
 

 

 
DEN NORSKE KIRKE 
RANDESUND MENIGHETSRÅD 

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

 
Tilstede: Nils Kristian Aarsland (leder), Kirsten Leidal, Julie O. Egeland, Mats Nesmann, Øystein 
Sannarnes, Martin Pearson (for Åsmund Farestveit), Terje Egeland (for Magnus Pearson), Rolf Erik 
Hanisch (sokneprest), Åsne-Louise Halvorsen (sekretær) 
 
Forfall: Åsmund Farestveit, Magnus Ramsdalen, Tobias Malvig og Lars Ivar Gjørv 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 18. mai kl. 19.00  

SAKER: 
 
28/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
29/22  Godkjenning av referat fra MR 23.03.22 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
30/22  Orienteringssaker 
  Utgikk pga. forfall: Fellesrådet v/Åsmund Farestveit 
  Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, orienterte fra stab. 
  Sokneprest, Rolf Erik Hanisch, orienterte fra gudstjenestearbeidet. 
  Utgikk pga. forfall: Orientering fra Kirkens ungdomsprosjekt/KUP ved Tobias Malvig 
  Ny styreleder for kirkeringene er Liv Godtfredsen. Nestleder er Ann-Helen Tverrli.  
   
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. Som regel består arbeidet til en slik kontakt i å forsøke å rekruttere nye 
frivillige og å møte på årsmøtet, evt. andre arrangement av interesse.  
Vedtak: Menighetsrådet ber diakoniutvalget se på mulige personer for dette 
arbeidet.  

 
32/22  Representant for Kirkens nødhjelp 

Menigheten har de siste årene ikke hatt en fast representant/formell kontakt for 
Kirkens nødhjelp. Dette vil jobbes med fremover og dem som kjenner interesse for 
Kirkens nødhjelps arbeid, er velkommen til å ta kontakt.  

 
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.  

  Vedtak: Menighetsrådet vil arbeide for å finne en erstatter for Øistein Vigemyr.  

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



35/22  Stab-MR tur til Mandal 29.-30. april – tilbakemelding 
Menighetsrådet ga tilbakemeldinger fra både tema og gjennomføring av tur og 
program for stab og menighetsråd. Det viktige blir hvordan dette følges opp videre. 
 
Mye opplevdes bra. At vi endelig fikk være sammen og arbeide sammen om viktige 
tema, var etterlengtet. Det ble gode samtaler og diskusjoner. Viktig her var at 
gruppene ble styrt og rullert på. Dette var essensielt for dynamiske diskusjoner. 
Fasilitetene var gode, likeså maten. Flere opplevde at det var et noe tett program og 
for liten tid til å bli kjent og bare slappe av sammen. Menighetsrådet mener det er 
viktig å ta resultatet av diskusjonene videre, blant annet i form av mer jevnlig 
samlinger – stab og menighetsråd sammen. Temaene må også materialiseres i 
menighetsrådets saker. SWOT analysene fra strategiarbeidet i 2020 opplevdes 
hensiktsmessig å ta opp igjen. Dette vil settes på menighetsrådets agenda tidlig høst 
2022. Menighetsrådets representant i menighetens diakoniutvalg, Kirsten Leidal, 
fortalte at diakoniutvalget også har svart på innspill fra denne turen ved å øke 
frekvens på tirsdagsmiddager – fra én til to ganger pr måned. Det skal også 
arrangeres fellesskapsmiddag for enslige/single og mennesker som ønsker 
matfellesskap.  

 
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.  
 
Messehagel var opprinnelig et ytterplagg som omga kroppen. Senere ble bruken 
innskrenket til gudstjenesten, der bare prester og biskoper bar den. Messehaglene 
regnes blant kirkens viktigste paramenter, tekstilene som brukes på liturgiske steder 
og under de kirkelige handlinger.  Messehagelen brukes sammen med liturgisk drakt 
av den som forretter ved nattverd, og kan også brukes under altertjeneste på 
høytidsdager. Messehagler er i kirkens eie på linje med andre tekstiler og løst 
inventar og utstyr i kirkerommet, og hører ikke med til prestens personlige drakt. 
Messehagel lages helst av et lett, mykt og holdbart materiale.  
 
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,-.  Prosessessen ledes av soknepresten, som i 
første omgang tar kontakt med bispedømmekontoret og kunstnerisk konsulent. 
Menighetsrådet holdes orientert gjennom hele prosessen og gjør vedtak. 

 
37/22  Uttalelse ansettelse av ny ungdomsarbeider 

Det har vært én søker på ungdomsarbeiderstillingen; Elise Fosen Osmundsen på 24 
år. Hun har god og relevant erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke. 
Hun har vært til intervju og referanser er sjekket. Referanser samstemmer med 
inntrykk i intervju. 
Vedtak: Menighetsrådet anbefaler Elise Fosen Osmundsen for stillingen som 
ungdomsarbeider.     

 
38/22  Gjennomføring og organisering av søndagsskolen – høsten 2022  

Menighetsrådet holder fast på vedtaket om søndagsskole hver søndag når det ikke er 
gudstjeneste tilrettelagt for barn kl.11.00 i Søm. MR vil fremover forsøke å finne 
aktuelle løsninger for organisering av søndagene for barna. Det er viktig at 
søndagene er forutsigbare for familiene, spesielt med barn i barnehage-/ung 
skolealder. Arbeidet må drives av frivillige og det må være et attraktivt arbeid som 
treffer barnefamiliene.  
Vedtak: Menighetsrådet ber Øystein Sannarnes og sokneprest sette seg sammen 
med Haakon Ekberg og Inger Beate Torvnes to ganger før sommeren og bidra i 



arbeidet med å jobbe frem et program for høsten. Dette vil menighetsrådet samtidig 
arbeide langsiktig med. Det er MR sitt mål å få til en gruppe av frivillige som etter 
hvert kan ansvar for søndagsskolen.  

 
39/22  Prosjektmedarbeiderstilling – prosjektbeskrivelse 

I forbindelse med menighetsrådets satsing på familie og nye byggefelt i Randesund, 
opprettes det en prosjektmedarbeiderstilling i menigheten og forslag til 
prosjektbeskrivelse ligger nå klart. Se dokument vedlagt.  
Vedtak: prosjektbeskrivelsen ble vedtatt.  

 
40/22  Årsmøte – bør tidspunkt og form videreføres? 

Det var tilfredshet med tidspunkt og gjennomføring, men representanter for 
menighetens mange utvalg og foreninger kan engasjeres/inviteres til årsmøtet, blant 
annet for å synliggjøre bredden i menigheten og utfordre de ulike delene av 
virksomheten til å uttale seg om virksomheten, strategi og handlingsplaner.  

 
41/22  Eventuelt 
 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 
 
Neste gang, 15. juni hos Nils Kristian Aarsland/Odderhei platå 24. Saker som skal opp: 
  

1. Økonomi/tertialrapport 
2. Menighetsrådets møtedatoer høst 2022 
3. Sommeravslutning med mat 


