
 

 
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 1. SEPTEMBER KL. 19.00 i 
Søm kirke 
 

SAKER: 
 
49/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

50/21  Godkjenning av referat fra 17.06.21  
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
  

51/21  Orienteringssaker 
1. 1. Status stab, Rolf Erik 

 a. Nye medarbeidere 
 b. Oppgaveløsning ved sykefravær 

 2. Godkjent justerte ordningen for gudstjenesten. Rolf Erik 
 3. Teknisk utstyr i ungdomsrommet – status Tobias 
 4. Reoler til kjelleren. NK 
 5. Sommer i kirken – kunstutstilling, konserter hvordan gikk det? Martin 

P 
 

52/21  Nye sykkelstativ utenfor Søm kirke 
Mats og Kirsten presenterer alternativer. 

 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar stativ som sykkelstativkomiteen 
foreslår. 

 
53/21  Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie 

Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon), 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.  
 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet støtter arbeidsgruppens anbefaling om i 
første omgang å vurdere behov i de ulike barne- og ungdomsaktivitetene og 
at arbeidsgruppen i tett samråd med staben legger frem forslag til tiltak i 
oktober eller november. Vurderingen må gjøres i forhold hvordan de nye 
ungdomsarbeiderne, omgjøring av Håkons stilling og ny diakonvikar 
fungerer og hvor det eventuelt er behov for ytterligere styrking av ressurser.    

 



54/21 Ny i Randesund  
Den hurtigarbeidende komiteen, som ble nedsatt i møte 17. juni (Kirsten, 
Marianne og June), orienterer om hva som ble gjort for å invitere til 
samlingsgudstjenesten og planer for videre arbeid/tiltak utover høsten. 
Herunder temakvelder. 
 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet nedsetter en komité (med utgangspunkt 
i eksisterende komite) som utarbeider forslag til kortsiktige- og langsiktige 
tiltak med fokus på å invitere og inkludere nye i menigheten.  
Det nedsettes en egen arbeidsgruppe som i samråd med "ny i Randesund 
komitéen" utarbeider plan for temakvelder. Denne gruppen ledes av Kirsten.  
Komiteene orienterer om status i arbeidet på MR-møte i oktober.  
  

55/21 Dugnad i ungdomskjelleren  
Dugnadskomiteen, Magnus, Mats og Terje orienterer om status, behov og 
planer. 
Forslag til vedtak:  

 
56/21  Eventuelt 

 - Sommeravslutning for MR flyttes til juleavslutning  
   
 
 
 
 

Nils Kristian Aarsland  Rolf Erik Hanisch 
fungerende menighetsrådsleder  sogneprest  

 
 
Saker til neste gang:  
 1. Oppfølging – Satsing på ungdom, diakoni og familie – arbeidsgruppen fremmer 

forslag 
 2. Arbeidsgruppene for Ny i Randesund og temakvelder – presenter tiltak 
 3. Økonomi-status 
 4. Analyse akustikk i kirkerommet – status tiltak 
 


