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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. MAI 2013 

Tilstede: 

Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kirsten Leidal, Vegard Hansson, Randi Skaar, 

Wenche S. Stallemo, Margrethe K. Dybdahl, Gisle A. Johnson og Eivind Martinsen 

Fra stab: Ellen Sandvik under sak 30/13 og Liv Godtfredsen under sak 31/13. 

Forfall: Kjetil T. Lervik, Bjørg Sløgedal 

 

Svein Arve Egeland åpnet. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

1) Det ble orientert om at Fellesrådet står ovenfor en utfordrende fremtidig økonomisk 

situasjon. Menighetsrådet ba om det ble gitt en nærmere orientering på neste 

menighetsrådsmøte. 

 

2) Eivind Martinsen orienterte om bakgrunnen for avlysning av felleskirkelig 

gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag på Dvergsnestangen. Menighetsrådet tok 

orienteringen til etterretning, men uttrykte at en var positive til å samarbeide med 

andre menigheter om fellesarrangementer. 

 

3) Det ble gitt en regnskapsoversikt pr. 16. mai 2013. Orienteringen ble tatt til 

etterretning. Vegard Hansson tar kontakt med Bjørg Sløgedal med hensyn til metoder 

for økonomirapportering til menighetsrådet. 

 

SAKER: 

29/13 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 25. april 2013 

 Gisle A. Johnson deltar i jubileumskomiteen for Randesund kirke. 

 Tidspunkter for menighetsrådsmøter høsten 2013 endres. 

 Foreløpig dato for jubileumsarrangement i Randesund kirke er 21. september 2014. 

 Referatet ble godkjent med ovennevnte kommentarer. 

 

30/13 Trosopplæringsplan for Randesund menighet 

Ellen Sandvik orienterte om arbeidet med trosopplæringsplan for Randesund menighet 

utarbeidet av Trosopplæringsutvalget. Den generelle delen var oversendt 
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menighetsrådet i forkant. I tillegg ble foreløpig utkast til spesiell del distribuert for 

gjennomsyn. 

 Det ble poengtert at nest siste setning vedrørende Misjonsprosjektet oppdateres i 

forhold til vedtak av menighetsrådet. 

 Trosopplæringsplanen ble godkjent så langt den foreligger. 

 

31/13 Søknad om økonomisk støtte til ungdomstur til Israel 

 Liv Godtfredsen orienterte om turen og søknaden om økonomisk støtte. 

 Menighetsrådet ser turen som et svært positivt tilskudd til TØFF-arbeidet. 

Menighetsrådet er opptatt av at staben vurderer videre bruk av deltagernes 

reiseerfaringer til beste for menighetens arbeid. 

 Søknaden endret til beløp kr 15.000,- på grunn av endrede flyskatter. En tar videre 

sikte på tur annethvert år. 

 Menighetsrådet innvilget søknaden. 

 

32/13 Jubileumskomitè for kirkejubileer 

a) Komitè for Randesund kirkes jubileum er nedsatt. Ann-Helen Dolsvåg leder 

komitèen. 

b) AU er av den oppfatning at det bør nedsettes en komitè for Søm kirkes 10-

årsjubileum. Ulike forslag ble løftet frem som festgudstjeneste, samle korene til 

fellesnummer, utvidet festkirkekaffe m.v.. 

Wenche S. Stallemo undersøker med SVOK, og Randi Skaar hører med Søm 

Kirkekor. 

 

33/13 Nytt misjonsprosjekt 

Madagaskar-prosjektet avsluttes på gudstjeneste 9. juni 2013 med rapport fra Gro Line 

og Odd Gaudestad. 

Misjonsutvalget fikk ros av Menighetsrådet for forarbeidet som er gjort med henblikk 

på valg av nytt prosjekt. 

Menighetsrådet er opptatt av at menigheten får et eierforhold til et nytt prosjekt, og at 

Misjonsutvalget tar dette perspektivet med i det videre arbeidet. 

Menighetsrådet vedtar at Randesund menighets misjonsprosjekt for 2013-2016 er 

Misjonsalliansens prosjekt i Equador. 

 

34/13 Møtedatoer menighetsrådet 

 5. september, 10. oktober, 14. november og 5. desember 2013 

 

35/13 Eventuelt 

Det har vært reist spørsmål om det bør opprettes et eget strategiutvalg for menigheten. 

Menighetsrådet besluttet at det ikke opprettes noe eget strategiutvalg, da dette arbeidet 

naturlig ligger inn under menighetsrådets sentrale arbeidsoppgaver. 

 

Svein Arve Egeland     Gisle A. Johnson 

Menighetsrådsleder     Referent 


