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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 14. NOVEMBER 2013 
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Randi K. Skaar, Gisle A. Johnson, Kjetil T. Lervik, 
Ann-Helen Dolsvåg, Vegard Hansson, Eivind Martinsen og Margrete K. Dybdahl. 
Forfall: Kirsten Leidal 
 
Eivind Martinsen åpnet 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
 

ORIENTERINGSSAKER: 

  
1. Det har vært økning i antall barn på mange av høstens arrangementer: 

Tros 5.trinn har 34 barn (14 i 2013). Huledag (tidligere Lemurdag) i 
Randesund kirke hadde 43 barn (23 i 2013). Tøff-kurset har 21 ungdommer 
(13 i 2013). Guttis og Midi har også økning og mange barn er innom på 
samlingene. Tirsdagslapskaus 12. november hadde fullt hus og grytene ble 
helt tomme. 

2. Regnskapsoversikt pr 31.10. 2013. Foreløpige tall viser underskudd på kr 
721`, men det er ventet inn penger som vil gjøre at vi ligger i rute i forhold til 
budsjett. 

3. Menighetsrådet bidrar med praktiske oppgaver på julemessa 30. november.  
4. Det legges opp til fellesmøte menighetsråd/stab i januar kombinert med sosialt 

samvær.  
5. Menighetsrådet vil bruke tid på strategiarbeid. Det er 2 år igjen av 

menighetsperioden og i løpet av den tiden vil det jobbes fram en ny visjon. 
6. Agder og Telemark bispedømmeråd har valgt ut Randesund menighet til å 

være med i en spørreundersøkelse ang. gudstjenestebesøk. Randesund 
menighet vil dele ut spørreskjema på 3 forskjellige typer gudstjenester; 
fam.gudstj., nattverdgudstj. og barnegudstj. Det vil bli gitt informasjon i 
Kirkenytt, på randesund.no og i kunngjøringer i forkant av undersøkelsen. 

 
 

REFERATSAKER: 

 
1. Ref. fra jubileumskomite RK 150 år, 23.09.13 og 30.10.13.  

Vedtak: Menighetsrådet gir garanti til jubileumsfeiring på inntil kr 50.000 som 
dekkes av disposisjonsfond. 

2. Ref. fra trosopplæringsutvalg 15.10.13 og 06.11.13 
3. Ref. fra evalueringsmøte i veikirkekomite 14.10.13. Wenche Stallemo bes 

komme med innspill ang. fremtidig veikirke/tilbud om omvisning. 
 
 



 
 

SAKER 

 
52/13  Referat fra menighetsrådsmøtet 10.10.13 godkjent 
   
53/13  Lokal trosopplæringsplan 

Kateket og trosopplærer har hatt evalueringssamtale med rådgivere på 
bispedømmekontoret i.f.m.lokal trosopplæringsplan for Randesund 
menighet. Plan og responsskjema er gjennomgått av 
trosopplæringsutvalget. 
 
Vedtak: 
Lokal trosopplæringsplan vedtatt. Planen sendes biskopen innen 1. 
desember 2013. Trosopplæringsutvalget har mandat til å legge ned og 
opprette tiltak. Trosopplæringsutvalget vil ha fokus på 
konfirmantarbeidet fremover. 

   
54/13  Maleri som gave fra William R. Glad 

Viser til event. sak 51/13-2. Glad ønsker å gi bildet i forbindelse med 
10-års jubileet for Søm kirke. Liturgisk komite har vært i kontakt med 
Glad etter henvendelse fra menighetsrådet. De anbefaler at bildet blir 
montert under lyset fra takvinduene i våpenhuset. Liturgisk komite kan 
påta seg ansvaret med å hente og montere bildet. Det er ingen 
betingelser bundet til gaven. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar i mot og takker for maleri fra William R. Glad. 
  

55/13  Ny salmebok 2013 
På randesund.no er det kalt inn til menighetsmøte søndag 24. 
november etter gudstjenesten. Det er menighetsmøtet som kan avgjøre 
om Randesund menighet skal ta i bruk den nye salmeboken som kom 
ut okt. 2013. Menighetsrådet er ansvarlig for finansieringen. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet anbefaler at salmeboken tas i bruk fra 1. søndag i 
advent. 
 
Menighetsrådet vil ta kollekt søndag 1. desember til inntekt for 
salmeboken hvis menighetsmøte vedtar at den skal tas i bruk. 
Menighetsrådet ønsker at menigheten skal dekke min. kr 15.000 av 
kostnadene. En salmebok koster kr 299. 
 

56/13  Grønn kirke 
Kirsten Leidal og Bjørg Sløgedal har laget forslag på 26 punkter til 
handlingsplan for å melde inn Randesund menighet som Grønn 
menighet. Vi vil undersøke muligheten for å montere projektor på 
møterommet i kontorfløyen.  
 
Vedtak: 
Handlingsplan vedtatt for Randesund menighet. Daglig leder sender 
innmelding til Grønn kirke. 

 



 
57/13 Gudstjenesteliste vinter/vår 2014 

Eivind Martinsen la fram forslag til gudstjenesteliste for vinter/vår 2014. 
 
Vedtak: 
Gudstjenestelisten for 2014 vedtatt. 

 
58/13 Eventuelt 
   
Møtedatoer for vinter 2014: 23. eller 30. januar, 20. februar, årsmøte 16. mars, 

20. mars og 8. mai 
 
 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


