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 7. JUNI 2012
Tilstede: Svein Arve Egeland, Kjetil Lervik, Randi Knutson Skaar, Kirsten Leidal,
Gisle Johnson, Vegard Hansson, Bård Arne Leite, Margrete K. Dybdahl, Eivind
Martinsen
Randi K. Skaar åpnet med «Min troshistorie»
Innkalling og saksliste godkjent

ORIENTERINGSSAKER
1. Vedr. sak ang. om rengjøring i kirkene: AU har vedtatt å utsette saken til
senere og se den i sammenheng med budsjett for givertjenesten. Denne
saken bør tas opp igjen i august-møte.
2. Randesund menighet har fått forespørsel om å ha 2 studenter fra Madagaskar
i praksis fra okt.-12 til mars/april-13. Det er et samarbeid med NMS, Hald
internasjonale senter og vår menighet. Praksistiden skal deles mellom
menigheten og NMS. Vi utfordres til å skaffe 2 vertsfamilier/hybler i
Randesund. Utfordringen vil bli kunngjort på de neste to gudstjenestene og på
randesund.no. Saken tas også videre i staben.
REFERATSAKER
1. Ref. fra misjonsutvalget 15.05.12
2. Ref. fra diakoniutvalget 24.05.12. Det er pr. i dag ingen
menighetsrådsmedlemmer i diakoniutvalget.

SAKER

27/12

Referat fra menighetsrådsmøte 10.mai 2012 godkjent

28/12

Ny diakon/diakoniarbeider
Ref. til event. sak 17/12-1fra menighetsrådsmøtet 19. april-12.
Det ble presentert momenter fra møte med stab og Jannicke
Greipsland om diakonstillingen. Menighetsrådet kom med endringer i
utlysningstekst. Utlysning gjøres av Kr.sand kirkelige fellesråd i uke 24.
Det ble satt grense på maks 30.000,- til annonsering.

29/12

Opprettelse av beredskapsgruppe for kirkeasyl i soknet
Agder og Telemark bispedømmeråd har anbefalt at det opprettes
beredskapsgrupper på soknenivå med tanke på at kirkeasyl kan oppstå.
Fellesrådet har laget forslag til mandat for beredskapsgruppe.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar fellesrådets foreslåtte mandat for
beredskapsgruppe for kirkeasyl med tillegg gjort i menighetsrådsmøtet
7.juni-12. Mandat vedlegges.

30/12

Avskjedsgudstjeneste for Gro Line Gaudestad
16.sept.-12 er diakoniens dag og vi ønsker å markere avskjeden til
Gro L. Gaudestad denne dagen. Diakoniutvalget og misjonsutvalget
utfordres til å stelle i stand kirkekaffe.

31/12

Nytt mandat for undervisning
Nytt trosopplæringsutvalg har nå mandat for alt barne- og
ungdomsarbeid i menigheten. Menighetsrådet ønsker fortsatt
undervisning for voksne, slik som bl.a. «Tema, te og tapas». Mandat
bør inneholde: undervisning for voksne og bibelgruppekontakt. Kateket
utfordres til å lede dette arbeidet videre.
Vedtak:
Vi ønsker fortsatt undervisningsutvalg for voksne (18 år og oppover).
Mandat vedtas til høsten.

32/12

Godkjenning av gudstjenestelista for høsten 2012.
Det er lagt 3 barnegudstjenester til Søm kirke. Barnegudstjenestene må
vi søke domprosten om å beholde permanent, da dette er forordnede
gudstjenester som er flyttet fra Randesund kirke søndager kl 11.00. Det
har tidligere vært gitt dispensasjon til dette.
Vedtak:
Gudstjenestelisten godkjent. Vi søker domprosten om å beholde
barnegudstjenestene som en permanent ordning.

33/12

Strategi for Randesund menighet
Viser til sak 23/12 av 10.mai-12 ang. strategi for Randesund menighet.
Sokneprest Eivind Martinsen utfordret menighetsrådet til å si litt om
hvilke verdier som skal prege Randesund menighet. Innspill fra møtet
blir lagret i et eget arbeidsnotat til bruk ved senere møter.
Vi bør utfordre bredt i menigheten og la menigheten bli hørt.
Vedtak:
Vi jobber videre høsten 2012 og inviterer menigheten til å bli med i
strategiarbeidet.

34/12

Fest for frivillige
Ref. sak 25/12 av 10.mai-12. Det er ønskelig å få laget en fest for
frivillige 2.nov. 2012. Egen komite og leder av komite må velges. Pr.
5.juni er det fortsatt ikke funnet egnet lokale.
Vedtak:
Saken utsettes til august.

35/12

Eventuelt
1. Dirigent for Søm ungdomskor
Elise Tverrli Lervik slutter som dirigent for Søm ungdomskor. Det ble
foreslått å spørre June B. Myhrstad som ny dirigent og utvide stillingen
hennes med 10%, finansiert av givertjenesten. Forslaget tas videre til
styret i koret v/Nils Kristian Aarsland.
2. Planlagt oppstart av kristen skole i Randesund.
Et medlem i Menighetsrådet reiste sak ang planene om
etablering av kristen skole i Randesund. Skolen skal drives av
pinsemenigheten Filadelfia, Hånes Frikirke og Oasen bibelsenter.
Menighetsrådet er skeptisk til planene bl.a. ut fra følgende
momenter:
- Trosfellesskapet er i menighetene.
- Skeptisk til å lage egne kristne institusjoner som en skole er.
- Kristne skal være en del av det store fellesskapet.
- Kristendom skal læres i hjemmene og i menighetene.
- Motivasjonen for skolen er god, men det er ikke skolens ansvar
alene å lære barna om den kristne tro.
3. Menighetsrådet ønsker å møte staben til høsten

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

