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REFERAT FRA MENIGHETENS ÅRSMØTE 16. MARS 2014
Tilstede: 5 menighetsrådsmedlemmer, 8 ansatte og ca 70 menighetsmedlemmer
Menighetsrådsleder Svein Arve Egeland ønsket velkommen.
Innkalling godkjent.
Bjørg Sløgedal valgt til referent.
Jan Halvorsen og Anne Flottorp ble valgt til å underskrive protokoll.
Årsrapporten fra menighetsrådet ble presentert av Svein Arve Egeland:
 Det er ca 130 givere pr i dag. Giverkomiteen har jobbet aktivt siste år under ledelse
av Lars Ivar Gjørv. Dette har medført god økning i inntektene. De vil nå jobbe videre
med å få flere faste givere. Vi får mindre tilskudd fra det offentlige etter større
løsrivelse fra staten.


Det ble informert om arbeidet trosopplæringsutvalget gjør. De har jobbet fram en
trosopplæringsplan som er godkjent av biskopen. Satsningen framover vil være
konfirmantarbeidet. Vi har nedgang i tallene for konfirmanter i vår menighet.



Strategi: Menighetsrådet vil bruke siste tid av menighetsrådsperioden til å jobbe med
strategi. Utfra dette arbeidet kan det komme ny visjon for menigheten.

Han gikk videre gjennom årsrapporten fra ansatte, foreninger og lag.
Bibelgrupper er ikke nevnt i årsrapporten. Dette vil tas med neste år.
I forbindelse med rapporten kom følgende innspill:
 Det etterspørres om oppdeling av antall gudstjenestedeltakere i Søm kirke og
Randesund kirke. Statistikken sier ingenting om dette.
 Er det samarbeid med menighetene i Randesund?
 Alvorlig med nedgangen i konfirmanttallet. Stor utfordring for menighetsråd, stab og
menighet.
 Tallfeste antall frivillige. Det er behov for flere ledere spesielt i Søndagsskolen og
speideren.
 Hva med arbeid for barn og unge ifht andre menigheter? Liv Godtfredsen informerte
om at Randesund menighet er den menigheten i Kr.sand som får mest
trosopplæringsmidler fra staten. Vi har stor oppslutning av barn i Randesund på
trosopplæringstiltak.
 Hvor mange møter i gudstj.utvalget i 2013? Eivind informerte om at det ikke er
avholdt møter i 2013.
 Ingen ros til ansatte i fjor. Stab fikk ros og applaus. Oppmuntrende melding fra
ungdomsarbeider Jostein Torvnes. Savner rapport fra kapellan. Bibelgrupper ikke
nevnt i rapporten. En ny gruppe dannet i 2013.
 Det er 2 store byggeprosjekter i nærheten av Søm kirke. Ta dette med i
strategiarbeidet.
 Gi en gave til Søm kirke i.f.m. 10-års jubileum.
 Hvordan går det med å være Grønn menighet? Ta med i neste års årsmelding.












I.f.m. Kjell Nupens bortgang: Flott med prekestolen som ble ferdigstilt des. 2013 og
krukka som er på plass utenfor Søm kirke. Stor takknemlighet for arbeidet som
Nupen har gjort i Søm kirke. Menigheten vil sende hilsen i.f.m. begravelsen.
Opplyse om kontaktperson til bibelgruppene. Viktig med små fellesskap. Kan det
lages ordning med barnevakt for de som ønsker å gå i bibelgruppe? Få barn inn i
gudstjenesten.
Alphakurs i vår menighet? Tilstrømming til andre kirker i.f.m. disse kursene. Ta med i
strategiarbeidet? Hvordan drive mer undervisning for voksne?
Savner samlingspunkt for voksne i uka; temakvelder, undervisning og lignende.
Treffpunkt for de som ikke er på gudstjeneste så ofte. Gi mat (Jesus), ikke bare
underholdning. Alle er velkommen til gudstj. Utfordring: Spør med en nabo eller venn!
Hvorfor går folk til andre kirker? –Løft fram nådegavene. Er det rom for å bruke dem i
menigheten? Hver og en har fått en gave. Er det rom for andre å komme med noe i
gudstjenesten? Menighetsrådsleder kom med en klar oppfordring: Alle har en
oppgave med å få flere med på «veien»!
Kirkens indre: Det savnes stillhet før gudstjenesten i kirken. Det er en pratesjuk
menighet. Bør det være tid for stillhet og bønn? Det er stillhet etter bedeslagene. Kan
tiden for stillhet utvides? 2 konkrete forslag ble presentert: -10 min før gudstjenesten
begynner. -Skilt ved døren: Slå av mobilen, tal stille. Tenke over hva vi gjør i
kirkerommet. Dette er ikke myntet på barn.
Søm kirke er en fantastisk katedral. Ungdom er ikke bare interessert i katedral. Gi
konserter tilrettelagt for ungdom. Budskapet om Jesus som frelser må være det
sentrale. Det må tilrettelegges for trivsel for ungdommene.

Alle innspill tas med videre til menighetsråd og stab.
Bjørg Sløgedal presenterte menighetens regnskap. Regnskapet kom fra kommunens
regnskapstjeneste fredag 14. mars og er ikke vedtatt av menighetsrådet.
Følgende hovedpunkter kom fram:
Menigheten hadde et overskudd på kr 95.648,- i 2013 mot et budsjettert underskudd på
kr 179.700,Inntektene var på kr 3.284.904,- mot budsjetterte inntekter kr 2.258.000,- og utgifter
kr 3.235.661,- mot budsjetterte utgifter kr 2.452.700,- Inntekter og utgifter er inkl. mva.
Budsjett er eks. mva.
Det ble samlet inn i offer og gaver kr 390.919,- til andre og kr 208.654,- til menigheten.
Julemessa er den største enkeltinntekten i menigheten. Det kom inn kr 191.989,- på
julemessa 2013. Det er ny rekord.
Menigheten har kr 1.150.828 i fond pr 31.12.13.
Alle planlagte aktiviteter kunne gjennomføres i året som gikk.
Menigheten har en sunn og god økonomi, men det er utfordringer knyttet til givertjenesten de
kommende år.
Budsjett for 2014 er ikke vedtatt og dermed ikke framlagt på årsmøtet.
Se ellers menighetens årsmelding.
Årsmøtet ble hevet ca kl 13.30.
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