
 

 
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, Mats Nesmann, 

Magnus Ramsdalen, Kirsten Leidal, Lars-Ivar Gjørv, Terje Egeland, Rolf Erik Hanisch 

(sokneprest) og Marie Holte (sekretær).  

 

Forfall: 

Marianne Christensen Tandberg, Julie O. Egeland og Øystein Sannarnes.  

 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 24. november kl. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 
 

84/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
 
85/21  Godkjenning av referat fra MR 27.10.21  

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
 
86/21  Orienteringssaker 

1. Offisiell åpning av kjellersalen er utsatt.  
a. Status: Leveringsforsinkelser.  
b. Åpning av kjellersalen en lørdag før Enter.  

2. Orientering fra julemessa.  
3. Orientering fra FR 23. november.  
4. Orientering fra Misjonsutvalget.  

a. Målet for året er nådd.  
b. AU sa ja til å støtte med 1 kr for hver kr Enter fikk inn på 

misjonsbasaren. Resultatet ble et sted mellom 13-15 000 kr.  
c. Det er planlagt syv offer til misjonsprosjektet i 2022. Fire på våren 

og tre på høsten. 
 
 
87/21  Besøk fra kunstkomiteen v/Wenche Solum Stallemo  

Wencke Solum Stallemo orienterte fra kunstkomiteen. De ønsker å ha en 
kontaktperson i staben som de kan forholde seg til, det har tidligere vært 
daglig leder. Arbeidet kunstkomiteen gjør promoterer Søm kirke og gir en 
inntekt til menigheten.   
 



Vedtak: MR er positive og vil legge til rette for kunstkomiteen. Daglig leder 
fortsetter å være kontaktperson.  
 
 

88/21  Menighets/frivillighetsfest 2022 
Det er et ønske om å arrangere en menighets/frivillighetsfest i 2022. 
Komiteen finner ut hva som trengs, og fordeler deretter oppgaver til resten av 
menighetsrådet. Dato for festen blir fredag 11. mars. Utgangspunktet er at 
det skal være gratis, men evt. med en kollekt. Fra nå av kalles det for 
menighetsfest. 
   
Vedtak: Menighetsfesten blir 11. mars. Komiteen består av Nils Kristian 
Aarsland, Åsmund Farestveit og Mats Nesmann.  

 
 
89/21  Årsmøtedato for 2022 

Det foreslås at dato for årsmøte 2022 settes til onsdag 27. april kl. 19.00.  
 
Vedtak: Årsmøte avholdes 27. april kl. 19.00.  

 
 
90/21  Oppfølging av sak 81/21- Dag/tur for MR og stab 

Komiteen bestående av Kirsten Leidal, Julie O. Egeland, Marie Holte og Marte 
Martilla Dybdal har begynt så smått å planlegge felles tur. Det blir overnatting 
da det gir mere tid til å bli kjent og jobbe sammen. Reisetid maks 1-2 timer. 
Komiteen undersøker stedene som ble foreslått, Gautefall Fjellkirke, 
Prestegården retreat-sted og Rosfjord strandhotell. Formålet med turen er 
bedre samarbeid mellom stab og MR, stab må derfor spille inn ønsker om 
innhold.  

 
Vedtak: Komiteen undersøker steder og kommer med forslag til innhold, det 
samme gjør stab.  

 
 
91/21 Akustiske undersøkelser i kirkerommet  
 Randesund menighet har fått bevilget kr. 150 000 av FR etter innspill til 

handlingsplanen.  
  

Vedtak: MR slutter seg til å engasjere Brekke & Strand til å foreta utredninger 
i samsvar med tilbudet som har en prisramme på kr. 150 000 inkludert de kr. 
20 000 som allerede er brukt.  

 
 
92/21   Konstituering av menighetsråd 2022  

MR skal konstituere seg hvert år. Nils Kristian Aarsland og Kirsten Leidal har 
sagt seg villige til å fortsette som henholdsvis leder og nestleder også i 2022. 
Det kan fremmes andre kandidater i menighetsrådsmøte.  

   
Vedtak: Nils Kristian Aarsland fortsetter som leder og Kirsten Leidal som 
nestleder. 

 



 
93/ 21  Høringsspørsmål om ny kirkelig organisert jf. sak 80/21  

 
Vedtak: MR gir ingen høringsuttalelse.  

 
 
94/21   Oppfølging av sak 63/20 – Satsing på ungdom, diakoni og familie 

Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Julie, Magnus og Håkon) orienterte, og la  
frem et dokument med momenter til utlysning av stilling som  
diakon/diakonimedarbeider med fokus på barnefamilier og ungdom som  
flytter inn i soknet. Oppgavene i stillingsutlysningen må være konkrete, og  
ordet frivillig bør løftes frem. Forslag til tittel er f.eks. diakonimedarbeider  
med fokus på unge eller ungdomsdiakonimedarbeider. Det er ønske om en  
stilling, altså ikke dele den opp.  
 
Da ny stilling ikke er på plass med det første, og behovet for en erstatter etter  
Kristian Hessen er stort, vil MR få inn som kan være der to lørdager  
i måneden snarest.  
 
Vedtak: AU og arbeidsgruppen fortsetter å jobbe med stillingsutlysningen, 
som videre legges frem for kirkevergen (personalsjef). Stillingen må opprettes  
innenfor fremlagt plan for finansiering i minimum tre år. 

 
 
95/21  Eventuelt 

1. Rolf Erik Hanisch søker midler til OVF på vegne av klimakonferansen.  
2. Elin Wikstøl Andersen har spurt om menigheten vil støtte med kr. 4 200 til 

kake fra Geheb i anledning Rabakoret sin julekonsert. 
Vedtak: MR bevilger kr. 4 200 til kake.  

3. Det må settes av tid og lages en sak på frivillighet.  
4. Juleavslutning med MR og stab hjemme hos Rolf Erik Hanisch etter neste 

MR-møte. Alle tar med seg noe spekemat hver. AU kommer med 
bestilling.  

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


