
 

 

DEN NORSKE KIRKE 

RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 

Liane Ringvei 10 

4638 Kristiansand 

 

 

Tlf. 38 19 68 80 

E-mail: randesund.menighet@ 

kristiansand.kommune.no 

Til stede: 

Nils Kristian Aarsland (fung.leder), Mats Nesmann, Magnus Ramsdalen, Martin Pearson, 

Kirsten Leidal, Terje Egeland, Jannicke Greipsland (sak 65/21 punkt 1 og sak 66/21), Torunn 

Haugen Jerstad (sak 67/21), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Marie Holte (sekretær). 

 

Forfall: 

Marianne Christensen Tandberg, Tobias Malvig, Åsmund Farestveit, Julie Egeland og Øystein 

Sannarnes.  

 

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 19.15 i Søm kirke 

SAKER: 

63/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

 

64/21  Godkjenning av referat fra ekstra MR 14.09.21  

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

 

65/21  Orienteringssaker 

1. Status stillinger i Randesund menighet. Orientering v/personalsjef 

Jannicke Greipsland. 

a. Daglig leder er fortsatt 100% sykemeldt. Det er fortsatt uvisst når 

hun kan være tilbake. Marie Holte er tilsatt som 

administrasjonsleder og vikar for daglig leder og har ansvaret for 

de fleste av daglig leders oppgaver, med følgende unntak: 

                                                                                                  i.      Personalsjef Jannicke Greipsland tar personalansvaret 

og gjennomfører medarbeidersamtale med alle 

fellesrådsansatte. 

                                                                                                ii.      Sokneprest Rolf Erik Hanisch ivaretar inntil videre den 

daglige ledelsen av virksomheten og leder stabsmøtet. 

b. Daglig leder i Lund har avsluttet sitt engasjement for Randesund 

menighet. Marie Holte tar over økonomiansvaret fra 01.10.21 og 

går opp i 100% stilling. 

c. Vi er pålagt å føre postjournal. Eva Martens og Anne Berit Egeland 

arbeider med dette.  



d. Soknepresten orienterte om prestetjenesten: Kapellan Kristina 

Grundetjern vil være 50% sykemeldt en tid fremover. Hun skal 

prioritere gudstjenester og konfirmantarbeid. Prosten gir støtte til 

andre oppgaver etter behov. Pensjonert prest Jan Austad gjør for 

tiden tjenester i Hånes og Randesund sokn. I Randesund er han 

særlig inne i kirkelige handlinger. 

1. FR – møte 23.09.21, Åsmund Farestveit.  

a. Åsmund Farestveit var ikke til stede. 

2. Status bestilling og montering teknisks utsyr kjelleren (Tobias). 

a. Mesteparten av utstyret er hos Finn, men han venter fortsatt på 

noe. Rolf Erik følger opp og bestiller. 

b. OneCo og Finn samarbeider om installering.  

c. Det er et ønske om å ha en åpning av kjellersalen søndag 

14.november. Planleggingen av det står Ung komiteen og 

byggekomiteen for.  

3. Status ferdigstilling av kjelleren, dugnad (Magnus) hyller, lager RE. 

a. Dugnaden går fremover. De har malt første strøk, så noen strøk 

gjenstår fortsatt.  

4. Analyse akustikk i kirkerommet – status tiltak (RE). 

5. Redegjørelse, status for implementering av rutine knyttet til forebygging 

av grenseoverskridende adferd. 

a. Stab med daglig leder følger opp og sørger for at dette 

gjennomføres.  

b. Stab tar dette opp i vernerunden 12.oktober.  

6. Ny i Randesund – nye tiltak – status (Marianne). 

a. Marianne var ikke til stede. 

7. Temakveld status (Kirsten). 

a. Komiteen ønsker et foredrag om temaet «Circel of security», og 

MR bevilger kr 5 000 til dette. Komiteen og MR mener at 

familie/de unge er noe vi må jobbe med nå.  

b. Planleggingen av vårens temasamlinger er i gang.  

 

 

66/21  Bruk av kontorstøtte – stilling delfinansiert av NAV i en to-års periode 

Saken undersøkes og tas videre av personalsjef. Rapport gis tilbake når den 

foreligger.  

 

Vedtak: Jannicke tar saken videre og undersøker hvordan mulighetene 

fremover er. MR vil deretter ta stilling til videre prosess.  

 

 

67/21 Økonomirapportering  

Økonomiansvarlig Torunn Haugen Jerstad (daglig leder i Lund Menighet) 

orienterte om økonomien.  

 



Vedtak: Menighetsrådet tar regnskapsrapport for 2.tertial til etterretning.  

 

 

68/21 Sykkelstativ  

Mats hadde vært i kontakt med bygg og anlegg på Tangen som kan sette dette 

opp. Tegningen på sykkelstativ fra Tobias var en grovtegning, så de som skal 

gjøre jobben burde få litt mere spillerom. Arbeidet tar litt lengre tid enn 

antatt, men prisen kan bli god.  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

 

 

69/21 Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie 

Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon) orienterte kort om status. 

 Enter ønsker å starte Enter sosial, en annen type fellesskapskveld som skal 

være i ukedagene. Det har også vært snakk om stillingsutvikling, men ikke 

aktuelt å utvide ungdomsstillingen med mindre man får inn en jente. 

Arbeidsgruppen jobber videre med ideene sine og kommer tilbake med mer 

på møte i oktober.   

 

Vedtak: Arbeidsgruppen orienterer og fremmer et forslag på et senere 

tidspunkt.  

 

 

70/21  Høring om ny kirkelig organisering 

MR skal høres om ny kirkelig organisering. Høringsfristen er 01. desember 21. 

I forbindelse med høringsbrevet om kirkelig organisering datert 17. juni 2021 

fra Kirkerådet, ønsker Agder og Telemark kirkevergelag og Agder og Telemark 

bispedømmeråd å invitere menighetsråd og fellesråd til informasjonsmøter i 

hvert enkelt prosti.  

I domprostiet arrangeres det en samling om dette i Oddernes menighetshus 

mandag 11.oktober kl.18-20. Der bør i alle fall alle faste medlemmer være 

med. 

Dette må tas opp i MR møtene fremover, da det handler om kirkens fremtid.  

 

Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer alle medlemmer til å delta på denne 

samlingen.  

 

 

71/21 Innspill til Fellesrådets (FR) Økonomiplan for 2022-2025 – unntatt 

offentligheten, jf. offentlighetsloven § 14.  

 

 

 

 



72/21 Julemessen – menighetens ansvar  

Terje Egeland orienterte fra styremøte med kirkeringene mandag 27. 

september. Det er stort ønske om å involvere alle generasjoner, spesielt de 

unge. Kirkeringerne ønsker at MR skal sette av 27 november til å delta, samt 

gi en gave til hovedlotteriet og hjelpe med salg av loddbøker. Forslag til 

gevinst fra MR er en sykkel. Det er også et ønske om at de unge står for 

aktivitetene nede i kjelleren, så Marie Holte hører med ungdomsarbeiderne 

om de kan finne frivillige til det. Mats Nesmann undersøker kontakter for å få 

god pris på gevinster.  

MR påtar seg å selge 13 loddbøker. Det bør sendes en takk til alle som 

sponser med gevinster.  

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å gi en sykkel som gevinst til hovedlotteriet.  

 

 

73/21  Eventuelt 

1. Menigheten kan søke tilskudd for merkostnader og/eller mindreinntekter 

vi har hatt som følge av covid-19-utbruddet.  

Vedtak: Marie Holte følger opp.  

2. Kjellersalen: Ny dør med vindu i grupperom koster kr 8000 for arbeidet. 

Holder standard til lyd, men ikke som branndør. Vinduet er 30x60 cm.  

Vedtak: Menighetsrådet stemmer for å sette inn glass i døra.   

 

 

Nils Kristian Aarsland  Marie Holte 

fungerende menighetsrådsleder  vikar for daglig leder 

 

Saker til neste gang:  


