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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
TORSDAG 31. JANUAR 2013  
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Vegard 
Hansson, Bård Arne Leite, Randi K. Skaar, Gisle Johnson, Kirsten Leidal (t.o.m. sak 
06/13), Svein Otto Støyl (t.o.m. sak 06/13), Eivind Martinsen 
 
Forfall: Kjetil Lervik 
 
Ann-Helen Dolsvåg åpnet 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
  
1. Fest for frivillige er inntil videre utsatt. Den var planlagt til 1.febr. 2013. 
2. Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 viser bl.a. at antall deltakere på gudstj. 

søn- og helligdager er gått ned fra 198 til 186 personer.  
3. Utkast til messehagler fra Kjell Nupen ble vist fram på menighetsrådsmøte. 

Det er et prosjekt som ligger langt fram i tid av økonomiske årsaker. 
4. Domprosten vil sette ned en ressursgruppe for arbeid i pressområder. Svein 

Arve Egeland orienterte. Kjetil Lervik er foreslått som representant da han bor i 
et typisk pressområde i Randesund. SAE vil ta kontakt med K. Lervik. 

5. Betalingsterminal skal brukes under offeret. Kirketjener betjener automaten fra 
«prosjektørbua». 

 
REFERATSAKER 

 
1. Lokal grunnordning for Randesund menighet er godkjent av biskopen i Agder 

og Telemark.  
2. Ref. fra trosopplæringsutvalg 28.11.12. Utvalget spurte om det var behov for 

en total plan for rekruttering av frivillige. Frivillighetskoordinator ble diskutert. 
Trosopplæringsutvalget bør si noe om konfirmantarbeidet på årsmøte, da 
dette har vært etterlyst på tidligere årsmøter.  

3. Ref. fra misjonsutvalg 08.01.13. Misjonsutvalget jobber med å finne nytt 
misjonsprosjekt fra høsten 2013. 

4. Ref. fra diakoniutvalg 29.11.12 
 

SAKER 
 
 



01/13  Referat fra menighetsrådsmøte 22.11.2012 godkjent  
   
02/13  Nye offersøknader 

Vi har mottatt 3 nye offersøknader etter forrige menighetsrådsmøte. Det 
gjelder Kia (Kristent interkulturelt arbeid), Kirkens Bymisjon i Kr.sand og 
Norges samemisjon. 
Vedtak: 
Søknadene blir tatt med ved revidering av offerlisten høsten 2013. 
Offeret til Kirkens bymisjon tildeles lokal bymisjon i.s.f. sentralt Oslo. 

 
03/13  Natteravn 

Randesund menighet er utfordret av Kr.sand kommune til å stille med 
natteravner i Kr.sand sentrum 13.april 2013. I fjor meldte vi avbud på 
oppsatt tjeneste. 13.april er det døgnkontinuerlig bønn i Domkirken for 
kirkemøtet som skal avholdes i Kr.sand i 2013 og da er det en fin 
anledning for menigheten å delta som natteravn i sentrum. 
Vedtak: 
Det sendes tilbakemelding til kommunen om min. 5 personer stiller som 
natteravn på oppsatt dato. Vi utfordrer enkeltpersoner i menigheten og 
via kunngjøringer på gudstjenestene, på randesund.no og i Kirkenytt. 
Menighetsrådet stiller ant. med 2 personer.  

 
04/13  Givertjenesten 

Foreløpig tall viser underskudd på kr 195.000 i givertjenesten 2012. 
Kirkelig fellesråd har tatt kontakt med NAV for å se om vi er belastet for 
mye i 2012 p.g.a. permisjoner og sykemelding. Disse tallene vil bli tatt 
med når endelig regnskap for 2012 vedtas. 
Forslag til budsjett skal utarbeides til menighetsrådsmøte 14.februar. 
 

05/13  Veien videre. 
Giverkomiteen ønsker å få konkrete mål fra menighetsrådet med 
utfordringer på et prosjekt som kan «selges» til nye givere, for eksempel 
ungdomsprest i 100%. Det vil bli krevende i framtiden med mindre støtte 
fra det offentlige. Vi er ikke lenger statskirke, noe som kan gi 
utfordringer fremover. Vi må tenke nytt med hensyn til framtidige 
inntekter. Randesund har et stort kull barn og unge som er framtidens 
kirke. Styrke ungdomsarbeidet. Mange ungdommer «forsvinner» fra 
menigheten etter konfirmasjonstiden. Man bør også utfordre flere til å 
involveres på julemessen, som er en viktig inntektskilde for menigheten. 
Menigheten må tørre å satse stort med konkrete mål for givertjenesten. 

  Menigheten bør informeres om at vi har utfordringer i framtiden mht 
økonomien. Usikkert hva framtidige tilskudd fra stat og kommune vil bli. 

 
06/13  Grønn kirke 

Menigheten har avsluttet sitt Miljøfyrtårnsertifikat og ønsker å gå over til 
å være grønn menighet. Menighetsrådet må vedta 25 punkter på 
handlingsark for Grønn menighet og vedta lokal handlingsplan. 
Vedtak: 
Kirsten Leidal og Bjørg Sløgedal foreslår 25 punkter på handlingsark og 
utarbeider handlingsplan for Randesund menighet. Forslaget tas tilbake 
til menighetsråd for vedtak. 

 
07/13   Menighetens årsmøte  
  Vedtak: 



  Menighetens årsmøte er foreslått til 14.april 2013. 
 
08/13  Tilskudd til alba for diakon Anne Eidjord 

Diakon Anne Eidjord har kjøpt alba til tjenesten som diakon. Randesund 
menighet har lagt ut hele beløpet. 
Vedtak: 
Anne Eidjord betaler diakonskjorte kr 1100,- og 50% av pris på alba.  

 
09/13  Eventuelt 
09/13-1 Arbeidsveiledning 

Menigheten må nå selv betale for arbeidsveiledning for kateket. 
Tjenesten har tidligere vært gratis, men nå vil Agder og Telemark 
bispedømme ta betalt for tjenesten. Tilbudet fra Agder og Telemark 
bispedømme blir gitt til kateketer i vigslede stillinger. 
Vedtak: 
Menigheten vil betale for ABV for kateket.  

 
09/13-2 Representantskapet i Kirkens ungdomsprosjekt 

Alle menigheter i Kr.sand domprosti er representert i 
representantskapet i KUP. Randesund menighetsråd må utnevne ny 
representant. Årsmøte avholdes 25.februar. 
Kjetil Lervik er spurt om å stille på årsmøtet 25.februar 

 
09/13-3 Foreningen Tømmerstø Grendehus 

Det er årsmøte i Foreningen Tømmerstø grendehus 14.februar 2013 
hvor Randesund menighet har 2 stemmer. 

  Vedtak: 
Vi ber Jarle Håland og Ragnhild Toreid om å stille som repr. for 
Randesund menighet. 

 
09/13-4 Oppløsning av komite for liturgisk inventar og utstyr 

Menighetsrådet har 30.jan.-13 mottatt brev fra komite for liturgisk 
inventar og utstyr, der de foreslår at komiteen oppløses. Komiteen har 
bestått av Jan Fjelde, Thorbjørn Johannessen, Elin Andersen og Helge 
Schmidt. Arbeidet med renovering av prekestolen i kirkerommet er nå 
fullført og de ser i dag ikke andre konkrete oppgaver i nærmeste 
framtid. 
Vedtak: 
Komite for liturgisk inventar og utstyr oppløst på menighetsrådsmøtet 
31.jan. 2013. Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til komiteen for 
vel utført arbeid. Komiteen vil også bli takket på gudstjenesten 3.febr. i 
forbindelse med «avduking» av den ombygde/renoverte prekestolen. 

 
09/13-5 Regional strategikonferanse i regi av KA for fellesrådets 

medlemmer 
Menighetsrådets representant og vararepresentant har ikke mulighet til 
å stille på konferansen. Tilbakemelding blir gitt til kirkesjefen. 
 
 

Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


