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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 1. SEPTEMBER KL. 19.00 

 

Til stede 

Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Marie Holte (Daglig leder, vikar), Nils Kristian Aarsland 

(fung.leder), Marianne Christensen Tandberg, Tobias Malvig, Magnus Ramsdalen, Martin 

Pearson, Kirsten Leidal, Åsmund Farestveit, Julie Egeland. 

 

Forfall: 

Øystein Sannarnes, Mats Nesmann. 

 

 

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 1. SEPTEMBER KL. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 

49/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

50/21  Godkjenning av referat fra 17.06.21  
Vedtak: Referatet godkjennes. 
  

51/21  Orienteringssaker 
1. Status stab 

Kristina fortsatt sykemeldt 50% 
Åsne Louise sykemeldt på ubestemt tid 

a. Nye medarbeidere 
Marie Holte vikarierer som daglig leder 
Marte M Dybdal vikarierer som diakon i 80% 
Nye ungdomsarbeidere 
Natalia er ansatt i 50% som kirketjener 
Torunn Haugen Jerstad, daglig leder i Lund menighet, avhjelper oss 
på regnskap ut september i 20% stilling 

b. Oppgaveløsning ved sykefravær 
Marie gjør de fleste av Åsne sine oppgaver (leder ikke staben og  
har ikke personalansvar) 

2. Godkjent justerte ordningen for gudstjenesten.  
Søknaden vår ble innvilget uten merknader 

3. Sommer i kirken – kunstutstilling, konserter hvordan gikk det? 
Vellykket opplegg. Fornøyd publikum. Mellom 40-50 til stede på alle 
konsertene. Olsok-konserten ble avlyst pga. koronarestriksjoner. 
Kunstutstilling og konserttilbud drar fordel av hverandre. 



4. Dugnad i ungdomskjelleren – informasjon fra Tobias og Magnus 
 

 
52/21  Nye sykkelstativ utenfor Søm kirke 

Kirsten presenterte alternativer. 
 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker samme type stativ oppe ved hovedinngangen 
og nede ved kjellerinngangen. Vi ønsker ikke lakkerte sykkelstativ. Vi ønsker 
en «pålelignende» modell – komiteen jobber videre med utforming. Vi støtter 
å engasjere en elevbedrift for å gjøre denne jobben. 

 
 
53/21  Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie 

Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon), som ble nedsatt i møte 
19. mai (sak 37/21) for å følge opp strategiprosessen og komme med forslag 
til innhold i en evt. ny stilling, orienterer om status.  
 
Vedtak: Menighetsrådet støtter arbeidsgruppens anbefaling om i første 
omgang å vurdere behov i de ulike barne- og ungdomsaktivitetene og at 
arbeidsgruppen i tett samråd med staben legger frem forslag til tiltak i 
oktober eller november. Vurderingen må gjøres i forhold hvordan de nye 
ungdomsarbeiderne, omgjøring av Håkons stilling og ny diakonvikar fungerer 
og hvor det eventuelt er behov for ytterligere styrking av ressurser.    

 
54/21 Ny i Randesund  

Den hurtigarbeidende komiteen, som ble nedsatt i møte 17. juni (Kirsten, 
Marianne og June), orienterer om hva som ble gjort for å invitere til 
samlingsgudstjenesten og planer for videre arbeid/tiltak utover høsten. 
Herunder temakvelder. 
 
Vedtak: Menighetsrådet nedsetter en komité (med utgangspunkt i 
eksisterende komite) som utarbeider forslag til kortsiktige- og langsiktige 
tiltak med fokus på å invitere og inkludere nye i menigheten. Marianne blir 
med i komiteen. Vi spør med flere – Åsmund, Marianne og Rolf Erik tar 
kontakt med aktuelle kandidater. 
Det nedsettes en egen arbeidsgruppe som i samråd med "ny i Randesund 
komitéen" utarbeider plan for temakvelder. Denne gruppen ledes av Kirsten.  
Komiteene orienterer om status i arbeidet på MR-møte i oktober.  
  

 
55/21  Eventuelt 

- Sommeravslutning for MR flyttes til juleavslutning  
Vedtak: Ok 

- Teknisk utstyr i ungdomsrommet 
Vi har prøvd å hente inn flere tilbud – har fått inn to. Et fra OneCo og et fra 
LiveProductions. Tilbudene er slik at vi kan plukke det vi vil (må ikke velge 
alt i tilbudet fra noen av leverandørene). Komiteen ønsker å velge noe fra 
OneCo og noe fra LiveProductions. Samlet pris på dette blir 326 367kr.  
Vedtak: Tobias setter opp et samlet tilbud som sendes til MR. AU sjekker 
opp at MR har økonomisk ryggdekning til å gjøre denne investeringen. 
Saken avgjøres på et ekstraordinært MR tirsdag 14/9 kl. 1830 



- Reoler til kjelleren.  
Vedtak: Vi velger tilbudet fra AJ 

- Julemesse 
Vedtak: I utgangspunktet ønsker MR bare en tradisjonell julemesse, men 
streamer dersom koronasituasjonen tilsier at vi ikke kan ha vanlig messe. 
Nils Kristian sjekker med kandidater som kontaktperson mellom MR og 
Julemessekomiteen 

   
 
 

Nils Kristian Aarsland  Rolf Erik Hanisch 
fungerende menighetsrådsleder  sogneprest  

 
 
Saker til neste gang:  
1. Oppfølging – Satsing på ungdom, diakoni og familie – arbeidsgruppen fremmer forslag 
2. Arbeidsgruppene for Ny i Randesund og temakvelder – presenter tiltak 
3. Økonomi-status 
4. Sykkelstativ 
5. Analyse akustikk i kirkerommet – status tiltak 
6. Oppfølging av dugnadsarbeidet i ungdomsrommet. Vi tar opp problemstillingen knyttet 

til innsyn i grupperom/podcast-rom 
7. AU ser på innspill knyttet til rutiner for å unngå krenkende atferd. Rutiner i forhold til 

politiattester mm 


