
 

 
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 (MR), onsdag 22. februar 2017, kl. 19.30 
 
 
Tilstede: Jan Georg Ribe, Else Breilid Svendsen, Lars Ivar Gjørv, Øistein Vigemyr, 
Mats Nesmann, Eivind Martinsen, Kristin Aarsland, (sekr.) Åsne-Louise Halvorsen. 
 
Fraværende: Haakon Ekberg, Line Mastad, Eyvor Skogesal Digranes og Signe Brit 
Kåsi. 
 
Åpningsord ved Eivind Martinsen. 
 
SAKER: 
 
11/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
12/17  Godkjenning av referat fra 25. januar 2017 
  Vedtak: referatet godkjennes, med de kommentarer som fremkom. 
 
13/17  Orienteringssaker 

1. Menighetsrådsleder Jan Georg Ribe orienterte fra Fellesrådet. 
2. Rolf Otto Haugevik går ut av menighetsrådet som følge av 

utmeldelse av Den Norske Kirke.  
1. Menighetsfesten; status og gjennomgang av oppgaver. MR ble av 

Eivind Martinsen informert om at Helge Gudmundsen blir med på 
gudstjenesten 19. mars.  

2. To mindre bevilgninger ble referert. 

 
14/17 Menighetens økonomi, foreløpig årsregnskap for 2016.  

Regnskapet ble presentert med foreløpige tall. Under behandlingen ble 
det henvist Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd og forskrifter 
som gjelder for presentasjon og behandling av budsjett og regnskap. 

Vedtak: Foreløpig regnskap tas til orientering, med de kommentarer  
som fremkom 
 

 



15/17 Det foreslås at to representanter fra menighetsråd samarbeider 
med daglig leder mht budsjett for 2017.  

 
Under drøftelsen av saken ble rollefordelingen mellom stab og daglig 
leder og menighetsrådet løftet frem.  Flere ga uttrykk for at det er 
sentralt at arbeidet med budsjett starter i god tid og undergis en 
forsvarlig prosess.  Menighetsrådet etterspurte menighetens 
økonomireglement. Det fremkom videre usikkerhet om det var 
diskrepans mellom frister og krav i gjeldende forskrift og fristene for 
regnskap og budsjettarbeid som det er kutyme å forholde seg i 
Fellesrådet. 
 
 Vedtak: Daglig leder kontakter økonomiansvarlig i Fellesrådet for 
oppklaring og veiledning. 
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært menighetsrådsmøte den 
8. mars, kl. 20.00.  

 
   
  
16/17  Årsmelding og statistikk for 2016  

 Arbeidet med årsmelding er i gang, og et førsteutkast vil være klart til 
8. mars. Statistikk for 2017 ble kort referert, men på grunn av ennå 
manglende data til forberedelser, ble saken utsatt  

 
  Vedtak: saken tas opp 8. mars.  

   
17/17 Oppfølging av tenkningen rundt konfirmantarbeidet. Plan for 

trosopplæring og konfirmantarbeidet er vedlagt. Spørreskjema i 
prosess?  
Rutinene for planer for konfirmasjonstiden i Randesund, ble drøftet. Det 
ble henvist til de ressurser for slik planlegging som blant annet finnes 
på Kirken.no. 
 
Årets konfirmasjonsundervisning/opplegg skal evalueres i form av en 
elektronisk spørreundersøkelse, supplert med samtaler med ledere og 
noen få konfirmanter. Lars Ivar Gjørv har påtatt seg å gjennomføre 
evalueringen. Undersøkelsen ble foreslått gjennomført 3. mai, og 
resultatet vil da kunne presenteres i form av en rapport kort tid etter.  
 
Vedtak: Undersøkelsen besvares av konfirmantene 3. mai. Når 
rapporten foreligger bes trosopplæringsutvalget følge opp besvarelsen 
og jobbe med tanke på neste års program. Menighetsrådet inviterer de 
ansvarlige for konfirmasjonsarbeidet til dialog og presentasjon av planer 
for neste års kull; 2017/2018 i siste menighetsråd i vår; 31. mai.  

 
 
18/17 Menighetsrepresentant for representantskapet i KUP (kirkens 

ungdomsprosjekt). 
 Vedtak: Menighetsrådet takker Øystein Glad som har sagt seg villig til 

fortsatt å stille som menighetens representant. 



 
 
19/17 Giverkomiteen må ha ny leder og trenger medlemmer.  
 Vedtak: MR leder Jan Georg Ribe kontakter aktuelle personer for dette 
 vervet.  
 
 
20/17 Kan vi gi rabatt til ungdommene fra Enter på menighetsfesten? 
 Vedtak; studenter ungdommer under 20 år betaler kr. 100,-. 
 
 
21/17 Vi trenger ny representant i misjonsutvalget fra menighetsrådet. 
 Vedtak: Vi utsetter denne saken til senere. 
 
 
20/17 Eventuelt 
 
20/17 – 1 Henstilling fra Line Mastad; Menighetsrådet bør informeres om 

situasjonen lokalt i Randesund menighet i forhold til vigsel av 
likekjønnede. Soknepresten informerte menighetsrådet om dette. 

 
20/17 – 2 Menighetsrådet ønsker at det utredes priser for Wifi i resten av kirken.  
 

 
 

 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder      Daglig leder 


