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 28. APRIL KL. 19.00
Til stede: Nils Kristian Aarsland (konst. leder – for Øystein Sannarnes), Julie O. Egeland,
Åsmund Farestveit, Kirsten Leidal, Marianne Christensen Tandberg, Mats Nesmann, Magnus
Ramsdalen (for Nils Kristian Aarsland), Martin Pearson (for Tobias Malvig), Rolf Erik Hanisch
(sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).
Forfall: Øystein Sannarnes (leder) og Tobias Malvig
SAKER:
25/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

26/21

Godkjenning av referat fra 17.03.21
Vedtak: Referatet ble godkjent.

27/21

Orienteringssaker
1. Nils Kristian Aarsland orienterte fra Fellesrådets arbeid og årsrapport,
fondsavsetninger m.m. for 2020. Som følge av underforbruk settes det av
ekstra midler til ulike formål i prostiet. Randesund menighet får blant
annet tilskudd på kr. 260 000,- til å utbedre trappa utenfor Randesund
kirke.
2. Rolf Erik Hanisch orienterte fra gudstjenesten, som nå er i gang igjen.
Smittevernet gjennomføres på en tilfredsstillende måte og vi opplever at
folk kommer og at fellesskapet har vært savnet.
3. Åsne-Louise Halvorsen orienterte fra prosessen rundt ungdomsrommet.
4. Pga. forfall fikk ikke Tobias Malvig orientert fra årsmøtet i KUP.

28/21

Søknad om justert gudstjenesteordning
Se vedlegg i saken. Rolf Erik Hanisch gikk gjennom forslag til søknad.
Vedtak: Forslag til justert gudstjenesteordning ble vedtatt. Forslaget
oversendes til årsmøte for høring, før det oversendes til biskopen til
godkjenning.

29/21

Årsmelding for 2020 – Randesund menighet
Årsmelding vedlagt i saken.
Vedtak: Forslag til årsmelding for 2020 ble vedtatt.

30/21

Menighetens årsmøte onsdag 12. mai kl. 19.00 i Søm kirke
Saksliste; Gjennomgang av årsrapporten for 2020 og høring av justert
gudstjenesteordning. I tillegg ønsker AU å ha en "inspirasjonsdel" med
sang/musikkinnslag og orientering om menighetens satsingsområder. Det blir
påmelding til årsmøtet via www.randesund.no.
Vedtak: Tidspunkt og saksliste for årsmøtet i Randesund menighet ble
vedtatt.

31/21

Menighetsrådsmøter i mai og juni
19. mai kl. 19.00 i Søm kirke (fokus på stillinger)
9. juni/avslutning

32/21

Innmelding av behov til handlingsplan for Fellesrådet, 2022 - 2025
Vedtak: Menighetsrådet delegerer til AU å vedta hvilke vedlikeholdsprosjekt
som meldes inn til FR innen mai 2021.

33/21

Eventuelt

33/21 – 1

Asfaltering bak Søm kirke, ref. vedtak i sak: 8/21 – 1
HSH skal asfaltere bak Søm kirke ved kontorfløyen. Pga. behovet for avretting,
har det kommet en merkostnad på tilbudet.
Vedtak: Merkostnad ved asfaltering bak kontorfløy overlates til AU å ta stilling
til.

33/21 – 2

Folkets klimadugnad – tilskuddsordning i kommunen
Kirsten Leidal orienterte om tilskuddsordning i kommunen for ikkekommersielle aktører. Det er ønskelig at blant annet sykkelstativet foran
stabens kontorinngang skiftes. Videre skal det søkes om sykkelstativ foran
ungdoms- og undervisningsrommet. Menighetsrådet ble spurt om innspill til
innhold i søknad.

Nils Kristian Aarsland
Fungerende Menighetsrådsleder

Rolf Erik Hanisch,
på vegne av Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

