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RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 
 
 

Tlf. 38 19 68 80 
E-mail: randesund.menighet@ 

kristiansand.kommune.no 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 17. MARS KL. 19.15 (Teams)  
Til stede: Øystein Sannarnes (leder), Nils Kristian Aarsland (nestleder), Åsmund Farestveit, 
Marianne Tobias Malvig, Marianne Christensen Tandberg, Kirsten Leidal, Mats Nesmann, 
Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Magnus Ramsdalen (1. vara – for Julie O. Egeland), Martin 
Pearson (for Lars Ivar Gjørv) og Åsne-Louise Halvorsen (daglig leder).  
 
Forfall: Julie O. Egeland, Lars Ivar Gjørv 

SAKER: 
18/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

19/21  Godkjenning av referat fra 17.02.21  
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
  

11/21  Besøk av trosopplæringsutvalget – utsatt fra februar  
Ellen Sandvik, June B. Myhrstad, Kristina Grundetjern, Turid Vevatne og 
Åsmund Farestveit møtte fra trosopplæringsutvalget. Ulike deler av 
trosopplæringen ble gjennomgått, både generelt og spesielt. TU fortalte også 
hvordan 2020 året/pandemien opplevdes. Alle døpte fra 0 – 18 år skal ha 
tilbud om 315 timer med trosopplæring. 1929 barn og unge i Randesund er 
medlemmer i menigheten. Turid V.: Få engasjert foreldrene. Disse må kobles 
på arrangementene. Søndagsskolen bør være forutsigbar. Vi trenger frivillige 
og foreldre som vil være med og ikke forplikte seg «på livstid», men kanskje 
for en sesong eller to. En søndagsskoletur for familiene ønskes for å bygge 
relasjoner og tilhørighet. Smågruppefellesskap for unge familier skal 
prioriteres. Temakvelder ønskes etablert. Nye områder; invitere til 
menigheten/kirken, men også ha samlinger eller utegudstjenester på f.eks. 
lekeplasser i de nye områdene. Trosopplæringstilbudet har to bein å stå på: 
tiltakene og de kontinuerlige/faste aktivitetene. Ifht de faste aktivitetene kan 
det jobbes mer og kontaktpunktene kan utnyttes enda bedre.  
 
Innspill i samtalen: Trosopplæringstiltakene kan være døråpnere inn til de 
kontinuerlige aktivitetene og til et fast felleskap. Hva har vi å invitere til av 
kontinuerlige tiltak, som har en viss hyppighet og som treffer unge familier? 
Tirsdagsmiddagen (gjerne hyppigere og mer forutsigbart) er en viktig aktivitet. 



Smågruppefellesskap, bibelgrupper, sosiale (fysiske) arenaer og ikke minst 
turer har god effekt. Forutsigbarhet i de faste aktivitetene er viktig.  
 

20/21  Orienteringssaker 
1. Nils Kristian Aarsland hadde intet å melde fra Fellesrådet da det ikke 

hadde vært møte.  
2. Åsne-Louise Halvorsen orienterte fra stab og smittevern.  
3. Rolf Erik Hanisch orienterte om justering av gudstjenesteordning  
4. Arbeidsgruppen for ungdomsrom orienterte om status, ref. sak 7/21. Det 

vektlegges at de ulike grupper og utvalg som bruker rommene får 
mulighet til å uttale seg, før endring settes i gang.   

5. Rolf Erik Hanisch orienterte om fasteaksjonen.  
 

21/21 Årsregnskapet for 2020 
Vedtak: Årsregnskapet ble vedtatt, med et forbehold om at revisjonen ikke 
kommer med endringer.  

 
22/21  Utvalg og mandat 

Saksvedlegg ligger ved saken.  
Vedtak: Det jobbes videre med mandat/sammensetting/retning med 
nåværende utvalgsstruktur som utgangspunkt.  
 

 
23/21  Bruken av fond 

(ÅSNE: Sett inn beskrivelse av hvert fond) 
 
Vedtak: Givertjenestefondet går inn i disposisjonsfondet. Formål og forbruk 
av givertjenestemidler skal være tilstrekkelig dokumentert på ansvar 
8802/givertjenesten i regnskapet, i tillegg til jevnlig informasjon fra 
givertjenestekomiteen. 
 

24/21  Eventuelt 
 
 
Øystein Sannarnes    Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 
 
Saker til neste gang/14. april 

1. Årsmelding/årsmøte 
2. Annet 
 

 
 
 


