
Protokoll fra menighetens årsmøte, onsdag 12. mai 2021 kl. 19.00 
 
Fung. leder av menighetsrådet, Nils Kristian Aarsland, ønsket velkommen og orienterte om 
program og om inspirasjonsdel i etterkant av årsmøtet. Rolf Erik ba for kvelden.  
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

2. Valg av møteleder 
Vedtak: Nils Kristian Aarsland, fung. leder av menighetsrådet, ble valgt til møteleder 
 

3. Valg av referent 
Vedtak: Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder ble valgt til referent 
 

4. Valg av person til å signere protokoll sammen med referent.  
Ved en feil ble dette ikke valgt i møtet. Magnus Ramsdalen ble spurt om dette i 
etterkant.  
 

5. Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap 
Noen punkt fra gjennomgangen:  

a. Over 9 årsverk i menigheten.  
b. Tross pandemi og mange restriksjoner, har det allikevel vært godt oppmøte til de 

gudstjenestene som har blitt gjennomført. Det har faktisk vært flere 
gudstjenester (flere, men mindre) gjennomført i 2020, sammenliknet med året 
før. Stab og frivillige har funnet gode løsninger.  

c. En stor menighet i en bydel i stor vekst. Det er spennende å arbeide i 
menighetsrådet.  

d. Avskjed med kapellan, Torill Farstad Dahl og tiltredelse av ny kapellan; Kristina 
Grundetjern.  

e. Vi har hatt en god digital utvikling i menigheten det siste året og som vil ha 
betydning i årene fremover.  

f. I trosopplæringen har en del utgått i 2020, men det har vært kreativ bruk av 
digitale medier.  

g. I konfirmantarbeidet har antallet nå stabilisert seg.  
h. I diakonistillingen har det vært en del sykmeldinger, men arbeidet er ivaretatt på 

en tilfredsstillende måte.  
i. Misjonsprosjektet vårt i Mustamãe ble avsluttet og ny avtale med 

Stefanusalliansen er inngått.  
 



6. INNSPILL FRA SALEN: 
1. Spørsmål om satsing videre fra Torbjørn Johannessen. Nils Kristian fortalte litt om 
prosessen i menighetsrådet og hva som tenkes om videre strategi. Blant annet skal 
menighetsrådet drøfte økning av ungdomsarbeiderstillingen fra 40% til 50% og også mer 
satsing på det diakonale arbeidet rettet med barnefamilier.  

2. Spørsmål om konkrete planer ble stilt fra Lars Gunnar Andersen.  
Tilsvar: menighetsrådet har konkrete planer og det er også samtaler om 
relasjonsbygging. Korona har satt en midlertidig stopper for progresjonen i dette 
arbeidet.  

7. Økonomien ble gjennomgått av daglig leder. Menigheten har hatt et spesielt godt 
økonomisk år i 2020. Færre aktiviteter og utgifter og samtidig ingen endring i tilskudd 
eller givertjeneste. Tilskuddet til ca halve diakonstillingen utgjør størsteparten av det 
gode overskuddet. At vi også – i et år med pandemi – klarte å gjennomføre julemessa og 
i tillegg prøve ut en digital, alternativ løsning for julemesse, var også avgjørende.  
 

8. Øistein Vigemyr gikk igjennom givertjenesten og planene fremover. Givertjenesten 
bidrar til å sikre menigheten god økonomi. Det er ønskelig med flere givere og yngre 
givere. Prosjekt UNG: Ombygging i kjelleren, innredning/utstyr m.m. og utvidede 
stillinger. Mål: kr. 500 000,-. Givertjeneste med månedlig innbetaling. Enkeltgaver og 
bedriftssponsing. Varighet? – Til målet er nådd. Penger er ikke saken. Det penger skal 
gjøre – er selve saken. Hvordan nå folk? Verving person til person.  
 

9. Rolf Erik Hanisch ledet menighetens høring om justert gudstjenesteordning. June sang 
igjennom de aktuelle leddene som er ønsket endret. Vi har ikke anledning til å beholde 
den musikken vi er vant til, uten å søke om lov til å fortsatt bruke den vi har nå. Rolf Erik 
presenterte alle ledd som blir berørt.  
Det kom kommentar fra salen ved Jan Georg Ribe om at menigheten burde vært 
presentert for flere alternativ, ikke bare det som prester og organister foreslår i søknad.  

Det er kun Kyrie og Gloria som endres på.    

 
Inspirasjonsdel i forlengelse av årsmøtet: 
Rolf Erik Hanisch, sokneprest, delte tanker rundt det å være folkekirke i et bydelssamfunn.  
 
Randesund menighet – folkekirken i bydelen.  
1. Hvem er vi? 
2. Hvor går vi? 
3. Finner folk oss? 
4. Hvilke verdier styrer vi etter? Sant/sunt/sammen/sendt – kompass vi styrer etter 



5. Snakker vi sant om livet? Er fellesskapet sunt? Er vi sammen? Hvordan vises det at vi er 
sendt? Vi trenger å bli synlige for hverandre! Vi trenger mer dugnadsarbeid. Mannfolka kan 
treffes mer.  
Rolf Erik delte tanker om hvordan være en aktuell og inkluderende menighet. Vårt største 
barnearbeid er Rabakoret. Elin Wikstøl Andersen delte fra arbeidet og behovet for støtte fra 
menigheten.  
 
 
Kulturinnslag ved June B. Myhrstad og Reidar Skaaland 
 
June B. Myhrstad avsluttet med sangen «Så som i himmelen», før menigheten ba velsignelsen 
og June sang den vi pleier å høre i avslutningen av hver podcast fra menigheten.  


