
Oppsummering av Randesund menighetsråds periode 2015 til 2019 

 

En liten oversikt over utvalgte viktige saker fra perioden.  

En orientering både til det nye og det gamle menighetsrådet. 

Høsten 2015: 

Første konstituerende møte var 24.9.15, hvor det ble orientert om kirkelovens §9 om 

menighetsråd. Etter konstituering ble det fordelt oppgaver i de ulike utvalgene i menigheten. 

Det ble nedsatt komite for nye stoler til kirketorget og til nye møbler i kjellerstuen. 

 2016: 

Det ble satt av økonomi til 30% ekstra trosopplærerstilling. Haakon Ekeberg ble tilsatt. 

Deponering av gammel bibel i Randesund kirke i monter ble gjennomført. 

Nye treårige misjonsprosjekt ble vedtatt fra høsten -16, kirkebygg i Tallinn, via NMS, og 

Ebenezerhjemmet i Haifa, via Israelmisjonen. 

Leder I MR Svein Arve Egeland ble ansatt som sokneprest i Greipsland, og Finsland, og gikk ut 

av MR 1.juni. Jan Georg Ribe overtok som leder. 

Asborg Konnestad og Kjell Tore Myhre ble ansatt som nye ungdomsarbeidere.  

Det ble installert trådløst nett i kirken og kontorene. 

Det var bispevisitas november 2016, med mange ulike møter og arrangementer.  Biskopens 

visitasmelding fokuserte bl.a. på nye boligområder som vi bør få kontakt med som menighet. 

 

2017: 

Konfirmantarbeidet ble evaluert, Lars Ivar Gjørv lagde spørreundersøkelse, gode 

tilbakemeldinger. 

Frivillighetsfest i mars, giverfest eller frivillighetsfest ble ikke forstått godt nok, 

menighetsfest blir neste års navn. Helge Gudmundsen var populær taler. 

Det ble laget høringsnotat til kirkerådet om ny valgordning i kirken. 

Det ble startet strategiarbeid. Vi skulle fortsette arbeid som de to tidligere MR hadde startet. 

Visjon, mål og strategier ble drøftet, i fellesmøte med stab ble det tilslutt formulert to 

satsingsområder, bønnearbeidet og arbeidet for unge familier. 

Delegasjons- og økonomireglement ble vedtatt, også av Fellesrådet. Kristin Hagen Aarsland 

og Else Breilid Svendsen utformet disse. 

 



2018: 

Menighetsfest med Egil Svartdal ble meget vellykket. 

Det ble vedtatt å få til en infoskjerm i våpenhuset og på kirketorget. 

MR var med på prosessen med å få ny sokneprest, og Rolf Erik Hanisch begynte i stillingen 

høsten 2018. 

Stian Andreas Egeland ble ansatt som ungdomsarbeider. 

Rumensk-ortodoks menighet fikk leie Randesund kirke. 

 

2019: 

Givertjenesten fikk kontakt med Profundo, med nye ideer for innsamling, og nytt 

bankopplegg. 

Thore Thomassen var med på vellykket menighetsfest. 

Menighetens nye misjonsprosjekt ble vedtatt, et år med innsamling til kirke i Tallinn. 

Kirkevalget ble vellykket gjennomført, tross for at vi ble tildelt meget kummerlige 

valgavlukker i valglokalene. 

 

Utover dette har arbeidet disse årene bl.a.  vært preget av drøftinger av økonomi, praktiske 

utfordringer i kirkene, drøftinger sammen med underutvalg som regelmessig har vært med 

på menighetsrådsmøter. Og mye annet.  

 

Randesund, 7.10.2019 

Jan Georg Ribe, leder Randesund menighetsråd 


