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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 14. september kl. 19.00  
 

SAKER: 
 
56/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
57/22  Godkjenning av referat fra MR 17.08.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
58/22  Orienteringssaker 

• Rolf Erik Hanisch orienterer om offer søndag 11. september. AU har 
på vegne av MR avgitt ett av menighetens offer til Kirkens nødhjelp 
ifbm. katastrofen i Pakistan. Det er gudstjeneste i både Randesund 
og Søm kirke denne dagen.  

• Komitéen som jobber med menighetens handlingsplan, orienterer 
om status p.t. 

• Kirsten Leidal orienterer om temakvelder for foreldre til store barn 
og ungdom, høst 2022 

• Knut Reiersrud og Iver Kleive skal ha konsert i Søm kirke, onsdag 23. 
november. Menigheten står som arrangør. Lars Ivar Gjørv og 
organistene våre tar ansvar for gjennomføringen. 

   
59/22 Hovedgevinst til julemessa  

Kirkeringene har spurt menighetsrådet om hovedgevinst til julemessa. Forslaget er 
elsykkel, som i fjor.  

 Forslag til vedtak: 
 Menighetsrådet kjøper inn elsykkel.   
  
60/22  Forespørsel om kristen yoga i Søm kirke 

Via diakon Jakob er det kommet en uformell henvendelse om muligheten for å 
arrangere kurs i «kristen yoga» i Søm kirke i regi av Marvel Yoga. Virksomheten 
drives av Guro Birkeli og hun er instruktør i kurset og har allerede et kurs gående i 
Vennesla kirke. Guro Birkeli har en 50% stilling i Blå Kors og jobber ellers med yoga, 
så dette er hennes bedrift. Hun kan se for seg ulike muligheter for betaling for å drive 
kurs hos oss. Eksempelvis kunne 10% av inntektene gå til menigheten, eller vi betaler 
henne for å holde kurs, og tar kursavgiften til menigheten.  
Diakonen nevner at man f.eks. kunne legge et slik tilbud i sammenheng med 
tirsdagsmiddagen.  
Diakon og Daglig leder la frem henvendelsen til dialog i staben. En del spørsmål ble 
reist i staben og i MR-AU, noen også av mer prinsipiell art, og fremmes til diskusjon: 

- Er dette næringsvirksomhet, og åpner vi for det i Randesund menighet? 
- Vil et slikt kurs være i tråd med «hvem vi vil være» som Randesund 

menighet? 



- Er tilbudet relevant?  
- Kan et slikt tilbud være med å utvide og berike menighetens tilbud om 

fordypning av det åndelige livet? 
- Vil tilbudet være med å føre oss til våre mål for menigheten? 

 
Mer informasjon om hva tilbudet gjelder finnes på disse lenkene:  
https://www.marvelyoga.no/ommarvelyoga   
https://kirkebakken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/8188/Kristussentrert-yoga-
i-Vennesla-kirke 

 
Forslag til vedtak: Menighetsrådet stiller positiv til henvendelsen. Det overlates til 
daglig leder og sokneprest å gå i dialog med Guro Birkelid om muligheter og 
premisser for å tilby dette i Søm kirke. 
 
 

61/22 Evaluering av menighetsfesten 
   
 
62/22  Kristiansand kirkelige fellesråd i Søm kirke 
 Kommende møte i Fellesrådet skal avholdes i Søm kirke, 20. september. Fellesrådet 

har bedt om presentasjon av menighetens og strategi og planer fremover, spesielt 
med vekt på prosjekt barn og familier. De har også bedt om omvisning og åpning for 
spørsmål. Menighetsrådets leder, daglig leder og sokneprest vil møte dem denne 
kvelden. Er det noe menighetsrådet vil vi skal ta opp i dialogen med Fellesrådet? 

 
   
 
63/22  Eventuelt  
 

 
 

 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder 
 


