
 

 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

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

 
Innledning: Julie O. Egeland 
 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 18. mai kl. 19.00  

SAKER: 
 
28/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
29/22  Godkjenning av referat fra MR 23.03.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
30/22  Orienteringssaker 
  Fra Fellesrådet v/Åsmund Farestveit 
  Fra stab v/Åsne-Louise Halvorsen 
  Fra gudstjenesten v/Rolf Erik Hanisch 
  Fra Kirkens ungdomsprosjekt/KUP ved Tobias Malvig 
   
31/22  Representant for Kirkens SOS 
  Torbjørn Johannesen har takket for seg etter mange år som menighetens kontakt for 

Kirkens SOS og menigheten trenger nå en ny representant i dette viktige arbeidet i 
byen.  

 
32/22  Representant for Kirkens nødhjelp 

Menigheten har de siste årene ikke hatt en fast representant for Kirkens nødhjelp. 
Det er behov for en representant som ikke nødvendigvis skal organisere f.eks. 
fasteaksjon, men som kan være en formell kontakt/talerør inn mot KN.  

 
33/22  Representanter i givertjenesten 

Øistein Vigemyr takker for seg etter mange års aktiv tjeneste i giverkomiteen. 
Torstein Vesterkjær takker også for seg i komiteen og vi trenger å rekruttere nye 
medarbeidere inn i denne flotte tjenesten.  

34/22 Innmelding av behov til handlingsplan for Fellesrådet, 2022 – 2025 
Vedlagt i saken er et utkast til innmelding til Fellesrådet. 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar innspill til FR, ref. dokument vedlagt i 
saken.  

35/22  Stab-MR tur til Mandal 29.-30. april – tilbakemelding 
Hvordan opplevde menighetsrådets medlemmer gjennomføring av tur/program. 
Hvordan bør dette følges opp videre? 

 
 
 
 
 



 
 
36/22  Kirkeringene ønsker øremerking av overskudd fra julemessa til messehagel 

Kirkeringene har ytret ønske om at det hvert år øremerkes en fast sum fra 
overskuddet av julemessa til messehagel. De ønsker også at en del av overskuddet de 
foregående 2 år allerede nå skal settes av fra disposisjonsfondet til dette.  
Forslag til vedtak: Hvert år øremerkes kr. 50 000,- av julemessa til messehagel, 
gjeldende fra 2020. Fra disposisjonsfondet øremerkes kr. 50 000,- fra overskuddet i 
julemessa fra 2020 og 2021, til sammen kr. 100 000,-.  

 
37/22  Innstilling ansettelse av ny ungdomsarbeider 

Det har vært én søker på ungdomsarbeiderstillingen; en kvinne på 24 år med god og 
relevant erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke. Hun har vært til 
intervju og referanser sjekket. 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet anbefaler den aktuelle søkeren for stillingen som 
ungdomsarbeider.     

 
38/22  Gjennomføring og organisering av søndagsskolen – høsten 2022  
    
39/22  Prosjektmedarbeiderstilling – prosjektbeskrivelse 
  Se dokument vedlagt.  

Forslag til vedtak: prosjektbeskrivelsen vedtas.  
 
40/22  Årsmøte – bør tidspunkt og form videreføres? 
 
41/22  Eventuelt 
 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 
Neste gang:  

1. Økonomi/tertialrapport 
2. Sommeravslutning med mat 

 

 

  



VEDLEGG:  

Vedlegg til sak 34/22: 

Innspill til Fellesrådets handlingsplan for 2023 – 2026 fra Randesund menighet 
 
Vi ønsker å melde følgende behov fra Randesund menighet, Randesund og Søm kirke: 

 
1. Isolasjon av taket i Randesund kirke ville medføre en positiv besparelse av 

strømkostnader for Fellesrådet. Det kan legges ut GLAVA over himlingen i kirka. 
Imellom himling og yttertak er det ca. 2 meter. Eksempelvis kan det legges to lag med 
10 cm GLAVA. 
 
ANSLÅTT MATERIALKOSTNAD: KR 20 000,-. 

 
På vegne av Randesund menighetsråd, 18.05.22 
Nils Kristian Aarsland, leder og Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder 
 

Vedlegg til sak 39/22: 
 

PROSJEKT BARN OG FAMILIER I RANDESUND MENIGHET / SØM KIRKE  
 
Første gang behandlet i MR 16.feb. 2022 under sak 13/22. (Utkast til prosjektbeskrivelse 
kommentert i stab 15.feb. og behandlet i MR 16.feb.)  
Sak 13/22 - Oppfølging av sak 63/20 - Satsing på ungdom, diakoni og familie.  
Vedtak: MR gir AU fullmakt til å sluttføre prosjektstillingen og stillingsbeskrivelse. Anslagsvis 

60-80%.   
 
Merknad:  
Her skulle det nok stått: «MR gir AU fullmakt til å sluttføre prosjektbeskrivelsen og 
stillingsbeskrivelse. Anslagsvis 60-80%.   
Men nå kommer jo prosjektbeskrivelsen opp til behandling i MR. 
 
… 
 
Forslag til ferdig tekst:  
 
PROSJEKT BARN OG FAMILIER I RANDESUND MENIGHET 
Randesund etablerer et prosjekt «Barn og familier i Randesund menighet» som løper fra 
høsten 2022 og ut 2024. 
 
Bakgrunn: 
I løpet av inneværende og neste tiår er Randesund bydel ventet å vokse fra 13 000 til mer 
enn 20 000 innbyggere. Bare på Drangsvann/Benestad-feltet planlegges det for 2 000 nye 
boenheter tilsvarende 6 000 nye innbyggere. Statistisk sett er to av tre medlemmer av Den 
norske kirke og faller inn under vår særlige forpliktelse. Menigheten må altså ta høyde for at 
soknet vokser med 4 000 medlemmer, fra dagens om lag 8 000 medlemmer til 12 000 
medlemmer frem mot 2030. Dette tilsvarende en vekst på 50%.  
 
Veletablerte boligområder som Søm/Korsvik og Odderhei ligger naturlig til Søm kirke. Det 
samme gjelder Dvergsnes, som er under stadig utbygging. Drangsvann/Benestadfeltet ligger 



i nær avstand til Søm kirke og vil være et særlig viktig fokusområde. Der er det i stor grad 
nye barnefamilier som flytter inn. 
 
Prosjektets hovedmål:  
Bygge opp, sikre og utvikle kontinuerlige fellesskap for barn og barnefamilier i Søm kirke og 
Randesund menighet med særlig fokus på de nye byggefeltene. 

- Bygge nettverk av barnefamilier i de nye boligområdene. Menigheten ønsker at 
denne satsningen skal bidra til å gjøre Randesund menighet attraktiv for barnefamilier 
i hele soknet.  

- Utvikle nettverket av frivillige ressurser til arbeidet. Det er et overordnet mål å 
involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det kontinuerlige arbeidet.  

 
Delmål:  
Merknad: Dette er mål og tiltak som menighetsrådet vil ha fokus på og legge til rette for. Det 
forventes ikke at stab/prosjektmedarbeider skal stå som ansvarlig for realisering av de enkelte mål og 
tiltak, men være med å bidra til dem. 
 

1. Bygge relasjoner med og mellom barnefamilier i boligfeltene gjennom personlig 
kontakt og invitasjoner til tiltak. 

2. Bygge og trygge tilbudet om søndagsskole i Søm kirke hver søndag kl.11 når ikke 
selve gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Være med å utvikle 
nettverket omkring søndagsskolen og frivilligressurser til driften av den.  

3. Sikre MIDI (5.-7. trinn) annenhver fredag og utvikle frivilligressurser til arbeidet. Det er 
et mål på lengre sikt å ha et tilbud til denne gruppen («tweens») hver fredag. 

4. Legge til rette for og bidra i utviklingen av fellesskapsarbeid som husgrupper, 
måltidsfellesskap, turfellesskap m.m. for familiene i de nye byggefeltene.  

5. Bidra i kontaktskapende arrangementer i innflyttingsområdene i samarbeid med 
familiene der. («Gatefest» o.l.).  

6. Legge til rette for familierettede utflukter og helgeturer/leir.  
7. Bidra til å bygge ut «tirsdagsmiddagen» i samarbeid med diakon og diakoniutvalg og 

bygge frivillig-nettverket rundt denne. Mål høsten 2020: Tirsdagsmiddag to ganger i 
måneden. Mål på sikt: Tirsdagsmiddag hver tirsdag. 

 
Stillingsressurs: Menighetsrådet lyser ut en prosjektstilling over to til to og et halvt år i 
størrelsesorden 60-80%. Stillingen finansieres ved givertjeneste og disposisjonsfond.  
Den som tilsettes rapporterer til daglig leder. Menighetsrådets arbeidsutvalg er styrings-
gruppe for prosjektet.  
 
Prosjektgruppe: Det etableres en eller flere prosjektgrupper / referansegrupper av 
frivillige fra familier i utbyggingsfeltene som prosjektmedarbeideren samhandler med.   

 
Samhandling og synergier:  
Prosjektet og den som tilsettes, samhandler og er i løpende dialog med stab og frivillige som 
er kontakt med barnefamiliene og involvert i menighetens barne- og familiearbeid. Alle 
ansatte oppmuntres til å finne måter å skape synergier mellom de ulike delene av 
menighetens arbeid og dette prosjektet. Noen særlig aktuelle samhandlingsarenaer i dette 
prosjektet:  

- Trosopplæringen representerer vår forpliktelse som menighet overfor alle døpte 0-18 
år. Trosopplæringstiltakene gir mange og viktige kontaktpunkter med barnefamiliene 
og innganger til deltakelse i de kontinuerlige fellesskapene i menigheten.  

- Diakon og diakoniutvalg og frivillige i diakonale tiltak relevante for familier, som 
tirsdagsmiddag.  

- Prestetjenesten er i direkte kontakt med de nye familiene gjennom dåp, og 
dåpssamlinger/dåpssamtaler. 

- Rabakoret er det for tiden det største kontinuerlige barnearbeidet i menigheten.  
- Temasamlinger som er relevante for barnefamilier. (F.eks. om foreldrerollen, barns 

utvikling, barn og tro, osv.)  
 
 


