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 17. JUNI KL. 19.00
Til stede
Nils Kristian Aarsland (fung. leder), Julie Egeland, Kirsten Leidal (referent), Mats
Nesmann, Marianne Christensen Tandberg, Tobias Malvig, Magnus Ramsdalen (for
Øystein Sannarnes), Martin Pearson (for Åsmund Farestveit), Terje Egeland, Rolf
Erik Hanisch (sokneprest)
Forfall: Øystein Sannarnes (leder) og Åsmund Farestveit og daglig leder (sekretær
for utvalget) Åsne-Louise Halvorsen.
SAKER:
40/21

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

41/21

Godkjenning av referat fra 19.05.21
Vedtak: Referatet godkjennes.

42/21

Orienteringssaker
1.
Status stab
a. Kristina sykemeldt 100 %, etter en kort periode med 30 % jobb.
Prosten sørger for vikar dersom Kristina fremdeles er syk
b. Åsne er 100 % sykemeldt. Får støtte til regnskap
c. Anne er fremdeles 100 % sykemeldt. Langvarig. Ny diakon 80 %
starter i august.
d. Ny ungdomsarbeider – frist 20. juni.
2.

Sommer i kirken m/ Martin
Utstilling
Lunsjkonserter 7/7, 14/7, 21/7, 28/7 – klokken 12.00
Olsok-konsert 29/7 kl 19.00
(Fått støtte 8.000 fra kommunen og 12.000 fra Sparebanken Sør)
Fint om alle i MR er med og markedsfører dette!
Åpning av kunstutstilling og veikirke søndag 20/6.
Vi trenger flere verter til Veikirke. Si i fra til stab.

3.

43/21

Fellesrådet v/ Nils Kristian
Møte 15/6. Kirkevergen går snart av. FR holder på med
rekrutteringsprosess. Ny kirkeverge skal tilsettes i løpet av høsten

Nye sykkelstativ utenfor Søm kirke
Kirsten orienterte og presenterte alternativer. Menigheten har fått 50.000 kr
i støtte til dette fra Kristiansand kommune. MR befarte området. Det er
ønskelig med sykkelstativer både nede langs høyre kant mot søppelbua og
oppe ved de to benkene ved Nupen-krukka. Priser som var oppgitt ble
ansett som dyrere enn nødvendig, og Mats og Kirsten prøver å finne
rimeligere alternativer, helst fra lokale produsenter.
Vedtak: Mats og Kirsten lager en sykkelkomité og presenterer alternativer
på neste MR etter ferien.

44/21

Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie
Arbeidsgruppen som ble nedsatt i møte 19. mai (sak 37/21) for å følge opp
strategiprosessen og komme med forslag til innhold i en evt ny stilling
orienterer om status og inviter til innspill.
Vedtak: Menighetsrådet avventer videre prosess og forslag fra
arbeidsgruppen i september. (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon)

45/21

Ny i Randesund
Meningshetsrådet vedtok i sak 16/21 (17.02.2021); "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."
Vedtak: Menighetsrådet nedsetter en hurtigarbeidende komité som kommer
med konkrete tiltak og utformer materiell som kan brukes i prosjektet.
Komiteen henter støtte fra stab og menighetsråd. Marianne og Kirsten
utgjør komitéen og kontakter June for utarbeiding av materiell.

46/21

Dugnadsgruppe for ungdomskjelleren
Det skal gjennomføres ombyggingsarbeid i kjelleretasjen i sommer. Det vil
være behov for egeninnsats til for eksempel maling, scenebygging, m.m. fra
menigheten.
Vedtak: Menighetsrådet nedsetter, i samråd med bygningskomiteen for
kjelleren, en dugnadskomite som kan lede arbeidet.
Prosjektplan presentert på MR vedtatt.
Byggekomité: Åsmund, Rolf Erik, Magnus, Tobias. Oppfordres til å finne
en til
Dugnadskomité: Magnus, Mats, Terje. Magnus har ansvar for å sikre at
fremdriften følges og at dugnadsarbeidet gjøres i rett rekkefølge.

47/21

Offerliste ut året
Rolf Erik legger frem forslag til revidert offerliste.
Vedtak: Menighetsrådet vedtok revidert takkofferliste for 2021.

48/21

Eventuelt
1.
Avløsning leder MR ut året, samt valg av fungerende nestleder
a. Nils Kristian er fungerende leder frem til neste valg
b. Kirsten er fungerende nestleder frem til neste valg
2.
Analyse av akustikk i kirkerommet
a. Menighetsrådet ber fellesrådet om finansiering av rapporten, i
2021 (Rolf Erik følger opp)
b. MR sender fagrapporten til FR, slik at FR kan kjøre
anbudskonkurranse for flere menigheter, og at det skal settes av
midler i 2022. (Rolf Erik følger opp).
3.
Teknisk utstyr i ungdomsrommet
a. Leier 2 høyttalere (ca 6 mnd). Har fått tilbud på 2 nye høyttalere
samt 1 forsterkere: 71.704 + mva (inkl frakt og montering), kun
fastmontert. Ikke nødvendig med mobile rigger nå, kun faste
rigger. Tobias og Magnus og Martin utgjør lydkomité sammen
med byggekomité og organiserer befaring med stab og innhenter
tilbud på dette.

Nils Kristian Aarsland
fungerende menighetsrådsleder

Rolf Erik Hanisch
sogneprest

Kirsten Leidal
Referent

Saker til neste gang:
1.
Oppfølging – Satsing på ungdom, diakoni og familie – arbeidsgruppen fremmer
forslag
2.
Avslutning før sommeren – etter sommeren
3.
Ny i Randesund – arbeidsgruppen presenter tiltak

