DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf. 38 19 68 80
E-mail: randesund.menighet@
kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET, ONSDAG 19. MAI KL. 19.00
Tilstede: Nils Kristian Aarsland (fung. leder), Julie Egeland, Åsmund Farestveit, Kirsten Leidal,
Mats Nesmann, Magnus Ramsdalen (for Øystein Sannarnes), Martin Pearson (for Tobias
Malvig), Terje Egeland (for Marianne Christensen Tandberg) og Ole Fritjof Godtfredsen (for
Lars Ivar Gjørv), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær)
Forfall: Øystein Sannarnes (leder), Tobias Malvig, Marianne Christensen Tandberg og Lars
Ivar Gjørv.
SAKER:
34/21

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

35/21

Godkjenning av referat fra 28.04.21
Vedtak: Referatet ble godkjent.

36/21

Orienteringssaker
1. Årsmøtet i 2021 ble avholdt onsdag 12. mai kl 19 – 21. Til tross for at det
var innkalt til en onsdagskveld rett før en langhelg var det godt fremmøte.
De vanlige postene ble gjennomgått. Det kom flere gode innspill og også
utfordringer til konkrete planer videre. Høring av justert
gudstjenesteordning ble gjennomgått og givertjenestekomiteen ved
Øistein Vigemyr presenterte nytt giverprosjekt. I forlengelsen av årsmøte
var det en inspirasjonssamling ved REH med fint bidrag fra June B.
Myhrstad og Reidar Skaaland. Hvis årsmøtet skal være på annet tidspunkt
enn rett etter gudstjeneste også neste år, er det viktig å ha en tydelig
profil og et godt program.
2. Vi får ny diakonvikar fra august 2021 – juni 2022. Menighetsrådet ønsker
henne i 80% stilling totalt et helt år.
3. Søknad om justert gudstjenesteordning er sendt til biskopen.
4. Kristina Grundetjern er fremdeles sykmeldt og blir det ut mai i første
omgang. Prosten er ansvarlig for å ivareta prestetjenesten.

37/21

Ungdomsarbeiderstillingene
Begge ungdomsarbeiderstillingene blir ledige fra høsten av. Det foreslås å
åpne muligheten for å utvide rammen for ungdomsarbeiderstillingen (e) med
10%, fra dagens 40% til 50% totalt. Det kan være mulighet for ytterligere
utvidelse.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å utvide rammen for
ungdomsarbeiderstillingen med inntil 20%, fra dagens 40% til 60% totalt. Det
kan være mulighet for ytterligere utvidelse.
Menighetsrådet er positive til en økning av stillingsprosenten til bruk i barne-,

familie- og ungdomsarbeid. Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av
Julie O. Egeland, Magnus Ramsdalen, Rolf Erik Hanisch og Haakon Ekberg, som
følger opp strategiprosessene og kommer med forslag i innhold i en evt. ny
stilling.
38/21

Pristilbud for utbedring av ungdomsrom
Pristilbud fra tre tilbydere; Kaspar Strømme, Frøiland og Hodne bygg ble
presentert for menighetsrådet. Arbeidsgruppen har vurdert tilbudene og gitt
sitt forslag til valg av tilbyder. Etter menighetsrådets valg, sendes forslaget til
høring hos ulike aktuelle lag og grupper. Det må etableres en byggeleder for
prosessen. Daglig leder tar dette videre med aktuelle personer i menigheten.
Vedtak: Menighetsrådet stiller seg bak komiteens vurdering og forslag til valg
av entreprenør; Kaspar Strømme. Endelig budsjett/prisoverslag ble presentert
for menighetsrådet; ca kr. 180 000,- eksl. mva.

39/21

Eventuelt

39/21 – 1

Søknad om støtte til TØFF’erne
Menighetsrådet har mottatt søknad fra Haakon Ekberg om støtte til TØFF sin
tur til Mineralparken 11. og 12. juni. Det søkes om støtte på kr. 500,- til hver
av deltakerne.
Vedtak: Menighetsrådet støtter turen med samlet kr. 10 000,-.

Nils Kristian Aarsland
Fungerende Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

Saker til neste gang:
1. Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie
2. Ny i Randesund
3. Behov for bygge-/vedlikeholds- og dugnadskomité
4. Ønske om økonomisk støtte til Rabakoret – etablere mer samarbeid
5. Offerliste ut året
6. Avslutning før sommeren

