
 

 
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 25. NOVEMBER KL. 19.15  
 
Tilstede: Nils Kristian Aarsland (nestleder), Kirsten Leidal, Tobias Malvig, Åsmund Farestveit, 
Mats Nesmann, Martin Pearson (for Øystein Sannarnes), Terje Egeland (for Julie O. Egeland) 
og Ole Fritjof (for Marianne Christensen Tandberg), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Åsne-
Louise Halvorsen (sekretær). 
 
Forfall: Julie O. Egeland, Marianne Christensen Tandberg og Lars Ivar Gjørv (1. vara). 
 

SAKER: 
77/20  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

78/20 Godkjenning av referat fra 28.10.20  
Vedtak: Referatet godkjennes. 
  

79/20  Besøk av ungdomsarbeider Johannes Sløgedal 
Johannes Sløgedal møtte på vegne av ham og Peter Nikolai Helms og 
ungdomsarbeidet. I koronatiden har det vært mye digital aktivitet. Når det har 
vært åpent i denne tiden, har det vært meget godt oppmøte. Johannes 
orienterte om arbeidet og planer fremover og også behovet for smågrupper. 
Det er behov for flere medhjelpere i både lovsang og teknikk. Det var planer 
om å invitere til samling i november for ungdommer som ønsker å være med i 
en tjeneste. Pga. korona ble dette utsatt til over nyttår. Det oppleves vekst i 
arbeidet og Johannes påpeker at det hadde vært en fordel å få mulighet til å 
åpne helt opp mellom undervisnings- og ungdomsrommet. Det er godt 
samarbeid mellom ungdomsarbeiderne og stab for øvrig.  
 

80/20  Orienteringssaker 
1. Høring i AU vedr. tiltak for smittevern i november 

Vi forholder oss til de retningslinjene som kommer fra kirken sentralt. 
Dette fortsetter inn i desember og ca. medio kommer det oppdatering.  

2. Åsmund Farestveit orienterte om status vedr. nytt ungdomsråd og 
skillevegg mellom undervisnings- og ungdomsrom. Stab v/Rolf Erik 
Hanisch og Åsne-Louise Halvorsen tar initiativ til et møte med komiteen. I 



januarmøtet skal det framkomme et forslag til mulig løsning. Daglig leder 
sjekker ut formaliteter mht. skillevegg.  

3. Daglig leder orienterte om sykefravær o.a. fra stab. 
4. Status på dialog rundt nye områder med domprost. Pga. korona har det 

ikke blir foretatt noen videre samtaler her.  
5. Rolf Erik Hanisch fortalte om planene for klimaseminaret 12. februar 2021. 

Det er dialog med prost og kirkeverge. Cicero er partner her, det nye 
bærekraftsenteret i Kristiansand, i tillegg til at blant annet preses i Den 
norske kirke er gjest. Det er tenkt at folk i arbeidstid skal utfordres og at 
ansatte i den norske kirke setter dagen av. At vår egen menighet er 
delaktig og vertskap er viktig. Lørdag utgår denne gang, mye grunnet 
usikkerheten mht. korona.  

6. Daglig leder kan nå fortelle at innkjøp av digitalt utstyr er foretatt. Det er 
et godt utstyr og det skal være mulig å brukes av flere enn dem som har 
god teknisk erfaring. Det er planer om fortsatt live stream i Enter og det 
skal også forsøkes med live stream julaften. Videre er det mulig å bruke 
dette utstyret på turer, i trosopplæringsaktiviteter og i ulike arrangement i 
menigheten for øvrig, f.eks. konserter.  

7. Fellesrådet hadde hatt oppe økonomiplanen. Økonomien er stram pga. 
kommunesammenslåingen. Investeringsbudsjettet økes ikke og det er 
budsjettert med bruk av disposisjonsfond.  

8. I brev fra Kirkerådet får vi beskjed om 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.  
 

81/20 Nytt misjonsprosjekt 
 Menighetsrådet hadde besøk av misjonsutvalget i forrige møte. Der ble de 

fremlagt forslag til nytt misjonsprosjekt. Misjonsutvalgets anbefaling er at 
Stefanusalliansen blir menighetens nye satsing fremover og da med fokus på 
barnearbeidet på søppelberget i Kairo, ref. sak 70/20.  
Vedtak: Menighetens nye misjonsprosjekt blir Stefanusalliansen og det 
aktuelle prosjektet som misjonsutvalget har anbefalt. 

 
82/20     Strategiprosessen - informasjonsarbeid - veien videre etter korona 

Arbeidsdokumentet fra strategiprosessen i vår ble gjennomgått. Behovet for 
flere yngre i webgruppen. Penger bør settes av i budsjett om man skal ha ny 
websideløsning og det digitale arbeidet skal jobbes videre med etter nyttår.  
 

83/20 Søknad fra Rabakoret v/styret 
 Rabakoret ønsker å be om støtte fra menigheten til sitt nye filmprosjekt. 4 nye 

julesanger er spilt inn denne høsten (ligger på Spotify) og har kostet ca. kr. 
60 000,-. Det blir ikke julekonsert pga. koronasituasjonen og det er forsøkt å 
finne erstatning som kan være til glede og inspirasjon for alle Rababarna, 
familiene og menigheten. Sangen heter «Vi feirer jul». Søm kirke vil være 
stedet for filmingen, både utenfor og inne og dette vil være en film som også 
kan brukes av menigheten på et senere tidspunkt. Det søkes om støtte på kr. 
15 000,- til dette formålet.  



 Vedtak: Menighetsrådet ser at dette har verdi på både kort og lang sikt og vil 
støtte både koret og dette prosjektet med kr. 15000,-. Vedtaket var 
enstemmig. 

 
84/20 Eventuelt 
84/20 – 1 Gjennomføring av advents- og julegudstjenester 
 Rolf Erik orienterte om de vurderinger som er gjort i stab og det som 

forventes mht. smittevern og mulig antall pr. gudstjeneste. Det kjøres nå 
doble gudstjenester hver søndag (kl. 10.30 og kl. 12.00). På julaften utvides 
antallet i Randesund kirke fra 2 til 3 gudstjenester. Fortsatt 3 gudstjenester i 
Søm kirke, hvorav én av dem streames. Menighetsrådet ble bedt om å uttale 
seg om disse vurderingene og det var enighet om at dette opplegget kjøres 
fremover. Det er full tillit til at staben har kontroll på smittevern 

   
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
Saker til neste gang/16. desember:  
1. Besøk av givertjenestekomiteen v/Øistein Vigemyr   
2. Budsjett 2021 
3. Offerliste 2021 
4. Juleavslutning 


