
 

 
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, Kirsten Leidal, Magnus Ramsdalen, Martin Pearson, Åsmund 
Farestveit, Terje Egeland, Mats Nesmann, Åsne-Louise Halvorsen, Rolf Erik Hanisch og Marie 
Holte. 
 
Forfall: Julie O. Egeland, Tobias Malvig, Øystein Sannarnes og Lars-Ivar Gjørv.  
 
Åpningsord ved Kirsten Leidal.  
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 16. februar kl. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 
 
9/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
10/22  Godkjenning av referat fra MR 26.01.22 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
 
11/22  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab.  
a. I februar er Åsne-Louise Halvorsen tilbake i 30 % og Marie Holte i 

80 %.  
b. Marte Martilla Dybdal går ned til 60 % fra 1. april.  

2. AU har bevilget kr. 25 000 til innkjøp av fotoutstyr til menigheten.  
3. Orientering fra FR-møte 15.02.22 ved Nils Kristian Aarsland.  

a. Viktig med god samhandling mellom stab og MR nå etter siste 
koronarunde. Viktig at kommunikasjonen går begge veier.  

b. Økte strømutgifter i Fellesrådet.  
 
 
12/22  Ny diakonvikar 
 Menighetens diakon, Marte Martilla Dybdal slutter i juni, og da er det behov 

for en ny vikar. Det er en diakonvikar i Grim som slutter i slutten av mars, og 
som da vil være mulig for oss å hente inn. Hvis vi ønsker kan han være med å 
bidra inn i satsingen på barne- og familiearbeidet mens vi formulerer 
prosjektet og lyser ut prosjektstillingen. Han vil også kunne få opplæring av 
Marte og dermed en god overgang om han blir vår nye diakonvikar. Det vil 
kunne være mulig å ansette han i en 70-100% stilling, men det avhenger av 
hvor mye vi evt. må bruke av disposisjonsfondet. En tydelig fordeling på hva 
som skal inngå i prosjektstillingen og hos diakonen er viktig.  

 
 



 
 
Ved at han starter før Marte Martilla Dybdal slutter i juni, vil det kunne bli en 
fin overlapping. Han kan også gå inn i prosjektstillingen frem til den er på 
plass. For å finansiere overlappingen kan disposisjonsfondet bli brukt som 
buffer.  

 
 Vedtak: MR ønsker å engasjere ny diakonvikar i samråd med Fellesrådet i en 

så høy prosent som vi kan finansiere.  
 
  
13/22 Oppfølging av sak 63/20 - Satsing på ungdom, diakoni og familie 

I forrige MR-møte ble ideen om prosjektstilling, tidsavgrenset til 2-3 år med 
fokus på barn, familier, nye i menigheten og frivillighet drøftet. 
Forutsetningen for å lyse ut en prosjektstilling er en tidsavgrenset 
prosjektbeskrivelse. Vedlagt ligger et forslag til prosjektbeskrivelse.  
 
Det er ønskelig at det skal være på plass en referansegruppe før prosjektet 
starter. En gruppe med noen konkrete personer som kan hjelpe prosjektet i 
gang, slik at starten blir lettere. Denne gruppen bør være noen som bor i 
området det skal starte, slik at man lettere får kontakt og på den måten få tak 
i flere personer og generasjoner.  
 
Om innholdet i prosjektbeskrivelsen skal være å få til noe nytt eller få liv i det 
vi allerede holder på med er et spørsmål. I menigheten mangler vi et tilbud til 
dem mellom ungdomsalder og barnefamilie, og det er viktig at vi ikke mister 
dem. Det hadde vært ønskelig å få til noe for unge voksne, men det er kanskje 
ikke noe som skal inn under dette prosjektet.  
 
Det bør satses i de nye områdene, men også her i menigheten. De nye 
områdene skal brukes til å drive det kontinuerlige i menigheten. Vi må hjelpe 
folk til å komme sammen i Søm kirke og se at barnefamilier er der.  
Delmålene i prosjektbeskrivelsen er relevante for stillingsutlysningen, men det 
er ikke prosjektarbeideren som skal holde liv i alt dette. Prosjektstillingen må 
basere seg på prosjektbeskrivelsen, og AU vil være styringsgruppe, samt at 
daglig leder skal ha den direkte kontakten med vedkommende.  

  
 Vedtak: MR gir AU fullmakt til å sluttføre prosjektstillingen og 

stillingsbeskrivelse. Anslagsvis 60-80%.  
 
14/22  Budsjett 2022 
  

Vedtak: Forslag til budsjett 2022 vedtas.   
 
15/22 Oppfølging av sak 81/21 – Dag/tur for MR og stab  
 Det er nå reservert rom på Mandal Hotel fra fredag 29. april - lørdag 30. april. 

Komiteen trenger å vite om det er noen det ikke passer for, eller som ikke 
ønsker å overnatte på hotellet.  

 
 Vedtak: De det ikke passer for, eller som ikke ønsker å overnatte, gir beskjed 

til Marie Holte snarest mulig.  



 
 
16/22 Drøftingssak: Frivillighet (utsettes til neste møte) 

Frivillighet – hvordan kan vi jobbe for å øke frivillig innstas/deltakelse i våre 
aktiviteter for barn, unge og voksne?  

 
 
17/22  Eventuelt 

1. Askeonsdagsgudstjeneste.  
Vi står over det i år, men prøver igjen til neste år, og da gjerne med MR-
møte denne onsdagen.  

2. Endre dato på neste MR-møte i forbindelse med godkjenning av regnskap. 
Vedtak: Da det ikke passet å endre dato, blir MR-godkjenning av regnskap 
2021 sendt ut på mail.  

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

• Regnskap 2021 
• Revidert budsjett 2022 

 
 


