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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 25. OKTOBER 2012 
 
Tilstede: Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Kirsten Leidal, Line B. T. Mastad, 
Gisle A. Johnson, Kjetil Lervik, Svein Otto Støyl, Wenche I. S. Stallemo og Eivind 
Martinsen 
 
Forfall: Svein Arve Egeland, Vegard Hansson og Bård Arne Leite 
 
Eivind Martinsen åpnet 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 

ORIENTERINGSSAKER 

  
1. Viser til eventuelt sak 51/12-1 av 20.sept. 2012. Vi har mottatt brev fra fung. 

biskop med godkjenning til ombygging av eksisterende prekestol i Søm kirke. 
Glasskunst er bestilt hos Kjell Nupen den 15.10.12. Glasskunsten finansieres 
ved bruk av avsatt fond i 2011 på kr 60.000,- til liturgisk utstyr. Liturgisk komite 
har ønske om å bruke inntektene fra årets veikirke til monteringsarbeidet på 
prekestolen. 

 
2. Det ble informert om at menighetsrådet skal konstitueres på nytt for 1 år. 

Vedtak om konstituering vil bli gjort i menighetsrådsmøte 22. november 2012.  
 

REFERATSAKER 

 
1. Ref. fra diakoniutvalget 10.09.12 og 10.10.12. 
2. Ref. fra trosopplæringsutvalget 11.09.12. 

 

SAKER 

 
 
52/12  Referat fra menighetsrådsmøte 20.09.2012 godkjent 
   
53/12  Valg på ny biskop i Agder og Telemark bispedømme 
 Menighetsrådene i Agder og Telemark bispedømme ble anmodet av 

Kirkerådet om å gi stemme i prioritert rekkefølge som rådet anser som 
best skikket til å bli tilsatt som ny biskop. 
Resultatet av stemmegivningen fra Randesund menighetsråd ble i 
prioritert rekkefølge sendt videre til Kirkerådet etter skriftlig avstemming: 
 
 



1. Sokneprest Anne-May Grasaas 
2. Feltprost Alf Petter Bu Hagesæther  
3. Prost Torstein Lalim 
  
Resultatet av avstemningen ble underskrevet i eget vedtak og sendt til 
Kirkerådet pr. mail samme kveld. 

 
54/12  Kirkeordning etter 2013 

Det ble snakket om de alternative framtidige ordninger, men da ikke alle 

medlemmene hadde refleksjonsdokumentene tilgjengelig, ønsket 

menighetsrådet å utsette saken til møte 22.november.  

55/12  Eventuelt 
55/12-1 Søknad om honorar til pianisten i Søm ungdomskor 

Randesund menighetsråd har mottatt søknad fra styret i Søm 
ungdomskor om honorar til pianist Jørgen Tveter i koret.  
Menighetsrådet kom med følgende momenter: 

 Ønsker å gi ros til Jørgen Tveter 

 Eksistensen for koret og rekrutteringen av gutter til koret 
avhenger noe av Jørgen Tveter 

 Bruke pengegave som påskjønnelse for arbeidet 

 Ungdomsarbeidet er menighetsrådets satsningsområde 

 Prinsipp om å legge seg på skattefritt beløp 
Vedtak: 
Menighetsrådet innvilger kr 2000,- for 2012. 

 
55/12-2 Menighetens julemesse  

Staben har uttrykt ønske om å kutte tenning av julegrana etter 
familiemøte kl 14.00. Grunnene er at det blir mye rot når folk skal ut og 
inn i et ellers fullt lokale på messedagen, det er for lyst ute til at 
tenningen blir synlig og grana er foreløpig for liten til at alle ser den. 
Dette ønske bringes videre fra stab og menighetsråd til kirkeringene. 

 
55/12-3 Fordele oppgaver til menighetsrådet 

Fra 2013 vil menighetsrådsmedlemmene bli utfordret til å ordne mat til 
møtene. Det vil bli satt opp sammen med møtedatoer. 

 
55/12-4 Gudstjenestene 11. og 18.nov 

11. november er det avskjed for Kjetil Berntsen og innsettelse av 
Jostein Torvnes. Ann-Helen Dolsvåg representerer menighetsrådet ved 
overrekkelse av gave til Kjetil og leser tjenestebrevet for Jostein. Hun 
blir også med i forbønnshandlingen for Jostein. 
 
18.november vigsles Anne Eidjord som diakon og blir innsatt som 
medarbeider i samme gudstjeneste. Svein-Arve Egeland er menighets-
rådets representant ved innsettelsen. 
 
 

 
 
Ann-Helen Dolsvåg     Bjørg Sløgedal 
Nestleder      Daglig leder 


