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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 28. OKTOBER 2015 
 
Tilstede: 
Svein Arve Egeland, Haakon Ekberg, Eyvor Skogesal Digranes, Jan Georg Ribe, 
Kristin Hagen Aarsland, Rolf Otto Haugevik, Jan Georg Ribe, Line Beate T. Mastad 
(Til kl.19.50) Signe Brit Kaasi, Else Breilid Svendsen, Eivind Martinsen, Elin Wikstøl 
Andersen (Fra kl. 19.50) Åsne-Louise Halvorsen 
 
Fraværende Mats Nesmann  
 
Åpningsord ved Svein Arve Egeland. 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Ref. fra trosopplæringsutvalg 03.06.15 
Rapport fra drift ved daglig leder; økonomi, bygg m.m. 
Eivind orienterte om konfirmasjonshelg. Det var en veldig bra helg! 
Vi fortsetter med mat, slik som før. Daglig leder bestiller.  
Påmelding kurs for nye menighetsrådsmedlemmer. Det påmeldes 9 stk. 
  
Godkjenning av revidert referat 
 
SAKER: 
43/15  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt med endringer som 
fremkom i møtet. 

 
44/15  Godkjenning av revidert referat 

Notat om prosessen knyttet til valg ble gjennomgått under denne saken. 
Vedtak:  
Revidert referat ble enstemmig vedtatt med de merknader som 
fremkom i møtet.  
 

45/15  Strategi - Innledning ved Svein Arve Egeland 
  Strategitankegang oppsummert: 

1. hvor er vi? 
2. hvor går vi? 
3. hvordan kommer vi dit? 

 
Viktige områder fremover: 
1. Menighetsråd bli bedre kjent med menigheten. 
2. Skaffe flere frivillige. 



3. Arbeide for å etablere et godt, sosialt og stabilt familiearbeid. 
4. Fortsatt behov for voksne ledere på TROS og også noe på Guttis. 
5. Konfirmantene er fremdeles viktig å ha fokus på. Dåpsopplæringen 

bør fullføres.  
6. Kunne vi ha startet noe a la «Par i hjerter»? 
7. Jobbe mer strategisk i forhold til kirkeverter og deres funksjon 

 
46/15  AU’s funksjon 

Menighetsrådet (MR) drøftet arbeidsutvalgets (AU) funksjon. 
Vedtak:  
MR ønsker at AU skal forberede sakene som skal legges frem for MR. 
Dette vil sikre at rådet får tilstrekkelig grunnlag til å behandle sakene.  
Saken som AU har tatt på fullmakt skal legges frem for MR. 
 
  

47/15  Offersøknader for 2016 v/daglig leder 
Praksis hittil har vært at 50 % av ofringene har gått til tiltak utenfor 
Randesund menighet. Det ble drøftet hvorvidt forholdet mellom interne 
tiltak og eksterne tiltak bør endres. 
Vedtak:  
Det ble enstemmig vedtatt at Randesund menighet fortsatt skal gi 50 % 
av ofringene til tiltak utenfor menigheten og at åtte ofringer i året skal gå 
til menighetens misjonsprosjekt.    
  

48/15  Handlingsplan fra Fellesrådet; har vi behov i Randesund eller Søm 
kirke som vi skal melde inn?  
MR drøftet ulike behov for investeringer.  

 Vedtak:  
MR støtter forslaget om å søke midler fra Fellesrådet til dusj på HC 
toalett og til innkjøp av snøfreser for kirketjener. MR støtter også at man 
søker om midler til benkeputer i Randesund kirke. MR støtter forslaget 
om å søke om midler fra Fellesrådet/Bispedømmerådet til avlønning av 
diakon.  
  

49/15 Varamann til Fellesrådet må velges 
 Vedtak:  
Kristin Aarsland ble enstemmig valgt.  

 
50/15 Valg til Bispedømmerådet gjennomføres. Hvert 

menighetsrådsmedlem skal velge 3 medlemmer på listen til 
Bispedømmerådet.  

 Valget ble gjennomført i henhold til reglement.  
 
51/15  Status underutvalg – spesielt diakoniutvalg. 
  Vedtak:  

Signe Brit Kaasi blir menighetsrådets representant.  
 
52/15  Kirkens Nødhjelp – lokal kontakt i Randesund, se brev. 

Vedtak:  
Eyvor Digranes ble enstemmig valgt til å være Kirkens Nødhjelp 
kontakt. 



 
53/15  Julemesse 
 Vedtak:  

Else Breilid Svendsen ble valgt til menighetsrådets representant.  
  
54/15  Flyktningsituasjon. Orientering og vedtak om menighetens 

deltakelse    
Vedtak:  
Vi signaliserer at vi er med og at dette er viktig for oss å være med på. 
Videre må vi være fokusert på hva vi gjør praktisk. Dette nevnes i 
kunngjøringer m.m. og koordineres i samarbeid med kirkekontoret. Et 
skriv må utarbeides med invitasjon, informasjon, kontaktpunkt m.m.  

 
55/15  Stoler til kirketorget  

Vedtak:  
Jan Georg Ribe stiller fra menighetsrådet, i tillegg til Kristin Aarsland og 
daglig leder. Daglig leder spør Sissel Gjesdal og Bjørg Sløgedal om å 
være med. 

 
58/15  Dato for neste menighetsråd; forslag; 2. desember kl. 19.00 – 22.00 
 Vedtak:  

2. desember blir neste møtedato. Videre tar vi foreslåtte datoer for 2016 
med oss til neste møte.  

 
59/15 Eventuelt 

a. Nyttårsdag.  
Eivind Martinsen foreslo at vi fortsetter tradisjonen, tross at det har 
vært noe uenighet. Dette ble støttet i menighetsrådet. 
 

b. Videre tok Eivind Martinsen opp at vi bør kutte offeret til Åpne Dører 
dette året pga svekket tillit til organisasjonen ved mediauttalelser 
deres interne konflikter.  
Vedtak: Offer til Åpne Dører utgår og Stefanusalliansen går inn.    
 

c. Misjonstur 
Dette må tas videre. Haakon må forberede presentasjon og 
involvere flere parter (misjonsutvalget).   
 

d. Wifi bør inn i kirken. 
Daglig leder tar dette med Fellesrådet. 

 
 
 
Svein Arve Egeland    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder      Daglig leder 


