåsen og Strømme, mindre Dvergsnes – mer markert 
med økende alder på deltagerne. 
 
? Må ha et fellesskap der foreldrene engasjerer seg og koples på i arrangementene. 
? Søndagsskole – bli med for en sesong eller to. 
? Leir/tur for familier 
? Bygge videre på smågruppe-fellesskap for unge voksne mødre/fedre, få dette etablert 

ordentlig. Tema for unge voksne:  
Samliv 
Barn og spill 

? Bygge videre på TROS 1., 3. og 5.trinn. 
? Enter og Midi går utrolig bra. 
? Inviterer til samlinger/ «gudstjenester» i de nye områdene 
 
? Hvordan kan vi få bedre samspill mellom trosopplæringstilbud og kontinuerlige tiltak. 
 
Viktig være bevisst og vise: det er svært mange barn og unge som er innom menigheten 
hver «tids-syklus». 
TU inviteres til å møte i MR onsdag 17.mars kl 19:30.  

Ellen + June + Turid + Åsmund + Jostein + Kristina blir med. 
 
Aktuelt fremover: 
Be MR stå som garantist til å igjen kunne arrangere besøk av Kirkerottene. 
Savn at ikke en har kunnet arrangere kirkemiddagene ifm baby/barnesang. Hva med fast 
dag fast uke 1/måned. 
Baluba-dag:  2.mai trenger folk 
 
Neste møte: torsdag 22.mars kl 20 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020 
Randesund menighet 

 
 
0. REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Regnskapet er ført i henhold til ”forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og 
menighetsråd”, fastsatt 25.09.03. 
 
Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse 
av midler til drift og investering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av 
endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). 
Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente 
utgifter/utbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er 
betalt eller ikke når regnskapene avsluttes." 
 
Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for 
inntekter som direkte vedrører utgiftspostene. 
 
Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til 
pålydende. 
Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i balansen 
som eiendeler til anskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som investering, må 
anskaffelsen ha en økonomisk levetid på minst 3 år, samt ha en anskaffelseskost på minst kr 100.000. 
Avskrivninger føres både i driftsregnskapet og balansen. I driftsregnskapet føres avskrivninger som en 
driftsutgift og med en motpost før netto driftsresultat. Netto driftsresultat påvirkes således ikke av 
avskrivningene. 
 
Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til pålydende. 
 
Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med de kommunale regnskapsforskrifters §8 (bokført til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi).   
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost. 
 
1. VIRKSOMHETER 
 
Regnskapet omfatter følgende av menighetsrådets virksomheter: 
Menighetens ordinære virksomhet (01), Givertjenesten (02), Menighetsbladet (03), 
Diakonatet (05),  Konfirmantarbeid (06), Barnearbeid (08), Kirkemusikk (10), Trosopplæring 
(13), Guttis (14), Kirkekonserter (15), Midi (17), Kirkeringene (18), Enter (20) og Søm 
søndagsskole (21). 
 
2. KORTSIKTIGE FORDRINGER 
 
Kortsiktige fordringer utgjør pr 31.12 totalt kr 317.116 og er oppført til pålydende verdi. 
Fordringen gjelder momskompensasjon og innbetalt til givertjenesten og offer, samt 
posteringer mellom regnskapsårene. 
 
3. BANKINNSKUDD 
 
Bankinnskudd utgjør pr 31.12.20 totalt kr 2.171.550 for alle virksomhetene. 
 
4. GJELD 
 
Menigheten har ingen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er oppført med 201.991 og gjelder 
leverandørgjeld. Leverandørgjelden ble utbetalt i begynnelsen av 2021. 



 
5. ARBEIDSKAPITAL 
 

 
 
 
6. ANLEGGSMIDLER 
 
Innkjøp av inventar og utstyr med innkjøpspris over kr 100.000 og levetid på minst 3 år, skal 
føres i investeringsregnskapet og aktiveres/avskrives i balanseregnskapet. 
 

 
 
Anleggsmiddelet «Anlegg» gjelder i hovedsak asfaltering av kirkebakke og parkeringsplass 
ved Søm kirke, gjennomført i 2005. 
 
 
7. FOND 

 
 
 
 
 

Regnskap endring Regnskap endring
2020 2019

BALANSEN
OMLØPSMIDLER

(1) Endring betalingsmidler 501 597 -15 473
(3) Endring kortsiktige fordringer 68 854 -24 643
(6) ENDRING OMLØPSMIDLER 570 451 -40 117

KORTSIKTIG GJELD
(7) Endring kortsiktig gjeld 36 948 106 387

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (linje 6-7) 607 399 66 270

ANLEGG ANSKAF. TILGANG SALG / AKK. BOKFØRT AVSKR. ORD.
VERDI AVG AVSKR VERDI SATS AVSKR.
01.01. 31.12

Inventar og utstyr 250 000 0 0 250 000 0 0
Anlegg (parkeringsplass og asfaltering) 228 765 0 0 85 785 142 980 2,5 % 5 719

478 765 0 0 335 785 142 980 5 719

FOND Saldo 01.01 Avsatt fond Bruk av fond Saldo 31.12
Fond Givertjeneste 211 382 211 382
Fond Kirkekonserter 114 364 31 970 146 334
Fond Trosopplæring 83 317 6 778 76 539
Fond Guttis 26 606 836 27 442
Fond Undomsarbeid sang/musikk 42 697 0 42 697
Fond Midi 51 490 5 051 56 541
Fond Gerrard Lindberg 59 294 59 294
Fond Enter 115 779 17 168 98 611
Fond Søndagsskolen 4 034 16 103 20 137
Fond innsamlet NMS S59/18 29 761 29 761
Disposisjonsfond 940 554 577 383 1 185 936
Disposisjonsfond, fond lønn diakon 332 001
Sum alle fond 1 679 278 631 343 23 946 2 286 675
Disposisjonsfondet er nå delt på 2 disposisjonsfond.



8. SPESIFISERING AV KAPITALKONTO 
 

 
 
 
9. GARANTIANSVAR 
 
Randesund menighet har ikke gitt noen økonomiske garantier, hverken overfor private, 
firmaer eller offentlige etater. 
 

Kristiansand 1. mars 2021 
 
 

  ____________________          _____________ 
  Leder menighetsrådet     Daglig leder 

 
 
 
Sak 22 – 2021 Utvalg og mandater. Drøftingssak 
 
MR kan benytte seg av ulike typer «undergrupper» for å hente menneskelige 
ressurser og kompetanse inn i bestemte deler av menighetens virksomhet. F.eks. 

- Underutvalg og komitéer av lengre varighet som får rådgir MR og får ansvar 
for menighetsrådets oppgaver innen et spesielt fagfelt. Vi har fire slike i 
funksjon for tiden. 

- Arbeidsgrupper som får ansvar for utredning og gjennomføring av konkrete 
prosjekter av tidsbestemt karaktér (f.eks. prosjektet «Ungdomskjelleren»).  

 
Vi har fire aktive utvalg/komitéer under menighetsrådet. Disse er presentert med 
formål og arbeidsområder på nettsidene våre, men det er ikke i inneværende periode 
gjort noe arbeid med fornyelse av mandatene.  
De fire er:  
 
Diakoniutvalg 
Misjonsutvalg  
Trosopplæringsutvalg 
Giverkomité 
 
Mht. fornyelse av utvalgenes mandater, bør MR se dem i sammenheng med de 
hovedmål menigheten setter seg og de strategiske valgene menighetsrådet 
vektlegger. Enkelt-tiltak (f.eks. i trosopplæringen) må ses sammen med de 
kontinuerlige aktivitetene i menigheten 
 
For flere av utvalgene er det uklart hvem som egentlig leder utvalgets arbeid. 
Menighetsrådet bør be om at en av de frivillige i utvalget leder det respektive utvalget 
(ikke en av de ansatte). 

- Dette vil forsterke («menighetens»)/det frivillige eierskapet til arbeidsområdet  
- Det vil styrke forankringen av arbeidet i menigheten (utenom staben). 
- Det kan også ha positiv effekt mht. rekruttering til utvalg og oppgavene som 

ligger under utvalgene. I stedet for at stab ber om frivillig innsats for å løse 

DEBET KREDIT
1.1. Balanse (underskudd i kapital) 1.1. Balanse (kapital) 148 699
Debetposter i året: Kreditposter i året:
Av- og nedskrivning fast eiendom og anlegg 5 719
31.12. Balanse (kapital) 142 980 31.12. Balanse (underskudd i kapital)
Sum debet 148 699 Sum kredit 148 699



«sine» oppgaver, vil vi kunne se i større grad at frivillige ut fra eget 
engasjement får med seg nye frivillige.  

- Å gi økt eierskap til frivillige, kan også bidra til å øke oppmerksomheten på 
muligheter og behov som finnes i soknet og til å åpne rommet for behov man 
ser og innspill fra «grasrota» i menigheten.  

 
Menighetsrådet har vedtatt et nytt prosjekt: «Ny i Randesund». For at det skal bli et 
fruktbart prosjekt, kan MR nedsette en arbeidsgruppe / et utvalg som får særlig 
ansvar for å gi det form, engasjere menighetens folk og sette det i verk og følge det 
opp.  
 
Det er uansett viktig at utvalg og arbeidsgrupper ikke bare fortsetter å bestå som de 
er, men at de opprettes og opprettholdes bevisst i tråd med de strategiske grep MR 
ønsker å gjøre og blir en kraft som bidrar til at MR og menigheten når disse målene.  
 


