
 

 
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), Tobias Malvig, Åsmund Farestveit, Julie O. Egeland, Mats 

Nesmann, Magnus Ramsdalen, Martin Pearson, Kirsten Leidal, Lars-Ivar Gjørv, Rolf Erik 

Hanisch (sokneprest) og Marie Holte (sekretær). 

 

Forfall: 

Marianne Christensen Tandberg og Øystein Sannarnes.  

 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 27. OKTOBER KL. 19.15 i Søm kirke 

SAKER: 
 

74/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 
75/21  Godkjenning av referat fra MR 29.09.21  

Forslag til vedtak: Referatet ble godkjent.  
 
76/21  Orienteringssaker 

1. Rolf Erik Hanisch orienterte fra vernerunden som er gjennomført i stab.  
2. Åsmund Farestveit orienterte kort fra FR-møte 23.09.21 og Nils Kristian 

Aarsland orienterte fra FR-møte 26.10.21, og da at ny kirkeverge er ansatt.  
3. Administrasjonssekretær avslutter sitt engasjement. Kristian Hessen har sagt 

opp sin stilling.  
4. Status ombygging i kjelleren. Behov for dugnad grupperom. Magnus 

Ramsdalen. 
a. Tobias Malvig tar over ansvaret for dugnaden. Litt maling gjenstår, 

både i selve kjellersalen og grupperom.  
b. OneCo begynner å montere. Finn mangler fortsatt utstyr.  
c. Dør med vindu til grupperom kommer 31.12.21.  

5. Klimakonferanse 18.-20. mars 2022 i Søm kirke. Kirsten Leidal og Rolf Erik 
Hanisch. 

a. Jobber med å finne foredragsholder til lørdagen.  
6. Det er søkt om tilskudd hos bispedømmet fra ubrukte midler til 

trosopplæring, til trosopplæringstiltak og klimakonferansen. Rolf Erik Hanisch. 
7. Beveg Kristiansand. Rolf Erik Hanisch. 
8. Vibeke Prytz-Jensen var områdeleder for Søm og Randesund under TV-

aksjonen 24. oktober 2021. Kristiansand folkehøyskole var bl.a. med som 
bøssebærere. Det ble et godt resultat.  

9. Julemessa. Status og behov. Marie Holte. 
a. Alle i MR får en loddbok de må selge, og oppfordres til stille på selve 

dagen.  



10. Menigheten har et behov for å ansette en til å vaske.   
 
77/21  Søknad om permisjon fra MR 
  Menighetsrådet har mottatt søknad om permisjon fra MR ut perioden.  
   
  Vedtak: Menighetsrådet innvilger permisjon.  
 
 
78/21  Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie 

Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon) orienterte om et snarlig  

behov for erstatning av ressursen til ungdomsarbeidet.  
Oppsigelser har medført frigjorte stillingsressurser som åpner for en helhetlig 
tenkning om ressursene.  
To saksvedlegg:  

1. Oversikt over stillingsressursene i Randesund menighet. 
2. Notat fra Trosopplæringsutvalget. 

 
Det er stor tilflytning av barnefamilier i Randesundsområde, noe som gjør det 
ønskelig å ansette en som kan jobbe mot tilflytterne, da gjerne i en større 
prosentstilling. En annen mulighet er å ansette en frivillighetskoordinater som 
kan engasjere frivillige, da behovet for frivillige er stort i menigheten nå. Når 
det gjelder ny ungdomsarbeider, er det ønskelig å erstatte en 
ungdomsarbeider snarest, aller helst en jente.  
 
Vedtak: Alle i MR oppfordres til å tenke etter om de kjenner noen vi kan få inn 
midlertidig i en 20 til 30 % stilling som ungdomsarbeider. Arbeidsgruppen 
jobber videre med dette.  
 

 
 

79/21  Satsingshelg 13.-14. november 
Lørdag 13. november: Gatefest i Sukkevann. Staben tar initiativ til gatefest i 
Sukkevann i samarbeid med nye familier. Staben utfordrer menighetsrådet til 
å være med i arrangementet. Den formelle åpningen av kjellersalen søndag 
14. november må utsettes da alt av lyd og lys ikke er på plass til den tid.  
 

 
Vedtak: MR oppfordres til å delta på gatefest i Sukkevann lørdag 13. 
november.  

 
 
80/21  Høring om ny kirkelig organisering  

For å unngå og bruke for mye tid på høringen i MR, oppretter Marie Holte et 
Google Docs der alle kan svare på spørsmålene de mener er viktige. Tilgang til 
dokumentet og en link til en Youtube-video alle oppfordres til å se, sendes på 
mail i etterkant av møtet.   
 
 
Vedtak: MR må svare på høringsspørsmålene innen to uker, før neste AU. 
Daglig leder bes om å legge inn de endelige høringsuttalelsene i 
høringsmodulen innen 01. desember 2021.  



 
 
81/21  Dag/tur for MR og stab 

Stab har etterspurt bedre kommunikasjon mellom stab og MR. MR ønsker å 
invitere staben med på en slik samling på en/to dager. Forslag til dato er 7.-8. 
januar eller 14.-15. januar. Kirsten Leidal og Julie O. Egeland er i komiteen, og 
får med seg en fra stab.  

 
 
Vedtak: Felles dag for MR og stab gjennomføres vinteren 2022.  

 
 
82/21  Juleavslutning  

Juleavslutning 15. desember med kort saksliste. Hvor det blir kommer i neste 
innkalling.  

 
Vedtak: Juleavslutning 15. desember med kort saksliste.  
   

 
 
83/21  Eventuelt 

1. Mats Nesmann viste bilde av en prototype på sykkelstativ lagd i rundt jern 
med 12 cm. hull. Det ferdige produktet blir galvanisert. Tangen VGS har 
sagt ja til å støpe.  
Vedtak: Deler opp bestillingen, kjøper 15 stk. som vi setter opp på 
baksiden av kirken.  

 
 
 
Nils Kristian Aarsland     Marie Holte 
fungerende menighetsrådsleder   vikar for daglig leder 
 
 
Saker til neste gang:  


