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Tlf 38 19 68 80 
E-mail: Randesund.Menighet@ 
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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 6. MARS, KL. 19.00, med askeonsdag 
gudstjeneste fra kl. 19.00 – 20.00.  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Signe-Brit Kåsi, Øistein Vigemyr, 
Mads Nesmann, Else Breilid Svendsen, Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-Louise 
Halvorsen (sekretær) 
 
Forfall: Elin Wikstøl Andersen, Line Mastad, Haakon Ekberg og Lars Ivar Gjørv.  
 

SAKER: 

 
11/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
12/19  Godkjenning av referat fra 23.01.19 

Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

13/19  Orienteringssaker. 
1. Kirkevalget og status i arbeidet ble gjennomgått av Jan Georg Ribe. 

Nominasjonskomitéen, bestående av Jan Georg Ribe (leder), Elin Andersen 
og Haakon Ekberg, er godt i gang i arbeidet med å få personer i soknet til å 
stille til valg til nytt menighetsråd. 

2. Øistein Vigemyr orienterte om hvordan omlegging av givertjenesten 
fungerer. Han var positiv og optimistisk. Mange har nå gått over til ny 
ordning, vi har fått flere nye givere og flere har også økt sine månedlige 
gaver.   

3. Fasteaksjonen, 9. april – se sak 17/19 
4. Klimaseminar, 16. mars. Sokneprest, Rolf Erik Hanisch, orienterte. Målet 

med seminaret er å løfte opp og bringe sammen dem som bryr seg om 
klimakrisen og gjøre dem synlige for hverandre og også se dette sammen 
med det medansvaret kirken har for skaperverket. Menighetsrådet ble 
oppfordret til å engasjere seg i dette. Klimaseminaret er i tråd med vår 
diakoniplan og den diakonale tankegang og vår diakon, Anne Eidjord, er 
også engasjert i dette, sammen med komitéen som er ansvarlig for 
seminaret. Menighetsrådet setter pris på initiativet og stiller seg bak 
arrangementet. 

5. Soknepresten har dette året enkelte studieuker i forbindelse med en 
etterutdanning innen pastoral ledelse. Fokus i denne utdannelsen er 
hvordan man kan lede i en sammensatt lederstruktur som kirken har. Rolf 
Erik orienterte om innhold og om hvordan han vil knytte utdanningen 
konkret mot arbeidet i Randesund menighet. Fasteaksjonen er et 



hovedområde Rolf Erik ønsker å undersøke mht. sammensatt ledelse. 
Studiet skal munne ut i en artikkel.  
 

14/19 Årsregnskap for 2018, revidert budsjett og investeringsbudsjett for 2019 
 Årsregnskap for 2018, revidert budsjett (innebærer at daglig leder foretar 

justeringer av budsjettallene etter at årsregnskapet foreligger) og 
investeringsbudsjett ble forelagt menighetsrådet. Etter at kommunen har 
gjort sin jobb med årsregnskapet skal regnskapet hvert år videre til revisjon 
hos Agder kommunerevisjon, før menighetsrådet kan foreta et endelig vedtak. 
Tiden for når endelig vedtak kan foretas er derfor ikke helt lett å forutsi. 
Årsregnskapet som i dette møtet ble forelagt menighetsrådet var ikke ferdig 
revidert, men menighetsrådet fant det allikevel aktuelt å presentere det for 
menigheten på årsmøtet, 31. mars.  
Vedtak: Vedtak av årsregnskapet utsettes i påvente av revisjon.  

 
15/19 Årsmelding og årsmøte 

Årsmelding ble presentert for menighetsrådet og formen for gjennomføring 
av årsmøtet ble diskutert og fastsatt.  
Vedtak: Årsmelding godkjennes.  

 
16/19 Behov for KUP kontakt 
 Vår nåværende kontakt har trukket seg fra sitt verv og det henstilles til 

menighetsrådet om å finne en erstatter. Staben har gitt noen forslag som skal 
kontaktes.  

 
17/19 Behov for Fasteaksjon - KN kontakt 

Menigheten har for tiden ikke Fasteaksjon - KN kontakt og menighetsrådet ble 
bedt om å finne en person som kan gå inn i dette vervet. Rolf Erik Hanisch 
orienterte om Fasteaksjonen som finner sted 9. april og poengterte at dette er 
hele menighetens aksjon. En samarbeidsgruppe har hatt møte i denne 
forbindelse og det er foreslått å lage litt aktivitet denne dagen, blant annet ha 
kafé på kirketorget. Menighetsrådet ble oppfordret til å engasjere seg her og 
responderte positivt på dette. Flere sa ja til å stille denne dagen, blant annet i 
kaféen. 
 

18/19 Behov for representant fra menighetsrådet i Trosopplæringsutvalget 
Menigheten har for tiden ikke et medlem fra menighetsrådet som møter fast i 
trosopplæringsutvalget og ble av stab bedt om å velge sin representant som 
kan følge spesielt med i arbeidet med revisjon av trosopplæringsplan, som 
skal forelegges menighetsrådet innen 4. september 2019.  
Vedtak: Elin Wikstøl Andersen blir spurt om å møte som menighetsrådets 
representant i utvalget.  
 

19/19 Frivillig «kontorvert» på menighetskontoret/resepsjon  
 Arbeidsutvalget ser behov for hjelp med førstelinjetjeneste på telefon og i 

mottak i Søm kirke. Daglig leder har i sin stilling å løse en rekke administrative 
oppgaver og øve daglig ledelse. I tillegg har hun i det daglige rollen som 
førstelinjetjeneste på telefon, postmottak, mail og for besøkende. Dette 
medfører mange avbrudd i løpet av arbeidsdagen. Det foreslås å engasjere en 
frivillig til å gjøre kontortjeneste i resepsjonen noen timer hver uke for å 
avlaste. 



Vedtak: Sokneprest og daglig leder tar kontakt med aktuelle personer og gjør 
avtale direkte som en forsøksordning.  

 
20/19 Eventuelt. 
20/19-1 Referat, rutine for utsendelse og vedtak 
 Menighetsrådet diskuterte den nye formen som ble vedtatt våren 2018 mht 

hvordan referatet skal sendes ut (ingen kommentarer til endringer innen en 
uke etter mottatt referat, betyr forhåndsgodkjenning av referatet) vs. gammel 
ordning som har vært gjeldende i en årrekke.  

 Vedtak: Menighetsrådet ønsker å gå bort i fra forhåndsgodkjenning av referat 
og i stedet gå tilbake til gammel ordning hvor referatet sendes ut med øvrige 
saksdokument og vedtas med eventuelle endringer i det enkelte 
menighetsrådsmøte.  

 
20/19-2 Revidert diakoniplan 
 Revidert diakoniplan ble forelagt menighetsrådet. Menighetsrådet er 

imponert over både planen og det diakonale arbeidet som drives i Randesund 
menighet. Det ble uttrykt stor tilfredshet.  

 Vedtak: Revidert diakoniplan godkjennes. 
 
20/19-3 Status – menighetsfest 
 Signe-Brit Kåsi orienterte om status på menighetsfesten. Komitéen er godt i 

gang og mye ligger nå klart. Frist for påmelding må formidles til menigheten.  
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 
 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

