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REFERAT FRA MENIGHETENS ÅRSMØTE TIRSDAG 9. APRIL 2013
Tilstede: 7 menighetsrådsmedlemmer, 10 ansatte og 30 menighetsmedlemmer
Møteleder Svein Arve Egeland, leder av menighetsrådet, ønsket velkommen.
Innkalling godkjent.
Bjørg Sløgedal valgt til referent,
Leif Rosseland og Inger Beate Torvnes ble valgt til å underskrive protokoll.
De fremmøtte menighetsrådsrepresentantene ble presentert.
Årsrapporten fra menighetsrådet ble presentert av Svein Arve Egeland. Han trakk fram
utfordringen som er i givertjenesten. Tidligere underskudd må dekkes inn og
giverinnbetalingen må økes i fremtiden. Det er ca 130 givere pr i dag. Menighetsrådet har
ønsker for fremtiden om å utvide arbeidet for ungdom ved å ansette ungdomsprest. De
ønsker å bygge et livskraftig ungdomsarbeid.
Giverkomiteens leder, Lars Ivar Gjørv, presenterte tanker for arbeidet med givertjenesten:
 Givertjenesten har bestått lenge, men det er behov for å styrke denne.
 Arnfinn Larsen har hatt ansvar for denne tjenesten i mange år og vil fortsette videre.
 En menighet er mye mer enn en gudstjeneste: Det er en plass å møte Jesus, et
kristent fellesskap, et sosialt fellesskap, et fritidstilbud, en stor arena for kultur, et
mangfold av barne- og ungdomsarbeid, en aktør i lokalmiljøet for unge og voksne, et
vern mot rotløshet.
 Givertjenesten vil gi rapporter tilbake til giverne.
 Givertjenesten vil nå ut til flere enn de som går i kirka til vanlig. Det er et stort
potensial i bydelen vår.
 Menighetsfest 1 gang i året?
 Mer tilstedeværelse i gudstjenesten.
 Givertjenesten vil synliggjøre alle aktivitetene i hverdagslivet til Randesundsfolket.
I forbindelse med rapporten, ble det stilt spørsmål om hva menighetsrådet tenker i forhold til
bibelgrupper. Det er pr i dag 12 eksisterende bibel-/samtalegrupper mot 20 grupper noen år
tilbake. Tidligere har bibelgruppene hatt ansvar for gudstjenester. Det ble også foreslått å
opprette eget strategiutvalg i menigheten.
Hva gjøres i forhold til opplæring? Det er ikke tilbud om Alpha-kurs i menigheten. Bør
vurderes i Randesund menighet. Nabomenighetene driver stort innenfor Alpha-kurs.
I forbindelse med ansattes årsrapporter kom følgende spørsmål: Oppleves det trøtthet hos
alle i staben? Kan frivillige avlaste? Det ble gitt innspill om at det ikke bør opprettes nye
aktiviteter i menigheten, men heller støtte opp om de vi har i dag.
Frivillige ser at det er stor aktivitet i menigheten og at det er arbeidskrevende.

Eivind Martinsen forklarte at det bl.a. hadde vært store og tunge oppgaver i forbindelse med
utredninger og reformer siste år, noe som har medført stor arbeidsmengde.
Det kom spørsmål om hvordan applaus oppleves i gudstjenestene. Det ønskes stillhet og
hellighet, og applausen kan ødelegge noe av dette. Gudstjenesten er ikke en forestilling,
men et sted der vi alle er deltakere. Ønsker vi denne utviklingen med applaus når ikke folk
opptrer, men er deltakere?
Leder av trosopplæringsutvalget, Randi K. Skaar, presenterte utvalget. Hun fremhevet det
store arbeidet som gjøres i menigheten. Trosopplæringen er et veldig stort og viktig arbeid.
Det skal være tilbud om 315 timer undervisning totalt for aldersgruppen 0-18 år. «Barn er
ikke morgendagens kirke, men dagens menighet, som behandles som fullverdige
medlemmer.»
Det ble rettet takk til gudstjenesteutvalget for en flott jobb med den nye
gudstjenestereformen.
I forbindelse med årsrapporten for komiteer, lag og foreninger kom det et hjertesukk fra
Søndagsskolen. De trenger nye ledere. Lederne i dag har vært med i mange år og trenger
avlastning. Vi må alle være med å utfordre nye ledere. Søndagsskolen har et flott
pedagogisk opplegg.
Dugnadsgjengen er dessverre ikke nevnt i rapporten. De gjør en flott jobb med utearealene
og vedlikehold ute og inne.
Speideren trenger nye ledere.
Alle innspill tas med videre til menighetsråd og stab.

Bjørg Sløgedal presenterte menighetens regnskap.
Følgende hovedpunkter kom fram:
Menigheten hadde et underskudd på kr 25.969,- i 2012 mot et budsjettert underskudd på
kr 57.800,-.
Inntektene var på kr 2.620.121,- mot budsjetterte inntekter kr 2.276.350,- og utgifter kr
2.693.380,- mot budsjetterte utgifter kr 2.349.150,-. Inntekter og utgifter er inkl. mva, mens
budsjett er eks. mva.
Det ble samlet inn i offer og gaver kr 335.206,- til andre og kr 259.309,- til menigheten.
Julemessa er den største enkeltinntekten i menigheten. Det kom inn kr 175.951,- på
julemessa des. 2012. Mange takk til kirkeringene som gjør en fantastisk innsats.
Alle planlagte aktiviteter kunne gjennomføres i året som gikk.
Menigheten har følgende fond i kr pr 31.12.12:
Givertjenesten
193.142
Kirkekonserter
56.864
Trosopplæring
59.498
Guttis
30.827
Ungdomsarbeid
sang/musikk
125.000
Midi
13.901
Gerrard Lindberg
62.494
Disposisjonsfond
513.454
Sum alle fond
1.055.180

Menigheten har en sunn og god økonomi, men det er utfordringer knyttet til givertjenesten de
kommende år.
Regnskapet ble vedtatt i menighetsrådet 21. mars 2013.
Budsjett for 2013 er vedtatt med et underskudd på kr 178.300,-.
Se ellers menighetens årsmelding.
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