
 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 

RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 

Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 

 

 

Tlf 38 19 68 80 

E-mail: Randesund.Menighet@ 

Kristiansand.kommune.no 

 
 
 

 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅD TORSDAG 16. OKTOBER 2014 
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kirsten Leidal, Svein Otto Støyl, 
Bård Arne Leite, Randi Skaar, Margrete K. Dybdahl og Eivind Martinsen 
 
Forfall: Kjetil T. Lervik og Vegard Hansson 
 
Steinar Tverrli åpnet 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
 

REFERATSAKER: 

 
1. Ref. fra diakoniutvalget 05.05.14, 16.06.14, 25.08.14.  

Vedtak til sak 18/14 av 05.05.14: Kirketjener og klokker teller kollekt. 
Kirkevertene fritas for å telle penger da det er viktig at de møter folk etter 
gudstjenesten/ på kirkekaffen. 

2. Ref. fra møte i Sorg og omsorg 04.09.14 
3. Ref. fra misjonsutvalget 09.09.14. Vedr. sak 22: Misjonsutvalget har besluttet 

å ikke arrangere tur til Equador fra Randesund menighet. Det har kommet 
tilbud fra Fjære menighet om å delta på planlagt tur vinter 2015.  
Vedtak til sak 22: Menighetsrådet tar beslutningen til etterretning. Tur i regi 
av Fjære menighet tilbys til Randesund menighet. 

4. Ref. fra årsmøte i Kirkens SOS Agder 24.04.14 
 

ORIENTERINGSSAKER: 

  
1. Det vil bli sendt ut takkebrev for mottatte gaver i.f.m. Randesund kirkes 150-

års jubileum. 
2. Loddbøker for menighetens julemesse utdelt på møtet. Menighetsrådet 

oppfordres til å bidra med arbeidsoppgaver og bidrag til salg. Det er ønskelig 
at menighetsrådet også i år tar ansvar for fiskedam/tombola. Gevinstene til 
fiskedam kjøpes inn av kirkeringene. 

3. Det er 72 konfirmanter som har begynt undervisning i Randesund menighet. 
4. Agder og Telemark biskop har godkjent utskiftning av dåpsfat i Randesund 

kirke etter søknad. 
5. Vi har mottatt søknad fra Kjersti Timenes om å holde kunstutstilling i Søm 

kirke. Veikirkekomite og Randesund menighet har en policy om at det er 
profesjonelle kunstnere som får ha utstilling på kirketorget i Søm kirke. Arbeid 
fra trosopplæringstiltak vil også stilles ut etter behov på kirketorget. 



6. Regnskap pr 09.10.14 viser et underskudd på kr 719.806,- pr 09.10.14. 
Forventede inntekter gjør at budsjettet ikke trenger justering. Budsjettpost for 
jubileum i Randesund kirke 150 år gjøres opp når konsert med Rasch/Lien er 
avholdt i desember.  

7. Kirkemøtet vedtok i april i år et samlende visjonsdokument for Den norske 
kirke med overskriften «Mer himmel på jord». Overskriften er ny, men de 
verdibærende ordene fra tidligere visjonsformuleringer er videreført. Den 
norske kirke – en evangelisk-luthersk folkekirke – beskrives som bekjennende, 
åpen, tjenende og misjonerende. 

8. Sammendrag av Kulturdepartementets høringsnotat av 2.sept. 2014, Staten 
og Den norske kirke – et tydelig skille, er sendt ut til menighetene. 

9. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme, er sendt ut til 
menighetene. Det er ikke foreslått endringer for Randesund sokn. Saken er 
derfor ikke behandlet i Randesund menighetsråd. 
 

Sak 8 og 9 blir behandlet i Kristiansand kirkelige fellesråd. 
 

 

SAKER: 

 
27/14  Referat fra menighetsrådsmøtet 13.05.2014 godkjent  
  
28/14  Søm kirke 10 år 

Steinar Tverrli, leder av jub.komite, informerte om planene for 
jubileumsfeiringen nov./des. 2014. Det er lagt opp til et variert program 
hvor mye er knyttet til planlagte eksisterende aktiviteter i tidsrommet  
23. – 30. november 2014. Disse vil få et jubileumspreg. 
Det ble stilt spørsmål om ungdommene er tenkt inn i jub.feiringen. 
Vedtak: 
Offer på jub.gudstj. 30. nov. vil gå til menighetens misjonsprosjekt. 
Budsjett fra komite vedtatt. 

 
29/14  Randesund kirke 150 år 

3 dager med flotte og varierte arrangementer. Kirkekaffen satte et flott 
punktum på helgen og det rettes en stor takk til Margrete K. Dybdahl for 
organisering og gjennomføring av den. Det er planlagt 2 konserter  
7. des. m/Rasch, Lien m/flere i Randesund kirke. 
Regnskapet for jubileumsfeiringen gjøres opp etter konsertene i 
desember. 
En stor takk til jubileumskomiteen for flotte gjennomførte arrangement! 

 
30/14  Ansettelser 

Randi K. Skaar, leder av trosopplæringsutvalget, var med på 
intervjuene. Dette er ikke ført i intervjugruppens innstilling.  
Vedtak: 
Menighetsrådets innstilling til menighetspedagog/trosopplærer: 

1. June Baarøy Myhrstad  
2. Janne Lervik Fidje 
3. Elin W. Andersen. 

Det er p.t. ingen aktuelle søkere å innstille som vikar for 
ungdomsarbeider. 



   
 
31/14  Kunstutstillingen «Sennepsfrøet» 

Det norske Bibelselskap har gitt Agder og Telemark bispedømme 
mulighet til å bruke kunstutstillingen «Sennepsfrøet» i første halvdel av 
2015. Kostnaden er kr 10.000,- for hvert utstillingssted. Utstillingen er 
ledig påska 2015. 
Vedtak: 
Påska er ikke aktuell for Randesund menighet. Svein Arve Egeland 
sjekker om eventuelt annet tidsrom og muligheter for hjelp til 
finansiering av kostnaden. 
 

32/14  Strategi – veien videre 
Ytterligere notater lagt til i strategidokument for Randesund menighet. 

 
33/14  Rettshjelpsdugnad: Aksjonshelg for lengeværende barn 

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, planlegger aksjonshelg 1.-2. 
november 2014 med ønske om lokale markeringer. Det er også søkt 
om kollekt til rettshjelpsdugnaden.  
Vedtak: Det blir ingen lokal markering i Randesund menighet. NOAS får 
offer 9. nov. 2014. 

 
34/14 Eventuelt 
 Ingen saker meldt inn 
 
Menighetsrådsdatoer resten av året: 13. nov. tar Kirsten med noe å bite i,  
4. des. tar Vegard med noe å bite i.   
 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


