
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

 
Liane Ringvei 10 
4638 Kristiansand 
 
 
Tlf. 38 19 68 80 
E-mail: randesund.menighet@ 
kristiansand.kommune.no 

Møte ble avholdt på Teams. 
Til stede: Mats Nesmann, Nils Kristian Aarsland, Tobias Malvig, Kirsten Leidal, Julie O. 
Egeland, Åsmund Farestveit, Rolf Erik Hanisch (sokneprest) og Marie Holte (sekretær). 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 15. desember kl. 19.00 på Teams.  

SAKER: 
 

96/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
97/21  Godkjenning av referat fra MR 24.11.21  

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
98/21  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab.  
a. Åsne-Louise Halvorsen begynner i 20% i januar, Marie Holte 

fortsetter i 100 % ut januar. 
b. Gudstjenester blir for 50 personer med påmelding, oversikt over 

hvor alle sitter og munnbind inne.  
c. Julaften blir det to gudstjenester inne i Randesund kirke og to ute 

ved Søm kirke.   
d. Besøke institusjoner på julaften med et lite program.  

2. Klimakonferansen 18.-20. mars. Orientering ved Rolf Erik Hanisch.  
a. Så sant vi får lov, blir det en flott klimakonferanse. Dryppe litt 

program før og litt etter jul. Kommer mye bra forskjellige folk.  
Tenke mere på annonsering.  

3. Status ungdomskjeller.  
a. Åpningen av ungdomskjeller blir ikke før 12. januar. Det må være 

mulighet for å mingle.  
b. Lyd: Levering fra utlandet er problemet. 

4. Julaftens kollekt fordeles 50/50 mellom Kirkens nødhjelp og Blå Kors.  
5. Samle ungdomsledere for blant annet å følge opp frivilligavtaler og 

politiattest.  
6. Tobias Malvig går inn som ungdomsarbeider og bistår Enter.  
7. Resultat julemesse: kr. 290 962. 

 
99/21 Ungdommer på Uteam  

Uteam arrangeres i regi av NMS og handler i utgangspunktet om å bli kjent 
med misjonsprosjektet, men pga. koronasituasjonen arrangeres turer nå først 
og fremst i Europa. Som menighet er det ikke noe vi skal ordne, annet enn å 
rekruttere ungdommer og stå for finansieringen av reisekostnader. Det skal 
betales for leder, reiseleder (gjerne ett-åring) og kr 2000 i honorar. 



Det kan søkes om støtte til turen. Høstferien 2022 er tenkt som mulighet for 
reisetidspunkt. Siden vi ikke kan reise til Egypt, må et annet land velges. De 
ulike landene er opptatt av ulike teama, og det bør derfor velges basert på 
tema og ikke land. Aldersgrense for å reise er minst 16 år.  
 
Dette er en prosess som tar tid, og det må skrives en avtale mellom NMSU og 
menigheten. Kanskje kan turen bli en type ledertrening, en forlengelse av 
TØFF.  

 
Vedtak: MR vil gjerne sende ungdommer på Uteam. Julie er kontaktperson, 
og sammen med Jørgen jobber de videre med oppfølging og planlegging i 
dialog med stab. Mere konkretisering i neste møte.  

 
 
100/21 Menighetsrådets møter våren 2022 
  Følgende foreslås av møtedatoer: 
    

26. januar 
  16. februar  
  23. mars 
  27. april (årsmøte) 
  18. mai 
  15. juni/ sommeravslutning 
   

Vedtak: Datoene godkjennes.  
 
 
101/21 Oppfølging av sak 81/21- Dag/tur for MR og stab 

Pga. økt smitte og nye restriksjoner utsetter MR den planlagte turen i januar 
for MR og stab. Forslag fra Stab 29-30 april og 13-14 mai.  

 
Vedtak: Turen utsettes, og arbeidsgruppen finner en ny dato utpå våren.  

 
 
102/21 Sykkelstativ  

Sykkelstativene er ferdig produsert, og Tangen VGS har fortsatt sagt seg villige 
til å montere de. Marie tar kontakt med dem for å høre hvordan det kan 
gjøres.  

 
Vedtak: MR ønsker å få montert de nye sykkelstativene på nedsiden av kirken, 
utenfor kjellerinngangen. MR er takknemlig for tilbudet fra Tangen VGS om 
montering og takker ja til dette. Stab vil være i dialog med Tangen VGS og vise 
hvor sykkelstativene skal monteres. 

 
103/21 Eventuelt 
   
 
 
Nils Kristian Aarsland     Marie Holte 
fungerende menighetsrådsleder   vikar for daglig leder 
 


