
 

 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

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

 
Åpningsord ved Nils Kristian.  
 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 23. mars kl. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 
 
18/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
19/22  Godkjenning av referat fra MR 16.02.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
20/22  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab.  
I mars er Åsne-Louise Halvorsen tilbake 50 % og Marie Holte går i 50 %. Marte 
Martilla Dybdal går ned til 60 % fra 1. april. Jakob Ovesen begynner hos oss som 
diakon medio mars og skal tre 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.  

3. Program tur MR og stab presenteres 
4. Utlysning av 30% ungdomsarbeider stilling gjøres i mars måned.  
5. Arbeidet settes i gang med lyd/akustikk v/firmaet Brekke og Strand 
 

21/22  Styrking av frivilligheten i menigheten  
 Hvordan kan vi, kortsiktig og langsiktig, styrke frivillig innsats? Hvordan kan 

menigheten jobbe med å utvikle frivillighet og tilhørighet til menigheten i nærmiljøet 
sitt? Hvilke områder bør prioriteres? Hva kan vi lære av andre menigheter? Hvordan 
kan vi hjelpe folk å «finne sin plass» og ta eierskap i menighetens ulike oppdrag? 
Staben har hatt en prosess på dette som spilles inn til menighetsrådets diskusjon. 

  
 Forslag til vedtak: 
 
22/22  Årsregnskap 2021 
  Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2021 vedtas.   
 
23/22  Årsmelding for 2021 – Randesund menighet   

Forslag til vedtak: Forslaget til årsmelding for 2021 vedtas. 
 
24/22  Planlegging av årsmøtet, 27. april 

  
25/22  Revidert budsjett 

Innspill til revidert budsjett kom fra Tobias Malvig og Rolf Erik Hanisch, se 
saksvedlegg.  



Vedtak: Revidert budsjett for 2022 vedtas. 
  

26/22  Uteam våren 2023 
Inngåelse av avtale med NMSU. Julie orienter. 

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


