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RERFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, onsdag 18. januar kl. 19.00 
 
Tilstede: Nils Kristian Aarsland (leder), Kirsten Leidal (nestleder), Åsmund Farestveit, Mats Nesmann, 
Tobias Malvig, Rolf Erik Hanisch (sokneprest), Lars Ivar Gjørv (for Øystein Sannarnes), Martin Pearson 
(for Julie O. Egeland, permisjon), Terje Egeland (for Marianne Christensen Tandberg, permisjon) og 
Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).  
 
Forfall: Øystein Sannarnes, Julie O. Egeland (permisjon), Marianne Christensen Tandberg (permisjon) 
og Magnus Ramsdalen (permisjon). 
 

SAKER: 
 
1/23  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.  
 
2/23  Godkjenning av referat fra MR 7.12.22 

Vedtak: Referat godkjent.  
 
3/23  Orienteringssaker  

1. Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder, orienterte fra stab.  
2. Rolf Erik Hanisch (REH), sokneprest, orienterte fra gudstjeneste og 

prestetjenesten. 
3. Det er etablert en beredskapskasse (bl.a. med kondolanseprotokoll) med tanke 

på å kunne åpne kirken for å møte akutte kriser og katastrofer i bydelen. Denne 
inneholder bl.a. kondolansekontroll, lys og andre ting som er aktuelt i slike 
situasjoner. 

4. AU har vedtatt at prisen på en tirsdagsmiddag fremover øker til kr. 70,- pr. 
person og kr. 200,- pr. husstand. Prisen øker fordi Varodd, vår leverandør, øker 
sine priser fra nyttår. Se for øvrig eventuelt sak og vedtak, 7/23-2.  

5. Budsjett 2023 som var lagt ved innkalling (inklusive bruk av fond) ble 
gjennomgått.  

6. REH orienterte om årets fasteaksjon, 28. mars, og menighetsrådets eierskap. 
Astrid og Bjørn Hareide er involvert mot Kristiansand folkehøyskolen, «Gå for» 
aksjon og dameaften. Konfirmantenes innsats koordineres fra stab v/kateket 
m.fl.. Menigheten oppfordres til å involvere seg, spesielt aksjonsdagen. Flere 
frivillige er med i koordineringen.  

7. Rapport med anbefaling fra Brekke og Strand vedrørende tiltak for lyd og 
akustikk i kirkerommet i Søm kirke ble gjennomgått. Ytterligere dialog med 
involverte parter, også Brekke og Strand, initieres i nærmeste fremtid. 
Menighetsrådet melder behov for videre tiltak i innspill til Fellesrådets 
handlingsplan til våren. 

 
 



 
4/22  Drøftingssak: Menighetens handlingsplan og status menighetsundersøkelse 

Lars Ivar Gjørv orienterte menighetsrådet om foreløpig resultat fra 
menighetsundersøkelsen. Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med menighetens 
handlingsplan. Endelig rapport vil primært handle om refleksjoner rundt svar og 
innspill som kommer frem av undersøkelsen.  
Vedtak: Undersøkelsen avsluttes fredag 10. februar. Lars Ivar Gjørv vil da 
krysstabulere dataene for ytterligere behandling. 
 

5/23  Dato for årsmøte 
Vedtak: menighetens årsmøte gjennomføres, kveldstid onsdag 26. april. 

 
6/23 Nominasjonskomite for menighetsrådsvalget 
 Fristen for å etablere nominasjonskomité er 1. februar.  
 Vedtak: Menighetsrådet oppnevnte Nils Kristian Aarsland og Åsmund Farestveit til 

nominasjonskomiteen. De vil sørge for at en tredje person – en kvinne – blir spurt, 
innen 1. februar. Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars; 8 medlemmer i 
tillegg til sokneprest og 5 varamedlemmer.  

 
7/23 Eventuelt 
7/23-1 Utvidelse av prosjektmedarbeiderstilling – fra 80% til 90% 
 Vår trosopplærer, Elise Fosen Osmundsen, ønsket å redusere sin stilling fra 30% til 

20%, gjeldende fra desember 2022. Dette åpner opp for omdisponering av bruk av 
lønnsmidler. Monica Bernal Pedersen har henvendt seg til daglig leder og forespurt 
mulighet for utvidelse av prosjektmedarbeiderstillingen.  

 Vedtak: Menighetsrådet er positive til å utvide prosjektmedarbeiderstillingen. 
Stillingen utvides fra 80% til 90% fra 1. februar. Daglig leder kommer tilbake til AU og 
MR mht. innhold i denne stillingsutvidelsen, i tråd med prosjektplanen.  

 
7/23-2 Prising av tirsdagsmiddag, vår 2023 

Menighetsrådet diskuterte AU sitt vedtak ang. økning av priser på 
tirsdagsmiddag. Menighetsrådet ser dette som et viktig satsningsområde og 
ønsker inntil videre å beholde dagens priser.  

                           Vedtak: Dagens priser på 60 kr pr. pers og 150 kr pr. familie for 
tirsdagsmiddag beholdes. Ny vurdering gjøres til sommeren. Diakoniutvalget 
oppfordres til å vurdere muligheter for at de som ønsker kan betale mer.  

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


