
 

 

 
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 14. FEBRUAR 2013  
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Margrete K. Dybdahl, Randi K. Skaar, Bård Arne 
Leite, Vegard Hansson, Kjetil Lervik og Eivind Martinsen 
Forfall: Ann-Helen Dolsvåg, Gisle A. Johnson og Kirsten Leidal  
 
Vegard Hansson åpnet med «Min troshistorie» 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 
  
1. AU har vedtatt å bevilge kr 2000,- til E. Martinsen for utgifter i.f.m. KRIK Puls. 

Eivind Martinsen har de siste årene hatt ansvar for KRIK-konfirmantene og har 
derfor god nytte av samarbeid og inspirasjon fra KRIK. 

2. Balubadagen avholdes 27.april. Inntekten går til eget prosjekt på Madagaskar i 
samarbeid med Hald. På gudstjenesten 28.april vil offeret gå til samme 
prosjekt. Menighetens eget misjonsprosjekt vil da få 1 ofring mindre våren 
2013.  

3. SVOK har søkt om fast årlig tilskudd. Menigheten setter korarbeid høyt og ser 
det som et viktig arbeid innenfor kultur. Men arbeidet bør i hovedsak drives av 
frivillige. Nestleder i menighetsråd og daglig leder tar kontakt med styret. 

4. Rabakoret søker om 15-20% stilling til dirigent. Rabakoret har allerede Reidar 
Skaaland ansatt i 15-20% stilling til dette arbeidet. Det er ikke økonomi og 
mulighet til å ansette flere. Kristiansand kirkelige fellesråd kan ikke ta 
arbeidsgiveransvar. Arbeidet med koret bør i hovedsak drives av frivillige. 
Rabakoret driver et veldig godt barnearbeid og rekruttering til menigheten. 
Nestleder i menighetsråd og daglig leder tar kontakt med styret og ber om et 
møte.  

 
REFERATSAKER 

 
1. Ref. fra misjonsutvalg 29.01.13 

 
SAKER 
 
 
10/13  Referat fra menighetsrådsmøte 31.01.13 godkjent med følgende 

kommentarer til:  
  Sak 05/13: Informere menigheten om at vi har utfordringer i framtiden 

mht økonomien. Usikkert hva framtidige tilskudd fra stat og kommune vil 
bli. 



 Sak 06/13: Forslag til handlingsprogram for Grønn menighet tas tilbake 
til menighetsråd for vedtak. 
Sak 09/13-2: Kjetil Lervik, Vegard Hansson og Eivind Martinsen stiller 
på årsmøte til KUP. 

  Sak 09/13-1: Tilbud fra Agder og Telemark bispedømme om 
arbeidsveiledning blir gitt til kateketer i vigslede stillinger. 
  

11/13  Budsjett 2013 
Budsjett for 2013 vedtatt med et underskudd på kr 178.300,-. Dette 
dekkes av fond hvis vi ikke får inntekter større enn budsjettert.  

 
12/13  Kirkejubileum 

Randesund kirke er 150 år og Søm kirke er 10 år i 2014.  
Randesund kirke:  
Randesund kirke 150 år i okt. 2014. 
Noe behov for oppussing. Kirketjenerne tar kontakt med 
vedlikeholdskoordinator Bjørn Reinertsen og ser hva fellesrådet kan 
bidra med. Lokale håndverkere og Bygdekvinnelaget kontaktes for å be 
om tjenester/dugnad ifm jubileet. Reidar Skaaland utfordrer lokale 
musikere fra Randesund til å lage jubileumskonsert. Historielaget v/Dag 
Beek utfordres til å lage jubileumskriv, eventuelt bygge videre på skriv 
som ble laget ved 100-årsjubileet i 1964. 
Menighetsråd og stab setter dato for jubileumsgudstjeneste okt. 2014 
og tar ansvar for denne. 
Søm kirke: 
Søm kirke 10 år 1.søndag i advent 2014. 
Forslag om å lage jubileumsuke med jubileumsgudstjeneste, aktiviteter 
for barn og unge, kafe flere dager i uka, spennende foredrag og 
lignende.  
 
Det er pr. i dag ikke satt ned komiteer for jubileene, men menighetsråd 
og stab jobber videre med å utfordre folk til å bidra. 

 
13/13  Menighetens årsmøte 

På grunn av konfirmanttur 13.-14.april er mange fra staben bortreist på 
foreslått dato 14.april.  

  Vedtak: 
Menighetens årsmøte blir flyttet til tirsdag 9.april kl 19.00. Kvelden blir 
delt i 2: Del 1: Årsmøte som menighetsrådet har ansvar for. Del 2: Møte 
med innspill fra stab og menighet. Eivind Martinsen leder del 2. 
Bevertning.  
Årsmøtet skal kunngjøres og årsmelding legges ut min. 2 uker på 
forhånd.  

 
14/13  Søknad om støtte til studietur 

Kateket Ellen Sandvik har søkt om støtte til hele eller deler av 
egenandel til kateketforeningens studietur til Hong Kong og Kina i 
februar/mars 2013.  

  Vedtak: 
Menighetsrådet støtter med hele egenandelen på kr 7.000,-. Beløpets 
størrelse må sees i sammenheng med at det er flere år siden forrige 
gang det er blitt gitt støtte til studietur. 

 
15/13  Eventuelt 



  Ingen saker meldt inn 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


