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Tilstede (på teams): Nils Kristian Aarsland (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Julie O. Egeland, Tobias 
Malvig, Åsmund Farestveit, Lars Ivar Gjørv, Martin Pearson (for Øystein Sannarnes), Rolf Erik Hanisch 
(sokneprest), Marie Holte (vikar for daglig leder) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær) 
 
Forfall: Øystein Sannarnes, Mats Nesmann og Magnus Ramsdalen 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 23. mars kl. 19.00 (gjennomført på teams) 

SAKER: 
 
18/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
19/22  Godkjenning av referat fra MR 16.02.22 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
20/22  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab ved daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen. Fra 24. mars er hun 
tilbake 100%. Marie Holte hadde sin siste kveld i menighetsrådet og ble takket av 
med blomst og gode ord fra leder Nils Kristian. Marte Martilla Dybdal går ned til 
60 % fra 1. april. Jakob Ovesen begynte hos oss som diakon, 16. mars, og trer inn 
i reststillingen til Anne frem til han overtar vikariatet helt når Marte slutter pr. 
30.juni. I tillegg vil han være engasjert på givertjenestemidler slik at han er hos 
oss full tid - også med andre oppdrag på givertjenestemidler. 

2. AU har bevilget 25 000,- til ny mac på Enter og ekstra podcast mikrofon til 
menigheten. Begge ble tatt i bruk i klimakonferansen. Klimakonferansen betaler 
menigheten for leie av utstyr og gir en inntekt tilbake på investeringen. 

3. Program for tur med MR og stab ble presentert av Kirsten Leidal.  
4. Utlysning av 30% ungdomsarbeider stilling er ennå ikke utlyst. Daglig leder tar 

dette videre med kirkeverge.  
5. Arbeidet settes i gang med lyd/akustikk v/firmaet Brekke og Strand. Rolf Erik 

orienterte. 
 

21/22  Styrking av frivilligheten i menigheten  
 Rolf Erik orienterte om prosessen som staben har hatt, blant annet gjennom en 

SWOT analyse. Menighetsrådet kom med enkelte innspill og så flere muligheter. Det 
skal jobbes videre med dette, blant annet på MR/stabstur. Konkrete 
problemstillinger blir satt søkelys på, bl.a. unge/voksne, barnefamilier og nye 
innflyttere til Randesund. 

 
22/22  Årsregnskap 2021 

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble vedtatt i eget digitalt møte (pga. frist 20.03.), 16. 
mars.  
Til stede i digitalt møte: Nils Kristian (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Julie O. 
Egeland, Åsmund Farestveit, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Martin Pearson (for Mats 
Nesmann) og Ole Fritjof (for Tobias Malvig).  



 
 
23/22  Årsmelding for 2021 – Randesund menighet   

Vedtak: Årsmelding for 2021 ble vedtatt med de endringer som kom frem i møtet, 
16. mars (pga. frist 20.03.) 
Til stede i digitalt møte: Nils Kristian (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Julie O. 
Egeland, Åsmund Farestveit, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Martin Pearson (for Mats 
Nesmann) og Ole Fritjof (for Tobias Malvig). 

 
24/22  Planlegging av årsmøtet, 27. april 

Vedtak: Årsmøtet kjøres som i fjor, atskilt fra en evt. inspirasjonssamling. 
Planleggingen tas videre i AU. MR blir orientert.    

 
25/22  Revidert budsjett 

Innspill til revidert budsjett kom fra Tobias Malvig og Rolf Erik Hanisch, se 
saksvedlegg.  
Vedtak: Revidert budsjett for 2022 ble vedtatt, med innspillet som lå vedlagt. 

 
26/22  Samarbeid med NMSU angående Uteam våren 2023, se avtalevedlegg i saken 

Julie O. Egeland orienterte om samarbeidsarbeidsavtale med NSMU og for 
premissene for avtale og budsjett. Randesund menighet og NMSU skal samarbeide i 
fht utsendelse av ungdommer til NMS sine samarbeidspartnere i Spania. 
 
Vedtak; MR oppfordrer ungdom til å reise på Uteam våren 2023. Randesund 
menighet inngår avtale med NMSU om deltakelse på Uteam. Ungdomsarbeider og 
representant for MR (Julie O. Egeland) jobber videre med planlegging i samarbeid 
med NMSU. MR delegerer til AU å bevilge midler til reisekostnader ol.   

 
 
27/22  Eventuelt 
 
27/22 – 1 Sammen som kirke i hele verden, se vedlegg i saken 

Vi har mottatt invitasjon fra Agder og Telemark bispedømme ved rådgiver for diakoni 
og misjon, Ivar Sannes, til «Sammen som kirke i hele verden». Dette er en årlig 
aksjon for misjonssolidaritet for å styrke menighetenes misjonsprosjekter. Aksjonen 
ønsker å gi verktøy til menighetenes innsats og engasjement for den globale kirke. 
Aksjonen går inn i misjonsansvaret knyttet til SMM organisasjonenes verdensvide 
nettverk av søsterkirker og partnere. Sammen viser vi misjonssolidaritet! 
 
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at menigheten melder seg på aksjonen.  

 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 
Saker til neste gang: 
 


