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Tilstede: Nils Kristian Aarsland (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Mats Nesmann, Åsmund Farestveit, 
Øystein Sannarnes, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Martin Pearson (for Julie O. Egeland), Terje 
Egeland (for Tobias Malvig), Ole Fritjof Godtfredsen (for Magnus Ramsdalen) og Åsne-Louise 
Halvorsen (daglig leder og sekretær for rådet).  
 
Forfall: Julie O. Egeland, Tobias Malvig, Lars Ivar Gjørv, Magnus Ramsdalen 
 
 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 17. august kl. 19.00  
 

SAKER: 
 
48/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
49/22  Godkjenning av referat fra MR 15.06.22 

Vedtak: Referat godkjent. 
 
50/22  Orienteringssaker 

• Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, orienterte fra stab. Vår nye 
trosopplærer, Elise Fosen Osmundsen og prosjektmedarbeider, Monica 
Bernal Pedersen, er nå på plass. Vi har fått to flotte og aktuelle søkere for 
ungdomsstillingen; en mann og en kvinne. Vår diakon, Anne Eidjord, har fått 
innvilget et år ekstra på attføring. Vår nåværende diakon, Jakob Ovesen, 
forsetter i hennes stilling. I september får han og kona, Michelle, sitt første 
barn. Han går ned i 80% stilling fra starten av oktober.  

• Sokneprest, Rolf Erik Hanisch, orienterte fra prestetjenesten. Kristina 
Grundetjern slutter som kapellan i Randesund menighet. Søndag 25. 
september kl. 11.00, blir det avskjed for henne. Jon Andreas Lauvland, vikar i 
50% av kapellanstillingen denne høsten, er allerede i gang. Steinar Tverrli vil 
ha den resterende 50% av stillingen. I tillegg til disse vil Tore Wiig Andersen, 
som også tilhører menigheten, ha en 10% prestestilling hos oss i høst.  

• Givertjenesten er uten leder og menigheten trenger en som kan ta initiativ i 
å snakke med folk, inspirere til givertjeneste i tiden fremover – sammen med 
giverkomitéen. 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 har konferert med dirigenten, Konrad Øhrn, mht. hvordan 
pengene skal fordeles. Kr. 23 712,- deles 50/50 mellom Søm kirkekor og 
Rabakoret. 

• Årets menighetsfest, er lørdag 3. september, kl. 19.00. Søm kirkekor og Jens 
Olai Justvik blir med. Ukrainsk venneforening med Nataliya Egeland i spissen 
har ansvar for kjøkkenet. Ingen inngangsbillett, men all gave som gis denne 
dagen går til foreningen. 



• Samlingssøndag for små og store blir 28. august. Stab og menighetsråd 
prioriterer denne søndagen. Vår nye prosjektmedarbeider, Monica Bernal 
Pedersen skal presenteres. 

• Nestleder, Kirsten Leidal, orienterte angående høstens tirsdagsmiddag som 
nå blir annenhver uke. Ulike tilbud (f.eks. temasamlinger) vil legges inn. 
Dette åpner opp for mer kontinuitet og lettere  

• KL orienterte om temakvelder denne høsten; 4 kvelder med flotte 
foredragsholdere og tidsaktuelle temaer.  

• Rabakoret hadde sitt 25 års jubileum i fjor, men det ble ikke markert i 
gudstjenesten. Vi markerer dette i samlingsgudstjenesten, 28. august.  

• Åsmund Farestveit orienterte fra Enterturen til Danmark. Over 60 personer 
var av gårde og turen ble en flott opplevelse for både ledere og 
ungdommene. I løpet av turen ble flere ungdommer rekruttert som frivillige i 
Enter, til større og mindre oppgaver.   

• Daglig leder forteller at vi det kommende året har over 80 konfirmanter!   
• Prost og kirkeverge skal i tiden fremover besøke ulike menighetsråd for å 

snakke om strategiplaner til de ulike menighetene i prostiet. De kommer til 
Randesund menighetsråd sitt møte i oktober.  
 
 

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

utlysningstekst  
Menighetsrådet behandlet utlysningsteksten. Forslag til utlysningstekst lå ved saken.  

 
 Vedtak: 
 MR vedtok 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. Følgende spørres 
om å utgjøre arbeidsgruppe for utarbeidelse av planen: Mats Nesmann, Kirsten 
Leidal, Julie O. Egeland (alle fra menighetsrådet) i tillegg til Jakob Ovesen, 
representant fra staben. 
 
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; Julie O. Egeland, 
Kirsten Leidal, Mats Nesmann og Jakob Ovesen (sistnevnte er representant fra stab). 
 

53/22 Møtedatoer før høst 2022 
  17. august 

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

  
 Vedtak:  

Møtedatoer vedtatt. 
 
 
54/22  Eventuelt  
 

 



 
 
 

55/22 – 1 Spørsmål om utleie og pris 
Noen profesjonelle musikere fra Klassisk i Sentrum/KIS har reist spørsmålet om å få 
leie Søm kirke og kun betale en mindre prosent av inntektene (10%), ikke en fast sum 
slik andre må. Det er utfordrende å skulle bygge opp et klassisk publikum, spesielt 
etter covid19, og de ber om hjelp i startfasen ved at det ikke kommer en fastpris. 
Siden spørsmålet var av prinsipiell karakter, brakte daglig leder det til 
menighetsrådet.  
 
Vedtak: Menighetsrådet anbefalte følgende løsning: menigheten kan invitere til 
konsert med KIS og da uten inngangsbillett. På denne måten har ikke utøverne 
utgifter, heller ikke inntekter og slipper samtidig risiko. 
 

 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 
 
 
 
 
 


