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Liane Ringvei 10 
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Tlf. 38 19 68 80 
E-Mail: randesund.menighet@ 
kristiansand.kommune.no 
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, onsdag 7. desember kl. 17.00 – 19.30 
 
Menighetsrådsmøte og juleavslutning med grøt og spekemat blir i ungdomssalen fra kl. 17.00. Som 
en liten julehilsen inviteres menighetsrådet til konsert med PUST kl. 1930. 
 

SAKER: 
 
79/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
80/22  Godkjenning av referat fra MR 09.11.22 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes.  
 
81/22  Orienteringssaker  

1. Fellesrådet v/Nils Kristian Aarsland  
2. Stab v/Åsne-Louise Halvorsen 
3. Prestetjenesten v/Rolf Erik Hanisch 
4. Prosjekt barn og unge, Randesund, se dokument vedlagt 
5. Kunstkomitéens referat 
6. Julemessa v/Terje Egeland 

 
82/22  Takkofferliste 2023 

Det er 56 offerdager i 2023 inkl. konfirmasjonsdager/høytidsdager. Det er tradisjon 
for at halvparten er til menighetens eget arbeid. Det gir 28 eksterne offer og 28 til 
menighetens eget arbeid. Offer til Rabakoret og offer til egen søndagsskole går av 
denne potten (ref. vedtak for 2022). Av de resterende 28 formål går etter tidligere 
vedtak 7 til misjonsprosjektet (deles naturlig på fire i vårsemesteret og tre i 
høstsemesteret). Da står det 21 til fordeling til øvrige eksterne formål. For 2022 
vedtok en utvidet liste av faste formål som skulle gjelde ut MR-perioden. Av disse er 
det foreslått å ta ut KIA (begrunnelse gis i møtet). Forslag til vedtak er gulet ut og 
krysset av i rubrikken «Foreslått 2023». 
Forslag til vedtak: Offerlisten vedtas. 

  
83/22 Møtedatoer 2023 
  18. januar (AU tirsdag 10. januar) 

15. februar (AU 1. februar) 
15. mars (AU 1. mars) 
12. april (AU 29. mars) 
10. mai (AU 26. februar) 
7. juni (AU 24. mai)/sommeravslutning 

 Forslag til vedtak: Møtedatoer for 2023 vedtas. 
 
 



 
  
84/22 Budsjett 2023 
 Menighetsrådet skal innen utgangen av desember hvert år vedta budsjett for det 

kommende året. Randesund menighet lever i stadig endring, også mht. 
ansattressurs, men lever ikke over evne. For 2023 blir det endringer for budsjettering 
av trosopplæringstilskuddet. Tilskuddet vil heretter stå på Fellesrådets konto og ikke 
overføres til menighetsrådets. Tilskuddet vil derfor ikke budsjetteres med, heller ikke 
utgiften til lønn i trosopplæring. Budsjettet for 2023 er nøkternt, og det er tatt høyde 
for prisstigning.  

 Forslag til vedtak: Budsjett for 2023 vedtas. 
 
85/22 Eventuelt  
 

 
 
Nils Kristian Aarsland     Åsne-Louise Halvorsen 
Menighetsrådsleder     Daglig leder og sekretær for rådet 
 


