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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
TORSDAG 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00-22.00  
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Randi K. 
Skaar, Vegard Hansson, Kirsten Leidal t.o.m. sak 47/12 og Eivind Martinsen 
 
Forfall: Kjetil T. Lervik og Gisle A. Johnson 
 
Svein Arve Egeland åpnet. 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 

1. Kristiansand kirkelige fellesråd har invitert menighetsråd og alle ansatte i 
Kr.sand domprosti til møte ang. ny kirkeordning etter 2013. Møtet avholdes i 
Søm kirke 25.sept.kl 18.30. Refleksjonsdokument er delt ut i forkant av møtet. 
 

2. AU har behandlet følgende saker:  
- Søknad fra Torill Farstad Dahl om kjøregodtgj. etter statens satser for 

kjøring tur/retur Hemsedal med ungdomsgruppa Enter. AU har innvilget 
søknaden. 

- Søknad fra Torill Farstad Dahl om dekning av egenandel på studietur «I 
Paulus fotspor» til Hellas uke 38/2012. AU har innvilget søknaden på kr 
2500,-. 

- Kunstviter og formidler Hilde Leite har bedt om å få gjengi bilder av Else 
Marie Jakobsens alterteppe og 3 prekestolkleder i bok om Else Marie 
Jakobsen som utgis desember 2012. Alterteppet og prekestolkledene 
henger i kirkestua i Søm kirke og bildene er tatt av fotograf Kjartan 
Bjelland. AU har gitt tillatelse til å bruke bildene i hennes nye bok.  

- Kirkens nødhjelp har på ny sendt henvendelse om besøk i menighetsrådet. 
AU inviterer KN v/Roald Guttormsen til besøk 22.nov. kl 19.00. 

 
REFERATSAKER 
 

1. Ref. fra trosopplæringsutvalget 19.juni 2012 
2. Ref. fra misjonsutvalget 3.sept. 2012. Vi utfordres til å skaffe flere frivillige til 

misjonsutvalget, gjerne også unge medlemmer. 
 

SAKER 
 
 



45/12  Referat fra menighetsrådsmøte 23.august 2012 godkjent. 
  
46/12  Lokal grunnordning for Randesund menighet 

Gudstjenesteutvalget har jobbet med den nye gudstjenesteliturgien og 
kommet med momenter til menighetsrådets behandling. 
Menighetsrådets forslag av 23.august 2012 til lokal grunnordning for 
Randesund menighet ble presentert på menighetsmøtet 11.september. 
25 personer var til stede på møtet. Innspill fra menigheten ble tatt med i 
den videre behandlingen. Menighetsrådets modell for Randesund 
menighet sendes biskopen for godkjenning innen 1.okt. 2012. 

 
Vedtak:  
Lokal grunnordning for Randesund menighet sendes biskopen og søkes 
godkjent for 2 år. 
 

47/12 Vedta mandat for nytt undervisningsutvalg 
 Viser til sak 31/12 av 7.juni-12. Nytt trosopplæringsutvalg har nå fått 

mandat for aktiviteter som gjelder barn opp til 18 år. Nytt 
undervisningsutvalg må gjelde undervisning for voksne. Kateketen 
utfordres til å lede dette arbeidet videre. 

 
 Forslag til mandat sendes tilbake til kateket for innspill før vedtak.  
 
48/12  Veikirke 

Veikirkekomiteen har evaluert årets veikirke og kommet med forslag til 
endringer fra neste år. Komiteen har sagt seg villige til å sette opp 
utstilling i samarbeid med kunstnere og betjene veikirken. Betaling og 
regnskapsføring av kunstsalg overføres til daglig leder. 
Orgelkonsertene utgår da organistene ikke har mulighet til å organisere 
disse. Staben ønsker primært å ha åpen kirke innenfor kontorets 
åpningstid kl 10 – 14..Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk for det 
flotte arbeidet som er gjort av komiteen og frivillig betjening.  
 

49/12  Ny utvalg for givertjenesten 
Utvalget har ikke hatt møter siste år. P.g.a. reduserte inntekter i 
givertjenesten og behov for større budsjett i 2013 bør det settes ned 
nytt utvalg. Det er kommet forslag til medlemmer og disse blir kontaktet 
av menighetsrådet før november. Nytt mandat må vedtas. Budsjett for 
givertjenesten 2013 bør foreligge til neste møte i menighetsrådet. 
 
 

50/12  Fest for frivillige 
Viser til sak 25/12 og 34/12 vedr. fest for frivillige. 
 
Vedtak:  
Ann-Helen Dolsvåg og Vegard Hansson utfordres til å sette i gang 
organisering av frivillig fest 1.febr. 2013 i Søm kirke. 
 

51/12  Eventuelt 
51/12-1  Menighetsrådet har mottatt mail fra liturgisk komite som ber om tillatelse 

til å sluttføre prekestolprosjektet. Komiteen har mottatt tilbud fra 
Integrert kunst på kr 60.000,- for glassmaleri til prekestol + arbeid. Mye 
av arbeidet vil bli gjort av frivillige. 

 



Vedtak:  
Menighetsrådet ber fellesrådet søke biskopen om godkjenning av 
revidert utkast til ombygging av prekestol. 

 
51/12-2 Menighetsrådet har mottatt søknad fra ungdom på TØFF-kurset om: 

1.Tillatelse til å planlegge Israelstur  
2.Økonomisk støtte til turen.  
 
Svein Arve Egeland og Bjørg Sløgedal fratrådte saken da det 
involverte egne barn.  

 
Gjenværende medlemmer kom med følgende svar: 
1.Menighetsrådet er positive til turen 
2.Menighetsrådet vil gjerne ha svar på hvordan turen skal 
finansieres. Her er det viktig med foreldremøte for å høre deres 
synspunkter. MR mener det bør være fulltallig oppslutning fra 
foreldrene. Før vi tar standpunkt til eventuell økonomisk støtte, må vi 
ha en plan for turen og et kostnadsoverslag. 
 

 
 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


