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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 9. november kl. 19.00  
 
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). 
 
Forfall: Julie O. Egeland, Tobias Malvig, Lars Ivar Gjørv, Åsne-Louise Halvorsen, 
Marianne Christensen Tandberg (permisjon) og Magnus Ramsdalen (permisjon) 
 
Innledning: Rolf Erik Hanisch 
 

SAKER: 
 
73/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
74/22  Godkjenning av referat fra MR 10.10.22 

Vedtak: Referat godkjennes.  
 
75/22  Orienteringssaker  

1. Diakoniplan vedlegges innkallingen ifb. med besøket fra diakoniutvalget 
a. Diakon Jakob orienterte om diakoniplanen, som gjaldt i perioden mars 

2019 til mars 2021. Planen er ikke revidert etter dette pga korona og 
vikarer. God oppbakking rundt diakonien i menigheten. 

i. Nestekjærlighet. Ikke aktiv organisert besøkstjeneste, men 
mange går på besøk av seg selv. 

ii. Sorgarbeid 
iii. Bønnearbeid 
iv. Besøkstjeneste. Liten etterspørsel, men det finnes mange folk 

som vil besøke andre.  
b. Signe Brit Kåsi, medlem av diakoniutvalget fortalte litt om motivasjon for 

å være med i utvalget. 
2. Tilsetting kapellan og ungdomsarbeider. Kristin kommer til sommeren. Jon 

Andreas fortsetter i 50 %. Rude André har startet opp, var på stabsmøtet på 
tirsdag. 

3. Menighetsrådets deltakelse på menighetenes julemesse 
 

  
76/22 Innspill til handlingsplan til drøfting 
 Komiteen som arbeider med menighetens handlingsplan på menighetsrådets 

bestilling, består av Kirsten Leidal, Julie O. Egeland og Mats Nesmann fra 
menighetsrådet, i tillegg til Jakob Ovesen fra stab. Deres innspill til handlingsplan 
legges frem for menighetsrådet til videre drøfting.  



 Vedtak: 
 Menighetsrådet vedtok å jobbe videre med arbeidsgruppens utkast til 

handlingsplanen med fire hovedmål.  
  

Stab og menighetsrådets medlemmer oppmuntres til å levere innspill til 
arbeidsgruppen.  
 
Arbeidsgruppa jobber videre spesielt med tiltaket om spørreundersøkelse (møte 
24.11.22) der Lars Ivar Gjørv bidrar. 

  
 Nytt utkast drøftes på menighetsrådsmøte i januar 2023. Handlingsplanen skal være 

ferdig før årsmøtet vår 2023.  
 
 
77/22  Konstituering av menighetsrådet 

Menighetsrådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine 
medlemmer, leder og nestleder, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 3. Leder og nestleder 
skal velges blant de faste medlemmene. Nåværende leder og nestleder har sagt seg 
villige til å stille til gjenvalg.   
Vedtak: Nils Kristian Aarsland og Kirsten Leidal gjenvelges til hhv leder og nestleder 
av Randesund menighetsråd. 
 

 
78/22  Eventuelt  
 

 
 
Nils Kristian Aarsland     Kirsten Leidal 
Menighetsrådsleder     Nesteleder/Sekretær 
 


