DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf 38 19 68 80
E-mail: Randesund.Menighet@
Kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
TORSDAG 23. AUGUST 2012
Tilstede: Randi K. Skaar, Ann-Helen Dolsvåg, Kjetil Lervik, Gisle A. Johnson, Vegard
Hansson, Margrete K. Dybdahl, Kirsten Leidal, Svein Arve Egeland og Eivind
Martinsen.
Kirsten Leidal åpnet med «Min troshistorie»
Innkalling og saksliste godkjent

ORIENTERINGSSAKER
1. Kristiansand kirkelige fellesråd inviterer til møte ang. ny kirkeordning etter
2013. Menighetsråd og alle ansatte i Kristiansand domprosti er invitert til Søm
kirke 25.sept.kl 18.30 NB! Ny tid!
REFERATSAKER
1. Arbeidsutvalget har innvilget kr 4000,- i støtte til Enters kick-off 25.aug. 2012.
SAKER

36/12

Referat fra menighetsrådsmøte 07.juni 2012 godkjent. Vedtak av
6.juli-12 ifm ansettelse av ny diakon godkjent med tillegg: Ny
diakon tilsettes i 100% stilling.
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Lokal grunnordning for Randesund menighet
Alle ledd i den nye gudstjenestereformen er prøvd ut siden oppstart
1.søndag i advent 2011. Gudstjenesteutvalget har laget forslag til
modell for Randesund menighet. Forslaget ble gjennomgått i
menighetsrådet og legges fram for menigheten på møte i Søm kirke
11.september kl 19.00. Innspill derfra tas med før menighetsrådet gjør
endelig vedtak om lokal grunnordning for Randesund menighet. Endelig
vedtak sendes biskopen for godkjenning før 1.okt. 2012.
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Ny dirigent i Søm ungdomskor
Viser til sak 35/12-1 ang. ny dirigent i Søm ungdomskor. June B.
Myhrstad er forespurt og ønsker å være dirigent fra august 2012.

Vedtak:
June B. Myhrstad får økt sin stilling med 10%, finansiert av givermidler.
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Ny ungdomsarbeider
Kjetil Berntsen har sin siste arbeidsdag 30.september 2012.
I henhold til budsjett for givertjenesten er det ikke rom for å utvide
stillingen. Stillingen vil bli utlyst som 40%.
Vedtak:
Menighetsrådsleder og daglig leder får fullmakt til å utlyse.

.
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Renhold i kirkene
Viser til orienteringssak 1 av 7.juni-12 ang. renhold i kirkene. Det er pr i
dag ikke midler til å betale for rengjøring. Vi må utfordre flere frivillige i
samarbeid med vaskekoordinator.
Avskjedsgudstjeneste for Gro Line Gaudestad
16.sept. er diakoniens dag og Gro L. Gaudestad blir takket av. Diakoniog misjonsutvalgene er utfordret og har takket ja til å lage kirkekaffe.
Det blir også bestilt marsipankake.
Vedtak:
Daglig leder kjøper inn gave som overrekkes av menighetsrådsleder på
gudstjenesten 16.sept.
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Synliggjøring av menighetsrådet i menigheten
Det er fremkommet ønske fra menigheten om å synliggjøre
menighetsrådet bedre.
Vedtak:
Daglig leder legger ut innkalling og ref. fra menighetsrådet på
randesund.no
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Fest for frivillige
Viser til sak 25/12 av 10.mai-12. Det er ikke funnet stort nok lokale til
denne festen. Det er heller ikke satt ned festkomite.
Forslag til vedtak:
Fest for frivillige utsettes til et senere tidspunkt.
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Eventuelt
Misjonsutvalget ønsker en repr. fra staben inn i utvalget. Staben er
forespurt, men p.g.a stor møtehyppighet fra før, har ingen mulighet pr. i
dag.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

