
 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

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

 
Til stede:  
Øystein Sannarnes, Julie O. Egeland, Mats Nesmann, Tobias Malvig, Nils Kristian Aarsland, 
Martin Pearson, Kirsten Leidal, Åsmund Farestveit, Rolf Erik Hanisch og Marie Holte.  
 
Forfall: 
Magnus Ramsdalen og Lars Ivar Gjørv.  
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 26. januar kl. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 
 

1/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 
2/22  Godkjenning av referat fra MR 15.12.21  

Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 
3/22  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab ved Rolf Erik Hanisch. 
a. Åsne- Louise Halvorsen er tilbake i 30% og Marie Holte har fått 

redusert sin stilling til 80 % for februar.  
2. Klimakonferansen 18.-20. mars. Orientering ved Kirsten Leidal. 

a. Fagdag for kirkelig ansatte fredagen. Mye bra program og mange 
gode navn.   

3. Fasteaksjonen, tirsdag 5. april. Orientering ved Rolf Erik Hanisch.  
a. Astrid Hareide er i god gang med planleggingen. 
b. I år kreves det mer frivillig innsats for å organisere bøssebærere da 

FHS er bortreist. MR utfordres blant annet til dette. 
4. Menighetsfest. Orientering ved Nils Kristian Aarsland. 

a. Komiteen har hatt sitt første møte, og kommet frem til at det mest 
realistiske er å utsette menighetsfesten til høsten. Menighetsrådet 
støttet å flytte festen til siste helgen i august/første i september.  

5. Årsmøte onsdag 27. april.  
a. Holder på denne datoen.  

6. Foreløpig regnskap 2021 (se vedlagt dokument). Innspill til budsjett 2022.  
7. Orientering om Uteam fra Julie. 

a. Det ble luftet mange spørsmål, blant annet om hvem turen skal 
være for, til hvor, pris, hva er mulig, hvor mange ledere skal vi 
sende og når skal turen arrangeres. Så det blir en egen sak om 
Uteam i februarmøte.  

8. Orientering om kjellersalen ved Tobias Malvig.  
a. Det meste av lyd er montert, så rommet er oppe og går, men vi 

venter fortsatt på en del utstyr. I mellomtiden har vi fått låne noen 



andre høyttalere. Grupperommet trenger et malingsstrøk til. 
Åpningsfesten gjennomføres når det blir mulig.  

 
4/22  Søndagsskolen. Saksfremstilling: 
 Menighetsrådet ønsker at menigheten skal kunne tilby søndagsskole hver 

søndag, men det er et stort behov for folk til å drive søndagsskolen.  
 
 Fra drøfting: Når barnefamilier kommer på gudstjeneste er det viktig at de 

møter andre barnefamilier og vet at det er søndagskole. Ønske om behov for 
folk til å drive søndagsskolearbeidet må markedsføres ut i menigheten. 
Øystein Sannarnes sier seg villig til å bidra i en gruppe som sammen kartlegger 
og kontakter frivillige som kan være med å ivareta dette. Det bør lages en plan 
der hver søndag er dekket inn med tanke på dette.  

 
 Vedtak: MR vil at barnefamilier skal møte andre barnefamilier hver søndag i 

Søm kirke. MR utfordrer June Baarøy Myhrstad, Inger Beate Torvnes, Haakon 
Ekberg, sammen med Øistein Sannarnes og Rolf Erik Hanisch fra 
menighetsrådet til å kartlegge og kontakte frivillige som kan være med å 
ivareta at det er søndagsskole hver søndag.  

 
  
5/22 Offerliste 2022 
 Offersøknader for 2022 er lagt ved i saken.  

(Saksbeskrivelsen under er fra forslagsstiller Rolf Erik Hanisch). 
  Det er ca. 54 offerdager i 2022 (om vi får holde gudstjeneste alle dagene). 

Det er tradisjon for at halvparten er til menighetens eget arbeid. Av denne 
potten foreslår jeg at vi tar offer til Rabakoret og offer til egen søndagsskole, 
begge er jo vårt eget arbeid. Av de resterende 27 formål går etter tidligere 
vedtak 7 til misjonsprosjektet (deles naturlig på fire i vårsemesteret og tre i 
høstsemesteret). 
Da står det 20 til fordeling til øvrige eksterne formål. Vi har tradisjon for at 
noen av dem er «faste». Jeg har foreslått å utvide noe den listen som har 
ligget fra før med faste offer (nye står med rødt). Noen av disse formålene 
representerer et viktig anliggende for oss, men vi/lokalmenigheten har ikke 
eget arbeid på feltet – offerformålet «representerer» på en måte vår innsats 
på dette feltet.  
Jeg foreslår også at listen med faste offerformål gjelder ut MR-perioden og 
vurderes på nytt av neste MR. 
Jeg har satt (R) ved noen formål – der har vi representanter i egen menighet. 
Det kan være et poeng å ta spesielt vare på disse. 
Jeg har også foreslått at vi holder fast omsorgen for Mustamaë gjennom et 
årlig takkoffer.  
Forslag til vedtak er gulet ut og krysset av i rubrikken «Foreslått 2022». 

 
 Vedtak: MR vedtar forslag til tildeling av kirkeoffer 2022, men bytter fra 

Menneskeverd til Strømmestiftelsen, og delegerer til sokneprest, evt. i 
samråd med daglig leder, å gjøre den konkrete fordelingen til de enkelte 
gudstjenestene.  

 
 
 



6/22 Oppfølging av sak 63/20 - Satsing på ungdom, diakoni og familie 
 Arbeidsgruppen (Rolf Erik, Magnus, Haakon og Julie) legger frem forslag til 

drøfting med utgangspunkt i gjellende strategiprosess. Stab spiller inn til 
arbeidsgruppen og /eller MR i forhold til stilling. AU drøftet mulighet for to 
stillinger; En «ren» ungdomsarbeiderstilling 30% og en 50 % stilling med fokus 
på familie, søndagskole, Midi, ny, frivillighet. 

 
Spørsmålet om en prosjektstilling (barne- og familieprosjekt) ble foreslått. Vi 
ønsker å bygge menigheten, invitere og inkludere nye i bydelen, jobbe 
systematisk med å engasjere frivillige, samt å få med de unge. 
Stillingsbeskrivelsen til må være spesifikk.   

   
Vedtak: Arbeidsgruppen bearbeider innspill fra MR og legger frem forslag til 
stillingsbeskrivelser i neste MR-møte i februar.  

 
 
7/22  Ungdomstinget (UT)/ungdomskonferansen  

UT arrangeres 1.-3. april på Vegårtun leirsted. UT er til for å engasjere 
ungdom i kirken, og er for ungdom fra 15-30 år. Pris pr. person er kr. 1300.  
 
Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer ungdomsarbeidere og andre tilknyttet 
ungdomsarbeidet å delta. MR vil dekke deltakeravgift for de som deltar fra 
menigheten for inntil 10 personer. 
 

 
8/22 Eventuelt 

- Honorar til medarbeider som jobber med å organisere kirkeverter til 
gudstjenestene. 
Vedtak: MR bevilger honorar ut mars.  

 
 
Nils Kristian Aarsland     Marie Holte 
menighetsrådsleder     vikar for daglig leder 
 
 


