
Referat	fra	menighetsmøte	i	Randesund	menighet	
 
Avholdt søndag 18. mars, 2018, ca. kl.13.15-14.30 i Søm kirke.  
Antall fremmøtte: 80 personer. 
 
Fra menighetsråd: Jan	Georg	Ribe,	Kristin	Hagen	Aarsland,	Øystein	Vigemyr	og	Eivind	
Martinsen.		
 
Fra stab: Per Svein Sørensen, June B. Myhrstad, Reidar Skaaland, Ellen Sandvik, Torill 
Farstad Dahl, Eivind Martinsen, Haakon Ekberg, Elin Røsok Richardsen og Åsne-Louise 
Halvorsen. 
 
Leder i menighetsrådet, Jan Georg Ribe, ønsket velkommen, orienterte om menighetsmøtet og 
ble valgt til møteleder. Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, ble valgt til referent.  
Anne Lise Vesterkjær og Leif Rosseland ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

Menighetens	årsmelding:	
Jan Georg Ribe innledet med daglig leders oppfordring; Les årsmeldingen og bli inspirert! 
Årsmeldingen ble gjennomgått i sin helhet og følgende utdrag ble lagt vekt på: 

Statistikk	
Statistikken er i hovedsak positiv for menighetens vedkommende. På landsbasis er tallene for 
både konfirmasjon og dåp nedadgående og også Randesund menighet blir influert av dette. 
Gledelig er det å se at gudstjenestedeltakelsen har økt fra 2016 til 2017 og Randesund 
menighet er én av to menigheter i prostiet som opplever denne økningen.    
 

Konfirmasjon		
I 2017 igangsatte menighetsrådet en undersøkelse på bakgrunn av drastisk nedgang i antall 
konfirmanter fra 2016 til 2017. Undersøkelsen viste at det store flertallet av konfirmantene 
gav meget gode tilbakemeldinger. Nedgangen kan skyldes tilfeldigheter og at den generelle 
utviklingen på landsbasis også avspeiles lokalt.  
 

Strategiarbeidet	
Menighetsrådet videreførte i 2017 arbeidet med strategieplan som forrige menighetsråd 
begynte på. Arbeidet, hvor også staben var sterkt involvert, munnet ut i to hovedområder 
fremover; økt fokus på bønn og på involvering av yngre familier.  
 

Givertjenesten	
Givertjenesten trenger et løft, og her kom det innspill fra salen v/Arnfinn Larsen og Øistein 
Vigemyr. De minte oss alle på at vi må øke bevisstheten om dette, og at vi stadig må prøve å 
verve nye faste givere. Det er viktige stillinger som lønnes av givertjenesten. 

Takk	
Det ble rettet en stor takk fra menighetsrådsleder til alle frivillige i menigheten, både til dem 
som har en synlig tjeneste og til dem som ikke er så synlige 



Menighetens	økonomi		
Etter gjennomgang av årsmelding orienterte daglig leder om menighetens økonomiske 
situasjon. 2017 viser et overskudd på i overkant av kr. 10 000,-. 
 

Lønn	via	givertjenesten	i	2017	
Opprinnelig var det budsjettert med et ganske stort underskudd. Da diakonen var i permisjon, 
og stillingen en periode var vakant, ble det besparelser nok til å gå i overskudd.  
Det er fortsatt litt igjen før givertjenesten dekker alle planlagte lønnsutgifter, det kan dreie seg 
om inntil kr. 200 000. 
 

Nye	ansvarsområder.	
 I 2017 ble både ungdomsforeningen Enter og søndagsskolen lagt inn under regnskapet og 
begge avdelinger har meget god økonomi. 
 

Fokusområder	videre	
Givertjenesten må vektlegges. Det store arbeidet med den årlige julemessa er svært viktig for 
økonomien i menigheten, og det er gledelig at det stadig er mange som deltar her. Vi håper 
også på fortsatt gode ofringer til menigheten i gudstjenestene. 
 

Innspill	til	menighetsrådet:	
Det kom ingen innspill fra årsmøtet til menighetsråd eller stab.  

 
 
 

 
 
 
______________________________  _______________________________ 
Signatur      Signatur 
Anne Lise Vesterkjær     Leif Rosseland 


