
 

 
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, ONSDAG 28. OKTOBER KL. 19.15  
 
Tilstede: Øystein Sannarnes (leder), Julie O. Egeland (nestleder), Åsmund Farestveit, Kirsten 
Leidal, Tobias Malvig, Mats Nesmann, Nils Kristian Aarsland, Lars Ivar Gjørv (for Marianne 
Christensen Tandberg), Martin Pearson (for Lars Ivar Gjørv), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 
og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).  
 
Forfall: Marianne Christensen Tandberg 
 

SAKER: 
68/20  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

69/20 Godkjenning av referat fra 07.10.20  
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  

70/20  Misjonsutvalget besøkte menighetsrådet og forslag til nytt misjonsprosjekt 
ble presentert 
Marianne Haukom Rossland og Anna Eldhuset fra misjonsutvalget møtte 
menighetsrådet. Prosjektet har nå vart i 4,5 år i menigheten og kirkebyggingen 
i Tallinn er så og si i havn. Menigheten i Mustamãe har tatt kirkebygget i bruk. 
Fordi det er stort engasjement i Randesund menighet i dette prosjektet, vil 
det fremdeles være kontakt mellom oss og menigheten i Tallinn. 
Stefanusalliansen ble foreslått som nytt misjonsprosjekt. Misjonsutvalgets 
brev i denne forbindelsen var vedlagt innkalling. Menighetsrådet takket 
misjonsutvalget for trofast og stødig innsats gjennom mange år og for det 
arbeidet som er lagt ned i menigheten av innsats. 8. november markeres 
søndag for forfulgte i gudstjenesten og Ed Brown, generalsekretær i 
Stefanusalliansen, blir med oss da. Etter gudstjenesten vil det gjennomføres et 
temamøte hvor Stefanusalliansen og det anbefalte prosjektet informeres 
nærmere om.  
 

71/20  Orienteringssaker 
1. Nils Kristian Aarsland orienterte fra Fellesrådet.  



Det ble vedtatt i Fellesrådets møte, 20.10.20/sak 41/20, at Randesund 
menighetsråds ønske om opprettelse av prosjektstilling i administrasjon 
godkjennes. Fellesrådet tar arbeidsgiveransvaret. Se for øvrig sak 53/20. 

2. Gjennomføring TV aksjonen ble annerledes i 2020 pga. korona og vår rolle 
som koordinator utgikk. All innsamling ble gjennomført via 
enkeltpersoners egeninnsats som digitale bøssebærere – oppfordret og 
koordinert via TV aksjonen sentralt.  

3. Daglig leder orienterte om arbeidet med julemessa. Det antas at vi også i 
år kan klare kr. 200 000,-. Det blir livestreamet basar v/Bjarne Sløgedal 
m.fl., fredag 27. november fra kl. 19 – 21. Trekning på hovedlotteriet 
foretas av kirkeringene kl. 15.30. Mye flott er på gang og i år er enda flere 
unge med i forberedelsene.  

4. Rolf Erik presenterte tanker i forhold til ungdomsråd, ungdomsarbeid og 
satsning. Det er en pågående dialog om dette arbeidet og blant annet har 
Kristina Grundetjern tilbudt seg å starte ungdomsalpha. Johannes Sløgedal 
og Haakon Ekberg blir med i dette og det vil også engasjeres frivillige.  

5. 10 nye parkeringsplasser ferdigstilles før jul ved oppkjørsel til 
ansattparkering bak Søm kirke. Dette skjer på HSH sin regning, etter 
skriftlig avtale med daglig leder. Det er felt en rekke trær på Søm kirkes 
eiendom og som kompensasjon lages parkeringsplasser i samme området.  

6. Oppdaterte GDPR regler som gjelder tilhørige menighetsmedlemmer trår i 
kraft fra 1.1. 2021. Rolf Erik Hanisch orienterte om konsekvensen av disse 
endringene som i hovedsak dreier seg om samtykke.  

 
44/20 Arbeidet med forebygging av grenseoverskridende arbeid og seksuelle 

krenkelser, ref. sak 44/20 – 5   
 Vedtak: Plan for forebygging av grenseoverskridende arbeid og seksuelle 

krenkelser med tilhørende vedlegg, ref. sak 44/20 – 5, vedtas og iverksettes 
umiddelbart.  

 
63/20 Prosjektutvidelse av satsing på ungdoms-, diakoni- og familiearbeidet   
 Menighetsrådet ønsker å satse på ungdom og diakoni i bred forstand og ser 

på ulike løsninger i lys av at midler frigjøres i givertjenesten når 
bispedømmerådet fra 2020 gir støtte til inntil 50% av lønnsutgifter til diakon.  
Vedtak: Fremover vil det bli en forsøksordning hvor enkelte av dagens ansatte 
blir forespurt prosjektjobbing og hvor det skrives ekstra timelister med ekstra 
utbetaling. I første omgang spørres trosopplærer Haakon Ekberg og 
ungdomsarbeiderne Peter N. Helms og Johannes Sløgedal. Utvidelsen skal 
rettes inn mot arbeidet med barn og unge.  

 
72/20 Menighetsrådsrepresentant i misjonsutvalget velges 
 Inntil videre representerer Lars Ivar Gjørv menighetsrådet i misjonsutvalget.  
 
 
 



73/20 Menighetsrådet konstitueres for 2021 
 Leder og nestleder stiller sine plasser til disposisjon for andre i rådet. 

Nestleder stiller ikke til gjenvalg.  
 Vedtak: Øystein Sannarnes ble valgt til leder. Nils Kristian Aarsland ble valgt til 

nestleder.  
 
74/20 Nabogrense til Otto Wathne, Søm kirkes nærmeste nabo 

Otto Wathne, nærmeste nabo til Søm kirke, har henvendt seg til oss 
vedrørende veien ved oppkjørsel til ansattparkering bak kirken.  
Vedtak: Saken oversendes Fellesrådet for vurdering.  
 

75/20  Underforbruk i trosopplæringen – omdisponering av midler 
Koronapandemien har påvirket mange aktiviteter i Den norske kirke. Det går 
mot et underforbruk av trosopplæringstilskuddet og Agder og Telemark 
bispedømme åpner nå opp for omdisponering av tilskuddet til å kjøpe inn 
utstyr som gjør oss i stand til å gjennomføre digitale opplegg med god kvalitet 
i trosopplæringsarbeidet for barn og unge.  
Videre får vi i brev fra Kirkerådet vite at Barne- og familiedepartementet nå 
ønsker å bidra med midler til digitale advent- og juleprogram i lokale 
menigheter. Det er søkt om støtte til innkjøp av utstyr i Randesund menighet i 
denne forbindelse.  
Vedtak: Ved et evt. underforbruk i trosopplæringen vil disse pengene 
omdisponeres til innkjøp av utstyr. Evt. støtte fra Barne- og 
familiedepartementet vil legges til. Det som skulle bli igjen av kostnaden ved 
innkjøpet tas av disposisjonsfondet. Det undersøkes nærmere hva som kan 
være aktuelt av utstyr og pris og AU tar de konkrete avgjørelsene sammen 
med stab v/daglig leder.  

 
76/20  Klimaseminar, helgen 12. – 14. februar 
 Rådgivningsgruppa for klima og bærekraft hos biskopen i Agder har søkt 

Randesund menighet støtte på kr. 5000,- og ber også menigheten om å være 
vertskap. 
Vedtak: Randesund menighet er vertskap for klimaseminaret og støtte 
innvilges med kr. 5000,- 

 
76/20 Eventuelt 
   
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
 
Saker til neste gang:  
1. Besøk av ungdomsarbeidere 
2. Besøk av givertjenestekomiteen v/Øistein Vigemyr   


