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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE TORSDAG 21. MARS 2013  
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Kirsten 
Leidal, Vegard Hansson, Gisle A. Johnson, Bård Arne Leite, Svein Otto Støyl og 
Eivind Martinsen. 
Forfall: Randi K. Skaar og Kjetil T. Lervik 
 
Bård Arne Leite åpnet med «Min troshistorie» 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 

ORIENTERINGSSAKER 

  
1. Det er ønskelig å få laget et kart over alle frivillige i menigheten. Hver leder av 

utvalg, foreninger og lag kommer med navn som legges inn i et 
frivillighetskartet. 
 

REFERATSAKER 

 
1. Ref. fra trosopplæringsutvalget 06.02.13 

 

SAKER 

 
 
16/13  Referat fra menighetsrådsmøte 14.02.13 godkjent   
  
17/13  Regnskap 2012 

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 25.969,- mot et 
budsjettert underskudd på kr 57.800.  
Vedtak: 
Randesund menighetsråd vedtar regnskapet for 2012.  

 
18/13  Menighetens årsmøte 9.april 2013 kl 19.00. 

Menighetsrådet bør si noe om givertjenesten og hva menigheten ønsker 
å satse på i framtiden. Det kan bli utfordringer med finansiering i 
framtiden da Den norske kirke er mindre knyttet mot staten nå enn 
tidligere. Menighetsrådet ser det som viktig å prioritere 
konfirmantarbeidet økonomisk. Menighetsrådet må gi tilbakemelding på 
tidligere spørsmål ang. konf.arbeidet. 
Vedtak: 
Menighetsrådets rapport til menighetens årsmøte 9.april vedtatt. 
Årsmøtet og årsrapporten legges ut min. 2 uker før møtet. 



19/13  Jubileumskomite for Randesund kirke 150 år i 2014 
På menighetsrådsmøtet 14.02.13 kom det fram forslag til ting som 
bør/kan gjøres i.f.m. Randesund kirkes 150-års jubileum. Ann-Helen 
Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Kay Johnsen og Reidar Skaaland inn i 
komite. De tenker flere navn til komitemedlemmer. Komiteen må få 
mandat før planlegging av jubileumsfeiring. 21.sept. 2014 er foreslått til 
dato for jubileumsgudstjeneste og biskopen inviteres til denne. 

 
20/13  Felles møte for menighetsråd og stab 

Felles møte for menighetsråd og stab 25.april kl 19.00. Staben utfordres 
til å si litt om det som skjer i menigheten og planer for tiden fremover. 

 
21/13  Formannskapets første planleggingsmøte i Randesund 

Formannskapet i Kristiansand kommune har de ti siste årene lagt 
møtene til en bydel i Kristiansand minst en gang i året. Høsten 2013 vil 
møtet finne sted i Randesund. Arbeidsgruppa inviterer til et første 
planleggingsmøte på Holte skole 15.april kl 19.30-21.00 med repr. fra 
lag, foreninger, menigheter og skoler i området. 
 
Hensikten med møtene er å legge til rette for en bedre dialog mellom 
innbyggerne og politikerne. Beboerne i området inviteres til å fortelle 
hvordan det er å bo og leve der, og politikerne får anledning til å stille 
spørsmål og kommentere. Slik får de folkevalgte et mer helhetlig bilde 
som grunnlag for å fatte beslutninger i ulike saker som angår området. 
På bakgrunn av informasjon som kommer fram i møtet, vil 
arbeidsgruppa i samråd med ordføreren, sette opp programmet for 
formannskapets møte i Randesund. 
 
Denne saken ble tatt som orientering og ikke behandlet videre. 
 

22/13  Eventuelt 
22/13-1 Evaluering av konfirmasjonsarbeidet 

Ellen Sandvik informerte om konfirmasjonsarbeidet i menigheten. 
Konfirmasjonskullet har gått litt ned. Få konfirmanter velger 
leiropplegget på tross av gode tilbakemeldinger på disse. Mange 
konfirmanter uten aktiv kirkebakgrunn kommer for konfirmasjon i Den 
norske kirke. Konf.undervisningen er økt fra 45 til 60 timer, noe som gir 
utfordringer ifht innhold av timene. På slutten av konfirmasjonstiden blir 
alle konfirmantene kalt inn til samtale og gir innspill på hva som har 
vært bra og ikke bra. Det er mye flott i Randesund menighet, men også 
utfordringer.  

 Skriftlig evaluering fra konfirmant og foreldre bør innføres.  

 Menighetsrådet bør sette av penger i budsjettet til bruk i 
konf.arbeidet.  

 
22/13-2 Fellesrådets økonomi 

Kr.sand kirkelige fellesråd har utfordrende økonomi. Givertjenesten i 
Randesund menighet setter fokus på egenfinansierte stillinger. 

 
22/13-3 Praksisstudenter fra Hald internasjonale senter 

Bjørg Sløgedal informerte fra Randesund menighet som har 2 
praksisstudenter fra Madagaskar. Den største utfordringen var å finne 
vertsfamilie, men som ordnet seg kort tid før ankomst Søm. Det er vært 
noe arbeid med å ha studenter her, men også veldig mye positivt. Vi 



sitter igjen med gode erfaringer både når det gjelder arbeid de har 
utført, hvordan de er tatt imot i menigheten og funnet seg til rette her. 
Det er ikke søkt om nye studenter fra neste skoleår. Menighetsrådet 
ønsker å gi Nelson og Kennedy en oppmerksomhet som takk før de 
reiser tilbake til Hald. 

 
Neste møte er 25. april 2013 kl 19.00. 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


