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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 17. august kl. 19.00  
 

SAKER: 
 
48/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
49/22  Godkjenning av referat fra MR 15.06.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
50/22  Orienteringssaker 

• Fra stab v/Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH) 
Orientering om nyansettelser og utlysninger v/ÅLH 
Det er nå ansatt ny trosopplærer; Elise Fosen Osmundsen og ny 
prosjektmedarbeider; Monica Bernal Pedersen. AU, som er styringsgruppe 
for prosjektet, vil sammen med prosjektmedarbeider invitere involverte til 
oppstartsmøte i slutten av august/september.  

• Fra prestetjenesten og gudstjenesten v/Rolf Erik Hanisch (REH) 
Kristina Grundetjern slutter som kapellan i Randesund menighet. REH 
orienterer om prestetjenesten fremover. Søndag 25. september kl. 11.00, 
blir det avskjed for Kristina.  

• Givertjenesten er nå uten leder. Vi trenger en ny, frivillig ansvarlig som kan 
initiere gode prosesser videre.  

• Menigheten mottok et oppgjør (kr. 23 712,-) etter nedleggelse av SVOK. 
Daglig leder konfererer med dirigenten, Konrad Øhrn, mht. hvordan pengene 
skal fordeles.  

• Årets menighetsfest, lørdag 3. september, kl. 19.00.   
• Samlingssøndag, 28. august. Stab og menighetsråd prioriterer denne 

søndagen. Vår nye prosjektmedarbeider, Monica Bernal Pedersen skal 
presenteres.  

• Fra i høst arrangerer vi tirsdagsmiddag annenhver uke. Dette innebærer at vi 
trenger flere frivillige. Ulike tilbud (f.eks. temasamlinger) vil kanskje legges 
inn.   

   
51/22 Utlysning av stilling som kapellan i Randesund menighet – innspill til 

utlysningstekst  
Kristina Grundetjern har takket ja til stilling i Evje i Otredal prosti. Det betyr dessverre 
at Kristina slutter som kapellan i Randesund menighet medio september.   
  



Bispedømmerådet legger opp til at stillingen lyses ut så raskt som mulig på 
ettersommeren, med tilsetting av ny kapellan på bispedømmerådets møte i oktober. 
Tidsplanen som er lagt opp for dette er slik:  
Innspill fra menighetsrådet til utlysningstekst innen 18.august.  Innspillene sendes 
domprost Freddy Berg som gir sine kommentarer.  
Bispedømmet fastsetter den endelig utlysningstekst. Søknadsfrist 18. september. 
Dag for intervjuer der menighetsrådet har en representant, er satt til dagtid mandag 
26.september. 
  
Forslag til utlysningstekst ligger ved saken.  

 
 Forslag til vedtak: 
 MR vedtar forslag til utlysningstekst som oversendes domprosten.   
  
 
52/22  Menighetens handlingsplan, januar 2022 - desember 2025 

AU ønsker at MR utarbeider en handlingsplan for Randesund menighet for perioden 
2022 og ut 2025 som redskap for den videre menighetsutviklingen.  
 
Det er behov for å nedfelle og konkretisere de tankene MR har gjort seg av strategisk 
art hittil i perioden, både drøftingene i første halvdel av perioden (SWOT-analysen) 
og nå senest på stabs-menighetsrådsturen. Det er også allerede gjort en del konkrete 
grep for å gi retning til arbeidet videre (opprettelse av prosjekt og prosjektstilling, 
ombygging av kjellersalen, investering i utstyr til lyd og bilde m.m.). MR må ta stilling 
til hvordan vi fører disse grepene videre og hvilke nye tiltak som trengs og fastsette 
mål for det videre arbeidet. Planperioden bør ikke sammenfalle med MR-perioden.  
 
Forslag til vedtak:  
MR utarbeider menighetens handlingsplan for perioden 2022-2025. Planen sluttføres 
og legges frem for vedtak i november-møtet. Det nedsettes en arbeidsgruppe 
bestående av 3-4 personer med ansvar for utarbeidelsen av planen.  
 
 

53/22 Møtedatoer før høst 2022 
  17. august 

14. september 
12. oktober 
9. november  
7. desember (inklusive juleavslutning) 

  
 Forslag til vedtak:  

Møtedatoer vedtas. 
 
 
54/22  Eventuelt  
 
 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 
 
 
 
 


