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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 12. oktober kl. 19.00  
Tilstede: Nils Kristian Aarsland (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Julie O. Egeland, Mats Nesmann, 
Tobias Malvig, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Martin Pearson (for Åsmund Farestveit), Terje Egeland 
(for Øystein Sannarnes), Ole Fritjof Godtfredsen (for Marianne Christensen Tandberg) og Åsne-Louise 
Halvorsen (sekretær). 
 
Forfall: Øystein Sannarnes, Åsmund Farestveit og Lars Ivar Gjørv 
Marianne Christensen Tandberg (permisjon) og Magnus Ramsdalen (permisjon) 
 

SAKER: 
 
66/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.  
 
67/22  Godkjenning av referat fra MR 14.09.22 

Vedtak: Referat godkjent.  
 
68/22  Orienteringssaker  

• Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH), orienterte fra stab. 
Mye godt som skjer i stab både mht. kreativitet og samarbeid. Nye 
medarbeidere finner sin plass og bidrar positivt.  

• Sokneprest, Rolf Erik Hanisch (REH), orienterte fra gudstjenesten og 
fra prestetjenesten. Denne høsten er det tre prester som utgjør 
kapellanstillingen. Et stort konfirmantkull byr på gleder og også 
utfordringer.   

• Rapporten fra Monica Bernal Pedersen, prosjektmedarbeider Barn 
og unge i Randesund menighet, ble gjennomgått. Det jobbes meget 
godt i søndagsskolen og flere frivillige har blitt med. Vi ser økning av 
barn og familier i gudstjenesten og det arbeides også med å etablere 
et tilbud for de litt større barna (i hovedsak 2. til 7. klasse) 

• Vi har mottatt et par søknader på ungdomsarbeiderstilling. Fristen 
går ut denne uken. 

• Menighetsrådet ble orientert om status i arbeidet med akustikk p.t. 
Det er foretatt en spørreundersøkelse blant gudstjenestedeltakerne 
et par søndager og det har også kommet en redegjørelse fra Martin 
Pearson som er forelagt Brekke og Strand. Det er planlagt møte 
mellom daglig leder, sokneprest, organister, Martin Pearson og 
Brekke Strand, fredag 14. oktober.  
 
 
 
 

   



69/22 Handlingsplan Fellesrådet – høringsuttalelse fra Randesund menighetsråd 
 Handlingsplan vedlagt i saken.  
 

Vedtak: Randesund menighetsråd har følgende innspill til Fellesrådets 
handlingsplan: 
1. Vi anbefaler varmeisolering i taket i Randesund kirke, anslått pris 

materialkostnad (GLAVA) kr. 25 000,-. Arbeidet kan gjøres av Fellesrådets 
vedlikeholdsteam.  

2. Taklekkasjene i Søm kirke må følges videre opp.  
3. Vi ønsker asfaltering bak Søm kirke nedenfor ansattparkering, anslått pris kr. 

100 000,-.  
  
 
70/22  Tertialrapport Randesund menighet 

Økonomirapport vedlagt i saken. 
   
Vedtak: Tertialrapporten tatt til orientering. 
  

 
71/22  Besøk av prost og kirkeverge 

Prost, Fred Henry Berg, og kirkeverge, Andreas Andersen, besøkte menighetsrådet 
og samtalte om strategi og planer fremover. Kirkevergen hadde en gjennomgang av 
Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering og veien videre for dette. Det ble også 
orientert om Fellesrådets pågående prosesser med å knytte oss opp mot Den norske 
kirkes felles løsninger innen IKT og strategi for digitalisering. Prosten orienterte om 
felles initiativ for unge voksne i Kristiansand og oppfordret menighetsrådet til å ta 
dette videre inn i planene fremover. Denne gruppen faller litt utenfor i Den norske 
kirkes arbeid og må få høyere fokus fremover.  
Menighetsrådets leder, Nils Kristian Aarsland, orienterte om arbeidet med 
menighetens strategiplan, hva vi opplever å lykkes med og vil fortsette med og de 
viktigste utfordringene vi ser og hva vi gjør for å møte disse.  

 
 
 
72/22 Eventuelt  
 

 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Sekretær 
 


