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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for
Randesund menighet
1. Nøkkeltall
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Art
Innmeldt i Den norske kirke
Utmeldt av Den norske kirke
Døpte (innført med nummer)
Døpte bosatt i sognet
Ekteskapsinngåelse med forbønn
Gravferder (innført med nummer)
Antall konfirmerte
2. Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester på søn- og
helligdager
Gudstjenester med nattverd
Gudstjenester for ungdom
Familie og barnegudstjenester
Gudstj. for barnehage- og
skolebarn
Juleaftengudstjenester
Økumeniske gudstjenester

2013
76 14576

2012
2011
2010
81
15094 90 17818 88
15991

56
1
11
9

4446
40
3442
2405

60
3
17
8

4173
92
3490
1985
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3
17
10

3369
149
3703
2445

55
4
26
10

3801
146
6680
2680

5
1

2210
200

5
1

1945
145

5
0

2350
0

5
1

2485
270

Årsrapport fra menighetsrådet
Menighetsrådet (MR) vil i denne rapporten fokusere på det som vi mener har vært de
viktigste hovedområdene i vårt arbeid i 2013.
Rådets oppgave er « å vekke og styrke det åndelige liv i soknet». Mye av dette arbeid
ivaretas gjennom stab og alle utvalg i menigheten. De utarbeider sine egne rapporter. Vi vil
uttrykke en stor takk til alle de som på en eller annen måte er engasjert i et utvalg. Dere gjør
en stor og verdifull oppgave for vår menighet.
Rådet består av: Svein Arve Egeland (leder), Ann- Helen Dolsvåg(nestleder), Gisle Johnsen,
Kirsten Leidahl, Margrethe Kleveland Dybdahl, Kjetil Tverrli Lervik, Randi Knutsen Skaar,
Vegard Hansson og Eivind Martinsen (sokneprest). Varamedlemmer er Bård Arne Leithe,
Svein Otto Støyl, Line Beate Tandsæther Mastad og Wenche Irene Solum Stallemo
Til sammen har vi hatt 8 møter og behandlete 63 saker.
MR er opptatt av å fremheve alt det flotte og trofaste arbeidet som menigheten driver. Det
gjelder gudstjenester, kor, trosopplæring, bønn-, diakoni, misjonsarbeid og kirkeringene.
Dere som står på i dette arbeid, fortjener stor og varm takk for alt det arbeidet dere legger
ned uke etter uke for at menigheten skal drives på en god måte. Uten frivillige
medarbeidere hadde vi ikke nådd så langt ut.
MR minner om at alle referater fra våre møter er tilgjengelig på menighetens nettside:
www.randesund.no
Av viktige oppgaver som MR har jobbet med i året som har vært, nevner vi følgende:
Jubileer
Begge kirker har jubileum i 2014. Randesund kirke har 150 års jubileum. Her har MR
nedsatte en komité under ledelse av Ann-Helen Dolsvåg til å forberede jubileumshelga til
høsten. Hovedmarkeringen skjer søndag 21. september.
Søm kirke har også jubileum i år. Det er 10 år i år siden den ble innviet 1. s i advent i
2004. MR ønsker en markering av jubileet rundt den samme innvielseshelga i år.
MR har nedsatt en komite under ledelse av Steinar Tverrli for å lede programmet for
jubileet. Vi minner også om at Kirkekoret vårt også fyller 10 år og det blir også behørig
markert.
Givertjeneste
MR har hatt givertjeneste som satsingsområde i 2013. Det er en komité bestående
av Lars-Ivar Gjørv (leder), Annette Hansson, Jan Petter Horn, Inger Romstøl og
Arnfinn Larsen . Resultatet av arbeidet har vært meget oppmuntrende. Vi kan
notere oss en økning på inntektene på 21 % fra fjoråret. Det er tidenes rekord.
Fortsatt er utfordringen å få nye givere. Det er stort sett de som allerede er givere,
som gir større beløp. Givertjenesten vil fortsatt ha mye fokus i 2014.

Trosopplæringsarbeid
Trosopplæringsarbeidet er viktig for vår menighet. Vi har et utvalg som ledes av Randi Skaar
som gjør en meget viktig jobb. MR har i 2013 hatt et særskilt fokus på konfirmasjonstiden og
ønsker å styrke den.

Tjeneste- og bopliktordning for prestene
Departementet vurderer å fjerne den generelle boplikten for prester og i den forbindelse ba
de alle bispedømmeråd om høringsuttalelse. Agder og Telemark bispedømmeråd ønsket å
innhente uttalelser fra et utvalg menigheter, deriblant Randesund. Randesund
menighetsråd gjorde følgende vedtak der vi ønsker å avvikle dagens ordning med boplikt for
prester.
Strategi
Menighetsrådet har i samarbeid med stab vurdert å bruke de to siste årene av sin valgte
periode på strategiarbeid. Tanke er at dette arbeidet skal resultere også en ny visjons
formulering for menigheten. Den nåværende visjon er : ”Et fellesskap for alle, - i tro på Jesus
Kristus, - i tjeneste for medmennesker.”
Tilsettinger
I stillingen som vikar for vår diakon Anne Eidjord som har fødselspermisjon har
menighetsrådet tilsatt Kristin Haugen.

Svein Arve Egeland
Leder

Årsmelding fra soknepresten
En av sokneprestens viktigste oppgaver i Randesund er å være hovedansvarlig for
gudstjeneste-planleggingen og gjennomføring. Men gudstjenesteplanen legges opp i nært
samarbeid med de andre i staben, og den legges frem til godkjenning i menighetsrådet. Det
er mange ting å tenke på når en har gudstjenestene som et rammeverk for det øvrige
menighetsarbeidet. Men dette er også til god hjelp.
Gudstjenesten- søndag kl.11.00 vektlegges i menigheten. Det er «alltid» gudstjeneste i Søm
kirke hver søndag kl.11.00, men med noen få unntak.
Sokneprest og kapellan deler likt på søndagens gudstjenester.
Vi har i 2013 fortsatt med Barnegudstjenester på 6 søndager i Søm kirke kl.17.00. Det har
vært kapellanen som har hatt ansvar for disse sammen med representanter fra
søndagsskolen.
I 2013 har vi lagt mye vekt på å innføre den nye gudstjenesteliturgien i vår menighet.
Prestene bytter også på å delta på de 2 «Felles-kirkelige»-gudstjenestene. Men i 2013 ble
det bare en slik gudst, på1.nyttårsdag. Den andre på, Kristi Himmelfartsdag, gikk ut pga
ressursmangel.
Vi har tidligere hatt ønske om å fylle både fastetid og adventstid med innhold. Da har vi hatt
noen samlinger i kirken på onsdagskvelder hvor vi har lest en tekst, sunget salmer, bedt
bønner, lyttet til musikk. Dette ble gjennomført i fastetiden 2013.
Prestene i Randesund, Hånes og Tveit deler på TJENESTEUKER i sonen. Her inngår både
begravelser og vigsler.
KONFIRMANTENE: Kapellan og sokneprest har her et medansvar, mens kateket er den som
har hovedansvaret. Jeg har hatt ansvar for KRIK-konfirmanter. Det innebar bla å være med
18 konfirmanter til KonfAction i Bø i juni.
Vi har klart å involvere konfirmantene mer i søndagens gudstjeneste. Hver konfgruppe har
vært med å forberede og gjennomføre en gudstj. Dette har vært svært meningsfylt og vi har
fått veldig positiv tilbakemelding på dette.
TROS: Her veksler prestene om å delta, men slik at det alltid er en av oss med på opplegget
og har ansvaret for den gudstjenesten som hører med i opplegget.
- Diakonen – sammen med denne har soknepresten og organist vært 1 gang pr mnd på
nattverdgudstjenester på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter.
- Organistene – vi samarbeider med organistene om salmer/musikk til gudstjenesten.
Daglig leder – vi samarbeider i det daglige. Hun har den store oversikten og sørger bla for
bemanningen til gudstjenesten av lønnede og frivillige medarbeidere.
Jeg har vært leder i Gudstjeneste-utvalget som har hatt mye å gjøre med innføringen av den
nye gudstjenesteliturgien. Vi har ikke hatt noen møter i 2013.
-Jeg er også medlem i Trosopplæringsutvalget. Her er det kateket og menighetspedagog som
har gjort den største jobben med en egne Trosopplæringsplan for Randesund menighet.
-Soknepresten har plass i menighetsrådet, og i Menighetsrådets arbeidsutvalg.
-Prestene har dåpssamtale med de som skal ha dåp. Det skjer som regel onsdagen før
dåpssøndagen. Her møter de dåpsvertinnen som de treffer igjen på søndagen.
- Viktige funksjoner i forbindelse med gudstjenesten ivaretas på en flott måte av de mange
frivillige. Og vi har en utfordring i å rekruttere nye inn i de ulike tjenester.
Det er fortsatt et veldig spennende arbeid å være med som prest i Randesund. Noen ting
ligger fast og noe er i høyeste grad under utvikling.
Sokneprest Eivind Martinsen

Årsrapport fra kateketen
2013 har vært et år med nye, store utfordringer innenfor det som har med undervisning å
gjøre.
Trosopplæring
Den store enkelt utfordringen dette året har vært arbeidet med å ferdigstille en helhetlig
trosopplæringsplan, som skulle leveres til godkjenning hos biskopen. Trosopplæringsutvalget
har jobbet med ulike aspekter ved planen i nesten et år. Det var stor lettelse og glede da vi
fikk gode tilbakemeldinger på utkastet vårt, og fikk planen godkjent med små justeringer.
Vi har en god og omfattende plan med mange ulike tiltak for barn og unge i alderen 0-18 år.
Vi ser at vi har stor oppslutning om de fleste tiltak som er for barn opp til 10 år. Etter det går
fremmøte noe ned frem til konfirmasjonen.
Skal vi klare å nå ut til alle døpte trenger vi å arbeide sammen, hele staben og hele
menigheten. Vi trenger frivillige, vi trenger noen som ber for oss, vi trenger noen som
forteller videre hva som skjer, slik at trosopplæring etter hvert blir like alminnelig som
konfirmasjonsundervisning.
I høst startet vi opp med et nytt tiltak: utdeling av 2-års bok og samlinger for 2-åringer.
Foreløpig er det ikke så mange som har kommet, men vi håper det vil ta seg opp etter hvert
som det blir bedre kjent. Til høsten har vi planer om å invitere 6-åringene til samling med
utdeling av 6-års bok. 2-års bok, 4-års bok og 6-års bok er laget som en «triologi» i
trosopplæring for førskolebarn, og vi tror at de kan være et godt hjelpemiddel til
trosopplæring i hjemmet..
Tiltak som jeg har hatt spesielt ansvar for er LysVåken og Tårnagenthelgen. LysVåken er
overnatting i kirken for 12-åringer. Det var ca 30 barn som deltok. Vi hadde en flott «nyttårsfeiring» sammen.
På Tårnagenthelgen var det 100 barn som deltok! Det er stor stas med ulike oppdrag og
oppgaver som skal løses i tårnet og kirkerommet. De som er på 2.klassetrinn får en spesiell
invitasjon, men alle på småskoletrinnet kan delta. Det er veldig moro med så mange
fornøyde barn.
Konfirmanter
I skoleåret 2012/13 hadde vi 99 konfirmanter i 2013/14 har tallet sunket til 60 konfirmanter.
Vi synes det er sørgelig at oppslutningen har gått så mye ned, men ser at vi har fått større
konkurranse om konfirmantene de siste årene.
Undervisere er som tidligere sokneprest, kapellan og kateket.
Kirke-/skolesamarbeid.
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med barneskolene i Randesund. Kirsten
Johannessen har også dette året vært med som frivillig både på julevandringer og
påskevandringer. Hun gjør en super jobb!
Barne- og ungdomsarbeid
En utrolig viktig del av menighetens dåpsopplæring er det kontinuerlige barne- og
ungdomsarbeidet som søndagsskole, kor, barnegrupper, Speider, ungdomsklubb osv.
Hjertelig takk til alle dere frivillige som står på som ledere år etter år!

Årsmelding fra diakonen
Jeg ble ansatt som vikar for Anne Eidjord fra 20.oktober.
Årsmeldingen vil av naturlige grunner bli noe begrenset. Refleksjoner over arbeidet må
komme siden.
Diakonen har i samarbeid med de andre diakonene i Diakonforum (diakonene i Kristiansand
og Søgne) planlagt og gjennomført følgende:
18.-20.januar samlivskurset «To på samme kurs» i Søm kirke. Det deltok 17 par.
25.-27.oktober det samme kurset holdet på Vågsbygd Helsestasjon. Det deltok 14 par.
Diakoniutvalg og andre frivillige gjorde dette praktisk mulig. Deltagere gir svært gode
tilbakemeldinger på kurset.
26.september temamøte «Sorgen det ikke sendes blomster til» med familieterapeut Karin
Hildén i Lund kirke. 7 personer meldte seg til gruppe.
31.oktober temamøte «I forkant av Allehelgensdag» med Odd Jarle Eidner, i Oddernes
menighetshus. Det var ca 80 personer til stede.
I 2013 har det vært 6 sorggrupper i gang, fire grupper for etterlatte etter ektefelle/samboer
og to grupper etter samlivsbrudd. Til sammen har 36 personer deltatt i samtalegruppene.
Det har vært 9 gruppeledere, to i hver gruppe.
«En kirke for alle» har hatt 6 samlingskvelder, 3 fester og 1 tur i løpet av året.
Et nytt prosjekt er planlagt og gjennomført på to sykehjem i samarbeid med sykehusprest
Hilde Nordhagen. Det ble holdt kurs om retten til egen tros- og livssynutøvelse. Bakgrunnen
er et rundskriv fra Helse-og Omsorgsdepartementet av 01.12.09, som bekrefter at alle har
rett til å leve ut et livssyn, og at hjelpeapparatet må legge forholdene til rette hos dem som
har store bistandsbehov.
12. mai ble det på nytt holdt en pilgrimsvandring fra Gamle Dvergsnes skole til Randesund
kirke. Det var god respons og et ønske om å fortsette tradisjonen.
Ut over dette har de faste arrangementene gått sin gang:
Hyggetreff hver måned på Randesund Omsorgssenter sammen med med Reidar Skaaland,
Institusjonsgudstjenester hver måned på Strømmetunet og Randesund Omsorgssenter i
samarbeid med Eivind Martinsen og Reidar Skaaland.
Diakonen har hatt andakter, hjemmebesøk og sorgsamtaler, samvær med skolebarna på
onsdagskafeen, undervisning og deltagelse i Tros og hos konfirmantene, administrativt
arbeid og fellestiltak.
Fra perioden etter 20.oktober kan det også nevnes at noe arbeid har vært knyttet til å følge
opp en asylsøker gjennom hennes støttegruppe.
Jeg har også hatt en del kontakt med ungdommer som har vært sterkt berørt av to selvmord
her i området. Dette har vært i samarbeid med kommunens krisetilbud. Vi valgte også å ha
åpen kirke for alle som ønsket det 4.desember, med mulighet for kveldsmat etterpå. Det var
ca 100 personer innom i løpet av kvelden.
Et nytt tiltak fra høsten 2013 har vært tirsdagslapskaus. Dette har vi hatt 3 ganger og
Diakoniutvalget har tatt ansvar for det. Responsen og fremmøtet har vært veldig bra, med
rundt 100 gjester. Det fine med dette tiltaket er at det både kan kombineres med aktiviteter,
og at flere blir kjent i kirken og «husvarme» her.

Årsmelding fra menighetspedagogen
2013 har vært et interessant år for meg som jobber med trosopplæring. Nytt i år har vært
samarbeid med Hald Internasjonale Senter i forbindelse med Balubadagen og gudstjenesten,
skaperverkets dag. Ti dagers tur til Israel for ungdommer i menigheten og samarbeidet med
mange menigheter i byen om Vennefest i Gimlehallen på Halloween. Jeg hadde også stor
glede av å ha Nelson og Kennedy her som studenter fra Hald. De var mye med i mitt arbeid
og det var fint å samarbeide med dem.
Tros
Tros for 1., 3. og 5. trinn, har vi nå gjennomført for syvende året på rad.
Vi har hatt god oppslutning om alle kursene i Tros dette året. Vel 160 barn har deltatt. Størst
fremmøte var det på 1. trinn som hadde ca 80 deltakere.
Det oppleves meningsfylt å møte barna og være sammen med dem her i kirka. Jeg opplever
at de trives og vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre som sier de får fornøyde barn hjem
fra Tros. Vi legger vekt på at det enkelte barn skal bli sett og tatt vare på samtidig som vi har
varierte oppgaver og formidling av sentrale temaer i den kristne tro.
Alle disse kursene er knyttet opp mot en gudstjeneste. Det er karnevalsgudstjeneste for 1.
trinn, skaperverkets dag for 3. trinn og en gudstjeneste i Randesund kirke for 5. trinn.
Gudstjenestene oppleves som høydepunkter i Tros. Samarbeidet med Hald internasjonale
senter i forbindelse med Tros for tredje trinn, Balubadagen og gudstjenesten var et
høydepunkt i år. Jeg glemmer ikke så fort opplevelsen da vi i Tros sang «We are the world»
sammen med Haldstudentene!
Det kan av og til være utfordrende med store grupper barn like etter skoletid. Derfor er det
viktig at vi en nok ledere. Jeg vil rette en stor takk til de frivillige. De legger ned et stort og
flott arbeid i Tros. Uten dem kunne vi ikke gjennomføre dette arbeidet! Vi trenger stadig nye
frivillige selv om de er svært trofaste de som når er med i dette arbeidet.
Huledag
Det er tredje gangen vi har dette tilbudet for fjerde trinn. Tidligere kalte vi det for Lemurdag.
Men da vi skiftet misjonsprosjekt byttet vi navn til Huledag. Da er vi en hel dag i Randesund
kirke, med misjon som tema.
42 barn deltok på Huledagen i 2013. Vi hadde besøk fra Misjonsaliansen denne dagen som
fortalte barna om arbeidet i Ecuador.
I år var det mange ungdommer som var med som ledere. I tillegg var det noen trofaste
voksne. Noen lagde middag til oss og noen hjalp til i Randesund kirke hele dagen.
Dette er et godt tilbud til barna og familiene deres på en dag barna har fri fra skolen.
Tøff
Lederkurset Tøff som avsluttet til sommeren hadde 14. ungdommer. De hadde sin praksis i
trosopplæringen for barna på 1. trinn, 3. trinn, i Guttis og i Enter. De var også ledere på
konfirmantarrangementer i tillegg til sine samlinger som de har søndagskvelder. På høsten
startet vi opp ett nytt kurs med 17 ungdommer.

Tur til Israel
Ungdomsturen til Israel ble en stor opplevelse. Det var en gruppe ungdommer som er
tilknyttet Tøff og annet ungdomsarbeid i Randesund menighet som reiste til Israel i juni. Laila
Aasen var reiseleder sammen med meg.
En av ungdommene skriver dette etter turen: «Jeg har i alle fall fått en dypere forståelse og
nye tanker rundt min tro og jeg har noen utrolige gode minner. Jeg vil igjen takke for tidens
tur!!»
Jeg er enig med ungdommene at dette ble en tur med mange høydepunkter og jeg sitter
igjen med mange gode minner. Det er også fint å se at de ungdommene som var med på tur
nå har startet sin egen bibelgruppe.

Vennefest på Halloween
Vi fikk en henvendelse fra Filadelfia om vi og alle andre menigheter i byen ville være med å
arrangere en stor Vennefest i Gimlehallen på Halloween. Vi syntes det var en god ide å ha en
alternativ Halloween feiring og gikk med i komiteen. Til sammen var det 13 menigheter som
samarbeidet om dette arrangementet.
Dette ble et veldig stort arrangement! Det kom mer en 1500 barn + voksne. Da er det mye
som skal administreres. Det var et godt samarbeid mellom alle menighetene og det arbeides
videre med et nytt arrangement til neste år.
Jeg har besøkt Alf-klubben og søndagsskolen. Jeg er med i trosopplæringsutvalget som i år
har fått godkjent en helhetlig plan for trosopplæring for barn og ungdom 0-18 år. Jeg var
også med på å arrangere Tårnagenthelg og Lys Våken sammen med kateketen.
Det er mange fine arrangement her i menigheten der mange barn og unge får høre
evangeliet om Jesus. Dette er vår størst og viktigst oppgave som menighet. Det er fint å stå i
dette arbeidet. Jeg håper å kunne være med å videreføre og videreutvikle
trosopplæringsarbeidet framover sammen med de andre i staben og de frivillige.
Hilsen Liv Godtfredsen

Årsrapport fra ungdomsarbeideren
Året 2013 har vært et år med mange høydepunkter på Enter. Et stort konfirmantkull (20122013) har satt sitt preg på Enter med stort oppmøte på ungdomskveldene og engasjement i
styret og i lovsang. Samtidig har mange av de eldre ungdommene som har vært med i mange
år gradvis trukket seg tilbake. Mange av dem ble ferdig med videregående skole til høsten og
har dratt på disippeltrenings-skole, militæret eller begynt å studere. Vi har altså vært
gjennom et generasjonsskifte. Dette er en naturlig del av et ungdomsarbeid og jeg føler vi
har kommet veldig fint igjennom det.
I løpet av våren hadde vi mange fine kvelder. Jeg vil spesielt nevne Madagaskar-kvelden vi
hadde med Nelson og Kennedy og sommeravslutningen nede på Dvergsnestangen hvor vi
rigget til fullt lydutstyr nede ved badeplassen og lovsangen ljomet ut over skjærgården!
I månedskiftet juli-august dro vi på en ukes sommerleir til Holmsborg leirsted i Danmark.
Dette ble en fantastisk tur! Det var lett å se at ungdommene storkoste seg, og det gjorde vi
lederne også. Vi hadde mye lek og moro på dagtid og på kveldene hadde vi noen flotte
møter med Jesus i sentrum. Et av de store høydepunktene er vitnemøtet den siste kvelden
hvor det nesten ikke var en ungdom som ikke hadde reist seg for å si noe. Det ble en virkelig
fin og sterk kveld! Vi skal gjenta suksessen sommeren 2014.
Videre utover høsten tok vi med oss de fine opplevelsene fra danmarksleiren, og man kunne
merke at ungdommene var blitt enda mer sammensveiset. Blant høstens høydepunkter er
Holy-Riders kvelden i september. Kirkekjelleren var stappfull med ungdommer (70-80stk)
som satt musestille og hørte på meget sterke vitnesbyrd om hvordan den ene beinharde
bikeren etter den andre hadde møtt Jesus. I oktober arrangerte vi Reunion 2033 hvor vi latet
som vi møttes igjen i 2033 og hadde kledd oss ut etter ulike yrker som vi «skal bli». Dette ble
en kveld med mye latter og moro og ungdommene sprudlet av kreativitet.
I desember avsluttet vi året med et storslått juleball med flotte stivpyntede ungdommer,
nydelig julemat, juletregang og underholdning med Enter-talenter. Det ble et verdig
punktum for et kjempeflott Enter-år.
Det ble en del utskiftninger i styret etter sommeren hvor 4 ungdommer forlot styret og 3
kom inn. Vi satt da igjen med 8 ungdommer i styret. 2 og 2 har ansvar for hver sin
ungdomskveld hvor de leder og organiserer kveldene i samarbeid med meg. Styret samles èn
gang i måneden til styremøte. Det har vært svært gledelig å se at styremedlemmene har
vokst med ansvaret sitt. Tidligere reserverte noen seg for å stå foran en forsamling å prate
og noen var beskjedne og lite aktive på styremøtene. Nå leder alle møter, noen har til og
med holdt tale og på styremøtene må jeg nesten roe dem ned for de er så ivrige. Dette synes
jeg er veldig moro!
En stor andel av de aktive Entermedlemmene er 10.klassinger. De går mye sammen både på
skolen og fritiden og er blitt svært sammensveiset. Dette er på mange måter positivt, men
det kan også gi utfordringer i forhold til å være inkluderende ovenfor andre ungdommer.
Dette har vi fokus på og ungdommene er blitt stadig mer bevisste på å prate med og
inkludere nye ungdommer.

Konfirmantkullet 2013/2014 har ikke oppsøkt Enter på samme måte som det foregående
kullet. Vi har forsøkt ulike tiltak med blandet suksess. De litt større arrangementene har
trukket en del konfirmanter, mens det har vært lite oppmøte på de «vanlige» Enterkveldene. Vi må jobbe videre med å finne gode måter å innlemme konfirmantene i Enter.
Til slutt vil jeg si at det er et privilegium å jobbe som ungdomsarbeider i Randesund
menighet. Det er mange flotte og engasjerte ungdommer med massevis av ressurser. Det
gjelder å ta godt vare på dem og det vil jeg sammen med ledergruppen forsøke å gjøre på
best mulig måte!

Jostein Torvnes, ungdomsarbeider

Årsrapport fra kantorene i Randesund
Ny liturgi og melodier
har gjort sin inntreden og krever oppfølging. Om dette musikalsk har vært til det bedre for
vår kirke er et jevnlig tema blant våre kantor-kollegaer. Musikalsk er kirken mer enn noen
gang delt. Dette trenger slett ikke være noen ulempe. Hovedsaken er at det fungerer i
menigheten.
Det er alltid en utfordring med nytt materiale som rokker ved det vante, men vi håper
melodiene av Tore Aas som vi har på Kyrie og Gloria faller i god jord og er inspirerende.
Det koster å forandre.
For oss har disse en mer moderne melodidrakt som gjør gudstjeneste litt mindre stiv. Dette
opplever vi som positivt for vår menighet.
Innvolvering, fleksibilitet,og sted-egengjøring
er blitt viktige begreper i den nye liturgi-reformen. Menighetssangen er god i vår menighet.
Likevel har vi hatt forsangere på mange gudstjenester. Det fine med dette er etter vår
mening å involvere mennesker i tillegg til hjelp til menighet ved innøving av nye salmer.
Det er spesielt flott når barna er med. De lærer salmer og deltar på en god måte.
Å få til en kontinuerlig forsangertjeneste ser litt vanskelig ut for øyeblikket. Mange et opptatt
med ulike gjøremål. Vi vil bruke forsangere av og til. Så får vi se hvordan fremtiden blir.
Trosopplæringen
June og Reidar har spilt på samlingene på TROS. Vi har vært med på samlingene med
TROSbarna tirsdager og onsdager.
June er en av lederne på Huledagen, Lys Våken og Tårnagent-helg.
Barnegudstjenestene er også en viktig del av vår trosopplæring, og June er med her.
Baby- og småbarnssang har trengt vikar noen ganger, og da har June hatt opplegget disse
gangene. Ellers har hun vært med som mor. 
Ungdomskoret har hatt sine jevnlige øvelser, og 9 opptredener. Det har vært en fin gjeng
ungdommer. Sommeren og høsten ble annerledes enn planlagt, da June ble syk. Vi fikk ikke
startet opp igjen etter sommeren før 18.september. Det var nok litt seint, og vi fikk ikke inn
vikar. Mange ungdommer sluttet, og vi satt igjen med en håndfull ungdommer rett før jul. Vi
sang på Enter sitt juleball, som siste opptreden før jul. Det virker som det er vanskelig å få
nok ungdommer som forplikter seg til koret hver uke. I 2014 tenker vi å jobbe med
prosjekter i stedet for ukentlige øvelser.
June er også med i KONFIRMANTarbeidet – både gjennom Kick Off, Konfirmanthelg på
Skogtun, Samtalegudstjeneste og Konfirmasjonsgudstjenester - men også på «vanlige»
gudstjenester der konfirmantene er med; forbereder og deltar aktivt; både med praktiske
oppgaver – og med andre oppgaver som sang, drama og dans.
Det føles veldig meningsfylt å være med i dette viktige trosopplæringsarbeidet. Det er livet i
et nøtteskall, dette! 

Langfredagskonsert
ble det også dette året sammen med sangeren Sveinung Hølmebakk.

Trygt på himmelpute – konsert
21.april. Repertoar fra Junes første CD og sangbok: «Trygt på himmelpute». Begge kantorer
deltok i tillegg til eksterne musikere (Hanne Kyllingstad, cello og Jorunn Abrahamsen, fløyte)
– og også ei jente fra ungdomskoret (Vilde Fidjeland).
Kjærlighet & Vilje – konsert og plateslipp
Rett før jul var det konsert med «slipp» av Junes nye CD og sangbok: «Kjærlighet & Vilje».
Stas å ha releasekonserten i Søm kirke, og veldig gledelig at det kom såpass mange publikum
2 dager før julaften. Begge kantorene deltok, i tillegg til eksterne musikere (Hanne
Kyllingstad, cello og Jens Nyland, perkusjon).
Rabakoret
Reidar trives utrolig godt i denne sammenhengen. Berikende å møte barn og foreldre i
menigheten og bli bedre kjent. I august/september spilte vi inn vår 8.cd «Helt fantastisk».

Korvirksomhet i Randesund menighet
Reidar er fortsatt med i tenor-rekka i Søm kirkekor. En herlig gjeng å være sammen med.
Stor takk til vår dirigent Lars Kristian Haakestad.
Så vil vi også takke Konrad Øhrn og Svok som beriker menigheten vår.
Det er viktig for oss å se disse fantastiske resursene vår menighet har og vi er i en konstant
prosess på dette.

Til slutt
-

Reidars 50 års bursdagsfeiring med påfølgende jubileumskonsert 25. august som
samlet ca. 400 besøkende og innbrakte kr 53 263,- til Kirkens Nødhjelp.
Til sammen blir det ca. 175 000 til KN fordelt på 6 konserter de seks siste årene.

-

Reidars tur til Haiti som bursdagsgave fra Kirkens Nødhjelp 4. – 16. november.

-

Junes utgivelse av «Kjærlighet & Vilje» 15.desember, med releasekonsert i Søm kirke
22.desember

Inspirerende 

June og Reidar

Årsrapport fra kirketjenerne
Søm Kirke
Dugnadsgjengene har vært til stor hjelp med vasking av pendler og porefylt gulvet i
kirkesalen. Ellers er det gjort mye arbeid ute og inne for å holde kirka vår fin.
Det er laget rekkverk i bakken fra kapellet og ned til baksiden.
Vi sliter med varmen og friskluftanlegget, her hjelper Gcon oss for å finne ut hva som er galt.
Vi blir nødt til å finne ut hva som gjør at vi ikke får varme nok. Vi står på og gir oss ikke før vi
får en løsning.
Søm kirke er et flott bygg, men med stor utfordringer, derfor er vi veldig glad for å ha en
villig og gode dugnadsgjenger som stiller villig opp når det trengs både inne og ute.
Randesund menighet er Grønn kirke og skal fremdeles fortsette med å sortere søppel og her
kan vi bli bedre, så vi håper at vi sammen kan hjelpe hverandre.
Vi håper at vi som kirketjenere kan være med å bidra til en fortsatt stor aktivitet.
Randesund kirke
Det har vært mange brylluper og begravelser 2013.
Det er montert flere ovner under benkene våren 2013.
Vi vil takke dugnadsgjengen her som stiller opp og vasker og pusser sølv og annet
forefallende arbeid. Det er godt å ha en villig gjeng rundt seg.
Begge kirkene er to flott bygg som vi er stolte og glad i og håper som kirketjenere kan bidra
til at vi alle er stolte over kirkene våre.
Vi har begynt å forberede oss til 150-årsjubileet i 2014. Fellesrådets serviceteam til kirkene
skal gjøre en del av arbeidet. Vi håper vi skal få skiftet teppe på galleriet og i den forbindelse
male benker.

Per Svein

Kay

Årsrapport fra daglig leder
Nok et år er forbi og vi er så heldige og kan se tilbake på et år med mye aktivitet i våre 2
kirker. Vi kan notere oss en liten økning i gjennomsnittlig antall besøkende på
gudstjenestene og noe økning i antall døpte og viede. Vi ser også at det kommer mange barn
på aktiviteter som er spesielt rettet mot dem. Det er vi veldig glad for! Håper vi sammen kan
fortsette arbeidet slik at flere søker til kirkene våre.
Av nye ting kan vi nevne tirsdagslapskausen som har samlet mye folk. Diakoniutvalget har
gjort en kjempeflott jobb med dette arrangementet og vi opplever at folk i alle aldre har
vært samlet rundt «middagsbordet» i Søm kirke.
Det har vært mye fokus på givertjenesten i 2013. Det ble opprettet en ny giverkomite som
har jobbet målrettet for å øke inntektene. Dette har gitt gode resultater. Tilskuddene fra det
offentlige er ikke nok til å dekke våre utgifter. Dette vil nok også være tendensen i årene som
kommer.
Kirkeringene har igjen stått for et strålende resultat og vi kunne i desember notere oss
rekordinntekt på julemessa. Damene i kirkeringene har stått på i mange, mange år og vi er
imponert over den innsatsen som blir lagt ned.
Pinsa 2013 slo lynet ned i Søm kirke og dette ga oss mye ekstraarbeid i lang tid. Mye av det
elektriske ble ødelagt og det ga utfordringer både i gudstjenester og andre ting som foregikk
på huset. Heldigvis er nå alt i orden igjen og vi håper at værgudene er noe mildere i året som
kommer.
Det er mange flere som burde blitt nevnt her. Jeg vil rette en stor takk til stab og alle de
frivillige i utvalg, lag, kor, foreninger og andre som står på året gjennom. Mange av våre
frivillige har vært med helt fra starten fra menighetshuset og holder fortsatt på i frivillig
arbeid den dag i dag. Skulle gjerne takket hver enkelt personlig, men sender herved en takk
til alle dere som bidrar i Randesund menighet. Dere gjør et viktig og flott arbeid!
Bjørg Sløgedal

DIAKONIUTVALGET
Kontaktperson før 20.10:
Kontaktperson fra 20.10:

Anne Eidjord, diakon
Kristin Haugen, diakonvikar

E-post:

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Bidra til at diakonien er en
grunntone i alle forhold i Randesund menighet, og at den
konkretiseres i egne tiltak.
Hele menigheten
6 møter i perioden, behandlet 31 saker
4 i vårhalvåret, 5 i høsthalvåret
Mennesker som lider og som er ensomme angår oss.
Vårt ansvar for mennesker nært og fjernt, samt vårt ansvar for
skaperverket, utfordrer til handling.
Ragnhild Skoge
Holteveien 40
Tlf. 38 04 09 12
Anne Flottorp
Kongshavnv.45
Tlf. 38 04 00 68
Kirsten Vigemyr
Kjellevikstien 9
Tlf. 97 07 75 06
Åse Neset
Huldertun 17
Tlf. 91 57 53 28
Roald Kvarsten
Buaneveien 60
Tlf. 38 04 09 22
Anne Eidjord
Hæstadhaven 6B
Tlf. 90 98 59 87
Kristin Haugen
Høivold Brygge 18 Tlf. 97 57 17 64

Formål:

Målgruppe:
Hvor ofte:
Antall medlemmer:
Utfordringer:

Medarbeidere:

tlf 38 19 68 81
tlf.38 19 68 81

MISJONSUTVALGET
Kontaktperson 2013: Margrete K Dybdahl, Kongshavnveien 85, 4639 Kristiansand
tlf. 380 46406 /957 40873
e-post:
margrete.dybdahl@gmail.com
Medlemmer I utvalget:
Åshild Øvrevoll-Åsheim, Anna Eldhuset, Thorbjørn Johannessen
og Jan Fjelde
Mandat/formål:
Styrke og oppmuntre misjonsengasjementet i menigheten gjennom
informasjon, forbønnstjeneste, misjonsprosjekter og innsamling av
penger til prosjektene.
Følge opp menighetens misjonsprosjekt og gjøre det kjent i alle lag av
menigheten.
Arbeide med forslag til misjonsprosjekt når avtaleperioden går ut.
Målgruppe:
Hele menigheten
Møtested:
Søm kirke
Møter:
5 møter
Antall medlemmer: 5
Utfordringer:
Å engasjere nye mennesker for misjon, å nå ut med informasjon.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Kontaktperson 2013: Randi K. Skaar, 951 23 315
Mandat/formål: Skal være et rådgivende organ for menighetsråd og de ansatte i saker som
har med trosopplæring for barn og unge i alderen 0-18 år.
Tu har ansvar for at det blir skrevet en trosopplæringsplan for menigheten og Tu skal sørge
for at det iverksettes og gjennomføres oppgaver knyttet til denne. Tu har ansvar for å
evaluere og revidere tiltakene i trosopplæringsplanen.
Tu skal koordinere underutvalg som har ansvar for planlegging og gjennomføring av enkelt
tiltak.
Antall sammenkomster: 10 møter
Antall medlemmer: 7 medlemmer: Randi K. Skaar (MR), Eivind Martinsen, Bernard Hovden,
Jon Ditlef Monstad, Lisbeth Hallberg, Liv Godtfredsen og Ellen Sandvik
Kort om arbeidet: Hovedarbeidet i 2013 har bestått i å utarbeide en fyldig lokal
Trosopplæringsplan for Randesund menighet. Denne ble innlevert i juni og godkjent i
desember av Bispedømmet. Planen omfatter trosopplæring for barn og ungdom mellom 0 –
18 år, og overstiger minstekravet om 315 timer pr. barn i disse årene. I tillegg har aktuelle
saker i forbindelse med arbeidet blitt tatt opp fortløpende.
Utfordringer: Synliggjøre bredden og kontinuiteten i det lokale trosopplæringsarbeidet,
spesielt informasjonsmateriell i tilknytning til konfirmasjon. Positive erfaringer siste år: Fått
oversikt over alt det gode arbeidet som legges ned, både av ansatte og frivillige.

DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2013:
e-mail:
Formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:

Antall personer:
Medlemmer:
Utfordringer:

Astrid Aadnevik, Haumyrlia 6, Tlf 907 78 156
astrid.aadnevik@hotmail.com
Støtte og hjelpe ved dåpssamtaler og ved dåp
Foreldre til dåpsbarn
Søm kirke kl. 18.00-19.00 onsdager før dåp i kirka sammen med
dåpsfamiliene.
Det er 2 møter i året for dåpsvertinnene der
dåpsgudstjenestene fordeles.
1 person har ansvar for hver samling
Lise Laila Strømme, Astrid Aadnevik, Sigrid Johnsen, Berit
Pedersen
Få flere dåpsvertinner

ONSDAGSKAFEEN
Kontaktperson i 2013: Anne Eidjord (fram til høsten), Kristin Haugen (fra høsten)
e-post:
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
Mandat:
Skape et hyggelig treffsted i Søm kirke på formiddagstid.
Målgruppe:
Pensjonister, mødre med barn fra babysang, småbarnssang,
skoleelever, alle er velkommen.
Møtested og tid:
Søm kirke kl. 11.15-13.00 hver onsdag unntatt i høytider og
sommerferie
Sammenkomster:
37

MÅNEDENS GJEST
Kontaktperson:
Medlemmer av utvalg:
Mandat/formål:

Leif Rosseland. Tlf 38045626. E-mail: leif.rosseland@getmail.no
Ruth Stie, Anne Lise Vesterkjær, Asbjørn Aasen, Leif Rosseland
Å samle mennesker til sosialt samvær og møter med kristent
tema. Vi ønsker å være en del av en levende menighet og ha et
åpent vindu mot samfunnet.
Målgruppe:
Voksne i alle aldre.
Møtested og tid:
Søm kirke, første onsdag i måneden. Kl. 1200.
Antall sammenkomster:
9 sammenkomster i året.
Antall vanlig fremmøte:
50 – 80
Utfordringer:
Å finne fram til flere interessante gjester/talere.
Positive erfaringer siste året: Gode tilbakemeldinger. Gledelig god oppslutning.

HYGGETREFF PÅ RANDESUND OMSORGSSENTER
Kontaktperson 2012:

Anne Eidjord (til høsten)
Kristin Haugen (fra høsten)
e-post:
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
Formål:
Lage et hyggelig samvær i menighetens regi på Randesund
omsorgssenter.
Målgruppe:
Beboerne på Omsorgssenteret, pårørende og eldre i nærmiljøet
Møtested og tid:
Aktivitetsstua kl. 16.00 - 17.30
Hvor ofte:
9 ganger i året
Antall medarbeidere:
6
Vanlig fremmøte:
20-30 personer
Utfordringer i arbeidet: Lage en meningsfull samling for mennesker med svært ulikt
funksjonsnivå.
Medhjelpere:
Magnhild Gjertviksten Snehvitbakken 43
38 04 73 74
Greta Hansen
Lian platå 37
38 04 63 08
Helga Fone
Snehvitbakken 27
38 04 42 81
Magna Lien
Kjellevikstien 33
38 04 68 55
Reidar Skaaland
kantor
48 14 06 22

BØNNETJENESTEN
Kontaktperson:
E mail:

Anne Flottorp, Frikstad, 905 49184,
anne_flottorp@hotmail.com
Anne Eidjord Diakon Søm kirke / Kristin Haugen 381 96881
Mandat/ formål:
Be for menigheten, de ansatte, for menighetsråd, kor, lag ,utvalg og
foreninger. Be for konfirmanter, dåpsbarn, og de som vies i
menigheten, for misjonsprosjekt og bønnelapper i bønnekrukka.
Be for bygd og by, land og folk.
Målgruppe:
For alle som ønsker å være med å be.
Møtested og tid:
Hver ukedag er en fra bønnetjeneste i kapellet og ber, kl 10 til 11.
Sammenkommster: To fellessamlinger for alle bønnevaktene, en vår og en høst.
Antall medlemmer: 27 personer er med i bønnetjenesten. En har tjeneste av gangen etter
oppsatt turnusliste.
Vanlig fremmøte:
12 til 15 på fellessamlingene.
Utfordringer:
Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den. Ønsker å være med å be
for aktiviteter og arrangementer i menigheten.
Positive erfaringer: Nye medlemmer, gode tilbakemeldinger på at det er viktig tjeneste,
Deltar i gudstjenesten med forbønn under nattverd ca en gang pr
måned
Samtale og bønn i Kapellet hver mandag fra klokken 11 - 12.

SØM KIRKERINGER
Kontaktperson 2013:

Sigrid Farstad Johnsen, Gruvestien 4 B,
4638 Kristiansand, tlf.nr. 90527055
Email:
sigri-jo@online.no
Mandat/formål:
Arbeide mot julemesse
Målgruppe:
Damer
Møtested og tid:
I hjemmene ca. 1 gang i mnd.
Antall sammenkomster:
Varierer fra ring til ring
Antall medlemmer:
ca 70
Positive erfaringer siste år: God og positiv julemesse. Godt besøkt. Fin vårfest/årsmøte.
Kort om arbeidet:
Vår hovedoppgave er å arbeide mot julemessa. Skaffe gevinster
og ha hovedansvaret for gjennomføring av messedagen.
Utfordringer for det nye året: Å få flere nye medlemmer.

FRIKSTAD KIRKERING
Kontaktperson:
Medlemmer:
Mandat/formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:
Sammenkomster:
Vanlig fremmøte:
Utfordringer:

Kirsten Ellefsen, Frikstad, 380 40231
7 personer
Være med å støtte opp om Randesund kirke. Ordne med blomster på
alteret til gudstjenester. Pusse sølv til jul.
Damer i alle aldre. Positivt: En ny dame begynte i 2013.
I hjemmene på formiddagen
En gang i måneden
5-7
Flere nye medlemmer.

SØM KIRKEKOR
Kontaktperson 2013:
Anette Strømsbo Gjørv
Vardåsveien 18 A
4637 Kristiansand
Email:
anette@gmk.no
Medlemmer i styret:
Anette Strømsbo Gjørv (leder), Marta Eline Martinsen (styremedlem som gikk ut høsten
2013), Bjørn Skaar (kasserer), Inger Lill Log (sekretær) og (styremedlem). Astrid Jakobsen og
Torbjørn Johannesen har vært varamedlemmer. Thorbjørn Johannessen møtte fast i styret.
Dirigent: Lars Kristian Dedekam Håkestad
Komitéer:
Disse har i 2013 bestått av:







Noteforvaltere: Gerd Tøfte og Sigrid Farstad Johnsen.
PR komité: Anette Strømsbo Gjørv og Hilde Andreassen
Kaffekomité: Astrid Jakobsen, Thor Eivind Ranneberg-Nilsen, Margrethe Limmesand,
Kirsti Espegren, Gunnvor Østrem, Kirsten og Torbjørn Johannessen, Vigdis Berntsen
Borgemyr og Berit Elisabeth Berntsen
Arrangementkomité: Ellen Nordvang, Ole Johan Rossland, Anne Britt Bjørdal og
Thor-Eivind Ranneberg-Nilsen.
Valgkomité: Margrethe Limmesand og Arnfinn Larsen.

Mandat/formål:
Koret har som formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den norske kirke i samsvar
med kirkens bekjennelse ved:
- å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner
- å fremme medlemmenes kirkemusikalske og liturgiske forståelse og innsikt
- å stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang
- å styrke fellesskapet mellom medlemmene
Målgruppe:
Voksne, sangglade mennesker
Møtested og tid:
Øvelsene foregår i Søm kirke hver torsdag kl. 19.45 – 22.00

Aktiviteter
Koret har i 2013 hatt 4 egne konserter, deltatt på 5 gudstjenester og en giverfest, hatt to
mindre utflukter og en Danmarkstur der vi sang på gudstjeneste i Sæby klosterkirke. Vi har
hatt 30 ordinære øvelser, 17 på vårsemesteret og 13 på høstsemesteret. I tillegg kommer
generalprøver, 2 lørdagsøvelser i forkant av konserter og øvelsene på Danmarksturen.
Antall medlemmer:
Ved utgangen av året hadde koret 33 aktive sangere fordelt på 13 sopraner, 7 alter, 6
tenorer og 7 basser. 2 er i permisjon.
Antall vanlig fremmøte:
30-35
Kort om arbeidet:
Koret har et positivt og støttende miljø, og har allerede i 2013 startet planene for
jubileumsåret 2014 med prosjektet å få skrevet og komponert en egen
Jubileumskomposisjon.
Positive erfaringer siste år:
Dette året har koret arrangert fire konserter i Søm kirke. To av dem har vi ubeskjedent nok
kalt «fest», Påskefest og Vårfest. Vi satser stort på egne krefter og har et mål om å involvere
våre tilhørere mye i allsang. Som støtte til det vi ønsker å kommunisere kjører vi alltid en
spesiallaget PowerPoint på veggen i tillegg til at vi rigger kirkerommet med en hage, eller
puzzlespill eller andre effekter. Vi søker å balansere våre konserter med fri entrè og
inngangsbilletter, og i år har også koret vedtatt å øke kontingenten kraftig slik at vi både kan
lønne vår dirigent og dekke utgifter til bl a noter.
Utfordringer for det nye året:
Det er en konstant utfordring å rekruttere nye medlemmer, og høsten 2013 har styret hatt
fokus på dette. Ved oppstart 2014 vil koret invitere til «Åpen øvelse med kveldsmat».
Å sette seg mål om å skape ny musikk til koret hvor både tekstforfatter og komponist skal ha
sine honorarer, setter koret på en stor, men spennende prøve både økonomisk og musikalsk.
Vi gleder oss til å realisere drømmen!

SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger
eller ved andre tilstelninger.
På begynnelsen av året fikk SVOK besøk av Fædrelandsvennen på en helt vanlig korøvelse.
Dette ble til en hyggelig liten reportasje i avisen.
Det har vært et aktivt år for koret, med flere konserter med urfremføringer og variert
program, sammen med vår dirigent og kunstneriske leder Konrad M. Øhrn.
Konserter/fremføringer;
 3. jan. Gudstjeneste i Søm kirke
 27. jan. Fastesamling i Søm kirke
 13. mars Fastesamling i Søm kirke
 17. mars Konsert. Salmeaften i Søm kirke. Presentasjon og urfremføringer av nye salmer av
Svein Takle og Konrad Øhrn, ”Fra dine hender, Gud”. SVOK var forsangere for en syngende
menighet.
Salmene ble presentert av Svein Takle.
Fløytisten Daniel Henry Øvrebø fremførte sammen med Konrad Øhrn to nyskrevne satser
av Øhrn, for fløyte og klaver.
 14. apr. Gudstjeneste i Søm kirke.
 2. juni Romantisk sommerkonsert. Birte Løvåsen og Jan Fjelde presenterte tekster om
kjærligheten. Svok fremførte Liebeslieder av Brahms. På duoklaver: Karina Bull – Gjertsen
og Trygve Trædal. Solister: Mette Pearson og Sveinung Hølmebakk.
Urfremføring av Menneskelandskap, sanger av Olav Mosdøl og Konrad Øhrn. Solist:
Sveinung Hølmebakk (medlem av Nordic Tenors) Olav Mosdøl leste tekster mellom hver
sang.
 13/14. sept. Salong-konsert ved Langesund Bad.
 15. sept. Gudstjeneste i Langesund kirke.
 3. nov. Konsert. Allehelgensmesse av Egil Hovland. Søm Vokalensemble med solister,
Litturg: Eivind Martinsen, Orgel: Martin Pearson
 15. des. Julekonsert. Fra dombjeller til harpeklang. A Ceremony of Carols av Benjamin
Britten. Johanna Nousiainen spillte harpe. SVOK stillte med solister og musikere.
Øvelser:
Koret møtes hver onsdag kl.20.00 i Søm kirke og har hatt 16 øvelser i vårsemesteret, i tillegg
til 2 lørdagsseminarer i forbindelse med konserter (16. mars og 1. juni)
I høstsemesteret hadde koret 16 øvelser og 3 seminarer (14. sept., 2.nov og 14. des.)
Medlemmer:
SVOK hadde ved årets slutt 23 aktive medlemmer fordelt på 9 sopraner, 5 alter, 4 tenorer og
5 basser.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Styremedlemmer:
 Dagfinn R. Andersen (leder og kontaktperson tlf 915 63 942 e-post
dagroand@gmail.com)
 Unn Miriam Kasti (kasserer)
 Per Stallemo (notearkivar)
 Kristine Akselsen (sosialansvarlig)
 Einy Rochlenge Bortheim (sekretær)
 Konrad Øhrn (dirigent og musikalsk leder)
 Ingar Boge (varamedlem)
Styret har holdt 5 styremøter: 18.03, 29.05, 4.09, 25.09 og 20.11.
Året 2013 har gitt oss mange flotte sangopplevelser, og vi vil takke hver enkelt for innsatsen
de gjør til korets beste. Og en spesiell takk til Konrad M. Øhrn for dyktig og inspirerende
musikalsk ledelse.
På vegne av SVOK-styret:
Einy Rochlenge Bortheim, sekretær

RABAKORET
Kontaktperson 2013:
Elin Wikstøl Andersen og Anita Haugstad
E-mail:
post@rabakoret.no og styreleder@rabakoret.no
Medlemmer i styret:
-Dirigent: Elin Wikstøl Andersen
-Pianist/komponist: Reidar Skaaland
-Styreleder: Anita Haugstad
-Sekretær: Beate Skarbø
-PR ansvarlig: Trond Andersen (våren 2013) og John Olsen (høsten 2013)
-Web-ansvarlig: Julie Omdal Egeland
-Salg: Beate Skarbø
-Dugnadsansvarlig: Liv Seland
-Kasserer: Svein Otto Støyl
Formål:
Spre det kristne budskap til barn og unge gjennom sang og
musikk
Målgruppe:
Barn 4-12 år
Møtested og tid:
Øvelse i kirka:
4 år -1.klasse kl 17.00-17.45
2. - 7. klasse kl 18.00-18.45
Antall sammenkomster:
27 øvelser, 18 opptredener, 3 dager i studio i forbindelse med
CD-innspilling og 2 overnattingshelger(BGF og overnattingi Søm
kirke)
Antall medlemmer:
112
Antall vanlig fremmøte:
ca 80
Rabakoret er en viktig del av Randesund menighets barnearbeid. Koret trekker til seg barn i
alderen 4-12 år fra hele Randesund. Vi ønsker å formidle det kristne budskap og samtidig gi
sangglede til barna. Vi ønsker også å være synlige i nærmiljøet. Det er et stort kor så de må
alle lære seg å stå ordentlig i kortrappa og følge med på det dirigent/pianist sier. Dette er
veldig lærerikt for barna, og det er fint å se hvordan de store hjelper de minste. Vi har også
utrolig stor hjelp av hjelpelederene. Det er fantastisk ungdom som stiller opp hver torsdag
for å gi ro i rekkene, hjelpe de minste og ønske alle velkomme når de kommer. Vi har
fortsatt med bolledag en torsdag i måneden der foreldrene får være med og høre på når
barna synger på øvelsen. Vi har også videreført supertorsdag en gang i måneden for de store
barna. Da får de som ønsker det prøve seg på solosang i mikrofon og vi har litt ekstra
godt/kos etter øvelsen. Dette for å forsterke det sosiale miljøet i koret, da det er flere som
ikke kjenner så mange andre. Høsten 2013 hadde vi ikke supertorsdager pga CDinnspillingen. Det ble en travel høst med innspilling av ny CD og mange opptredener. For at
ikke alle barna skulle føle at de måtte stille opp på alt, så opprettet vi TEAM-Raba for de
ivrigste barna og hadde egne opptredener med bare denne gruppen.
Vi har gjennom flere år hatt fadderkasse til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Der kan barna legge
på litt småpenger på øvelsene i tillegg til at vi tar opp egen kollekt under julekonserten som
også går til prosjektet. I 2013 fikk vi inn over 11 000,-.
I 2014 fortsetter vi som vi gjorde i fjor, og vi skal fremdeles jobbe for et godt sosialt og trygt
miljø i koret, og at alle kan trives og ha det fint.

PROSJEKTØRGRUPPA
Kontaktperson 2013:
Øistein Vigemyr
Andre medarbeidere:
Jan Hodne
Bjørn Skaar
Leif Kåre Spartveit
Anne Lise Vesterkjær
Simon Drivdal
Kristian Sløgedal
Martine Pearson

oisteinvi@gmail.com

950 30 599

jan@hodne.com
bjskaar@online.no
lkaspar@online.no
torsvest@online.no
simdrivdal@gmail.com
krillen96@live.no
martine.s.pearson@gmail.com

911 93 317
415 61 430
478 87 230
452 62 426
414 57 320
469 36 868
984 38 929

Mandat/formål:

Betjene videoprosjektøren under gudstjenester. Vise salmetekster,
liturgi og annet i samarbeid med presten. Gruppas medlemmer
spørres også om å bistå ved andre arrangementer.

Målgruppe:
Møtested og tid:
Hvor ofte:
Sammenkomster:
Antall medlemmer:

Menigheten samlet til gudstjeneste.
Ved gudstjeneste i Søm kirke – primært søndag formiddag.
De fleste søndager og helligdager i året.
65
8

Utfordringer:

Det er fortsatt noen "samspillsproblemer" med prosjektøren på
kirketorget. Det jobbes med saken.
Før innføringen av ny den salmeboka i desember ble alle salmer i
gruppas interne database (350 salmer) omarbeidet med nytt nummer
og nye opplysninger m.m.
Vi har også vært i kontakt med Eide forlag, som utgir den nye
salmeboka på papir og nett. Nettutgaven hadde noen svakheter i
forhold til våre behov. Det har forlaget tatt hensyn til og rettet opp.
Vi trenger 1 - 2 nye i gruppa siden noen har sluttet/trapper ned.

Positive erfaringer:

Det er nå nye, gode prosjektører både i kirkesalen og på kirketorget.
Vi har et godt samarbeid med prester/stab. Vi mottar oppsettet til
gudstjenestene på mail i god tid.
Flere gjester utenfra har kommentert at bruken av storskjerm i Søm
kirke fungerer svært bra.

WEBGRUPPA
Kontaktperson 2013: Øistein Vigemyr

oisteinvi@gmail.com

950 30 599

Andre medarbeidere: Ralph Nash
ralph.nash@gmail.com 472 78 552
Anette Strømsbo Gjørv anette@gmk.no
952 80 455
Tove Houck Christensen er med i gruppa som representant for
Kirkenytt.
Mandat/formål:

Drive menighetens nettsted, www.randesund.no.
Sørge for at randesund.no stadig er aktuelt og oppdatert. Tilby kurs og
rådgivning til aktuelle brukere i verktøyet.

Målgruppe:

Alle som søker opplysninger om Randesund menighet og
arrangementer der.
Sammenkomster:
Ingen møter i gruppa, men intern kommunikasjon ved bruk av epost og
Skype. 2 mindre kurs av nye brukere.
Antall medlemmer: 4
Arbeidsgang:

Gruppa fortsetter sitt arbeid med å drifte menighetens nettsted.
Web-verktøyet fra amerikanske Weebly gjør det forholdsvis enkelt å
legge inn og oppgradere innhold på sidene. Staben sliter litt med
dataløsningen som kommunen tilbyr, men bidrar likevel med å holde
sidene ajour.

Utfordringer:

Nettstedet skal være et levende uttrykk for Randesund menighets liv
og virksomhet. Her er sider som kan ligge urørt over tid. Men de fleste
trenger å jobbes med kontinuerlig for å være aktuelle og vise
menigheten i virksomhet. Webgruppa og andre er aktive med bilder og
tekst, men vi kan umulig nå over alt. Det kan også være sider av
menighetens arbeid som vi har helt oversett.
Skal nettstedet stadig oppleves som nyttig å besøke, må mange bidra.
Meld fra om hva som skal skje eller har skjedd av smått og stort i din
gruppe og fra din synsvinkel! Bilder fra arrangementer er kjærkomne.
Send inn/ta kontakt med kontoret eller en av webgruppas
medlemmer!

Positive erfaringer: Tilbakemeldingen fra menigheten er positiv. Randesund.no blir flittig
brukt. I gjennomsnitt har nettstedet godt over 300 treff hver dag.
(9400 treff sist måned, jan-feb).

KIRKENYTT
Redaktør:
e-post:
Foto og layout:
e-post:

Tove Houck Christensen
Holteveien 3, 99017654
tovehouck.christensen@gmail.no
Ralph Nash
Holteveien 3, 47278552
Ralph.nash@gmail.com

I 2013 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 4400.
Menighetsbladet ble trykt av Bjorvand & Skarpodde i 2013. Bladet distribueres av Norpost,
og finansieres gjennom annonser. Redaktør er Tove Houck Christensen, og Ralph Nash står
for foto og layout. Jan Ludvig Gabrielsen og Bjørn Skaar har ansvar for annonsene.
Kirkenytt gir et bilde på hva som rører seg i menigheten og skal utfordre til tankeutveksling
og innlegg fra menighetens medlemmer. Ved siden av å publisere bilder og artikler om det
som skjer gjennom året, har Kirkenytt i 2013 hatt fokus på 150 års jubileet til Randesund
kirke i 2014 gjennom flere artikler knyttet til kirken.
Vi er takknemlige for den positive responsen vi får fra bidragsyterne til bladet når vi varsler
om at nå er det på tide med nye innlegg til nytt nummer. Det letter arbeidet vårt betydelig.
Vi retter igjen en spesiell takk til Dag Beek for velvillig innsats og hans interessante bidrag.
Kirkenytt har i 2013 også spilt en viktig rolle når det gjelder annonsering av arrangementer i
menigheten i tillegg til nettsidene.
Kirkenytt følger menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste
for mennesker.

VEIKIRKE/ÅPEN KIRKE
Kontaktperson 2012: Arnfinn Larsen
Kontaktperson 2013: Arnfinn Larsen
e-postadresse: arnfinn.larsen@online.no
Mandat/formål: Gjøre kirken synlig som en av Kristiansands severdigheter. Gi byens
innbyggere og gjester anledning til å oppleve og studere kirkens arkitektur og kunst.
Åpne kirken for stillhet og meditasjon.
Kirken ble holdt åpen tirsdag-fredag i juli.
Verter og guider var kontinuerlig til stede. Det ble servert kaffe og kaker/vafler.
Det var ikke orgelkonserter og ingen kunstutstilling i 2013.
Vi satser på å få kunstutstilling i 2014.

Ungdomsgruppa Enter^
Kontaktperson 2013:
e-post:

Jostein Torvnes
Oddernesveien 54A
jostein_torvnes@icloud.com

99 56 06 87

Medlemmer av styret: Styret: Stian Andreas Egeland, Eric Tryland, Sigurd Boge, Marte Glad,
Vilde Tønessen, Marie Sløgedal, Ole Martin Karlsen, Helle Rosseland
Sørli
Ledere: Sindre Rosseland Sørli, Inger Beate Torvnes, Åsmund
Farestveit, Inga Marie Nesmann, Kjetil Log, Kjetil Berntsen, Julie
O.Egeland, Åse Marie Johannesen.
Mandat/formål:
Motto: Jesus i hverdagen! Enter skal være et inkluderende sted hvor
ungdommene får høre om Jesus og som formidler kirkens verdier.
Her skal ungdommene ha et trygt fellesskap både åndelig og sosialt.
Målgruppe:
Ungdom fra 8. klasse til 3. videregående.
Møtested og tid:
Ungdomsrommet i Søm Kirke, hver lørdag kl. 19.30
Hvor ofte:
Hver lørdag i skoleåret
Antall sammenkomster:40 lørdager og helgeturer på høsten og ukesleir på
våren/sommeren.
Antall medlemmer:
40
Vanlig fremmøte:
40-60
Kort om arbeidet:
Entermøtene hver lørdag består av lovsang, andakt og bønn.
Innimellom har vi lovsangskvelder hvor det er mer lovsang,
vitnesbyrd fra ungdommene og bønnevandring. Etterpå arrangeres
det ulike sosiale aktiviteter for ungdommene.
Positive erfaringer:
Styremedlemmene har blitt mye tryggere i rollen sin og tatt store
steg i forhold til å ta ansvar. De leder ofte møtene og noen har også
holdt tale på ungdomsmøtene.
Det er lett å se at gruppen er godt sammensveiset og at de er trygge
på hverandre.
Utfordringer:
Det er en stor andel med 10.klassinger som kjenner hverandre godt
og er mye sammen. Dette kan være en utfordring i forhold til at
andre ungdommer skal føle seg hjemme på Enter.
En annen utfordring er å få flere konfirmanter til å engasjere seg i
ungdomsarbeidet.

MIDI
Kontaktperson:

Bjarne Sløgedal, bjarne.slogedal@kristiansand.kommune.no
976 36057
Mandat/formål:
Midi ønsker å samle flest mulig barn fra Randesund til gøye treff på
tvers av skoler, klassetrinn og bosted. Midi vil være med å bygge
menighet og gi barna
Målgruppe:
Barn fra 5. – 7. klasse fra alle barneskolene i Randesund.
Møtested og tid:
Fredag i oddetallsuker fra kl. 18 – 19.30 i Søm kirke(om ikke annet
oppgitt i programmet)
Antall sammenkomster: Høst 7 og vår 10 samlinger
Antall medlemmer: 38
Vanlig fremmøte:
25-40
Kort om arbeidet: Det er en utrolig super gjeng med barn som møtes til varierte kvelder inne
eller ute. Aktivitetene spenner vidt, men kveldene har også noen faste innslag; kiosk, leker
og andakt.
Utfordringer: På Midi er det i hovedsak barn fra skolene på Søm; Strømme og Vardåsen. En
fin guttegjeng fra Kringsjå er også trofaste. Vi jobber for å få barn fra alle skolene.
Positive erfaringer siste år: Midi er en gøy plass å møtes på fredagskveldene, og barna får
være med å forme Midi slik at de kjenner at det er «deres.» Lederne stiller opp, er med på
mye gøy og legger godt til rette – uten å kuppe kveldene. Bibelsmuglingskvelden i høst ble
virkelig spennende, for noen litt for virkelig, da de skulle smugle Bibler langs vei og i mørk
skog. Tur til Randøya i samarbeid med Friik i Frikirka ble også en super opplevelse. Stadig
fokuset på bruk av navn er alltid like viktig. På Midi blir dermed barna ikke bare ei/en i
mengden, og samtidig lærer de seg navn på «en haug» fra andre skoler

SØM SØNDAGSSKOLE
Kontaktperson 2013:
Karen Marie Farestveit
Huldertun 9
4638 Kristiansand
95 80 74 71
Karen.marie.farestveit@lillesand.kommune.no
Karin Buen
911 51 029
karin.buen@gmail.com
Medlemmer:
Det var 73 betalende medlemmer i 2013 og ca 100 registrerte, men det har vært flere
innom. Der kan vi spesielt nevne at det ofte er flere fra dåpsfølge som kommer på
søndagsskolen.
Mandat/formål:
”Gi Jesus til barna”. Vi er en del av trosopplæringsplanen i menigheten.
Målgruppe:
Alle barn. Vi har en fellessamling for alle i starten og deler oss i aldersbestemte grupper etter
en stund ( 0-3 år, 4-5 år, 1.-3.klasse, 4.-7.klasse). I tillegg har vi en del hjelpeledere (slushere)
som hjelper oss med alt fra teknikken til å lede gruppene. Det har vært få barn mellom 0 og
3 år, som har ført til at vi ofte har kuttet denne gruppa.
Møtested og tid:
Vi er i kirka, alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller barnegudstjeneste.
Antall sammenkomster:
Vår: 7 samlinger samt familietur til Gautestad i mars, Barnas Påskefest og Randøyadagen
Høst: 7 samlinger
Antall medlemmer:
73 betalende medlemmer
Antall vanlig fremmøte:
25 - 30 barn, men det varierer.
Kort om arbeidet:
En vanlig søndagsskole starter oppe i kirka, der vi er med på starten av gudstjenesten. Vi
pleier å åpne skattekista / bibelen, synger søndagsskolesangen og fortsetter nede med
samlinger felles og i grupper etterpå. Vi har kuttet ut myldring fordi vi ønsket mer tid på
gruppeaktiviteter.
Det har blitt en tradisjon med familietur i mars, og i år gikk den til Gautestad. Vi var ca 35 på
tur, og hadde ei fin helg med skiturer, pysjsamlinger, underholdning, bading i stamp under
stjernehimmelen, søndagsskole og voksensamling.
Vedtak fra årsmøte om å bruke noe av overskuddet fra i fjor til familieturen til Gautestad
neste år.

Positive erfaringer siste år:
Det å være leder i søndagsskolen er en utfordrende, men meningsfylt oppgave. Vi er
takknemlige for det fine opplegget søndagsskoleforbundet har laget og som vi bruker,
nemlig "Sprell levende" .
I hele år har den ”eldste” gruppa (4. – 7.klasse) vært større enn før, alt fra 4 til 12 barn. Det
er fint at barna fortsetter på søndagsskolen også når de er så store.
Utfordringer for det nye året:
Vi trenger flere ledere. Det opplegget som vi har nå, og som vi synes fungerer bra, krever
mange ledere hver gang. Det har vi ikke slik det er nå, og vi har ofte slått sammen grupper.
Da blir aldersspennet stort og det er vanskelig å få til samtaler/aktiviteter som passer alle.
Det er positivt at vi har mange ”store” barn i søndagsskolen, men vi har ikke så mange små.
Det er en utfordring å få invitert småbarnsfamilier til søndagsskolen.

Karen Marie Farestveit

RANDESUND KFUK/KFUM-SPEIDERGRUPPE
Kontaktperson 2013:
Rita Galteland , Odderhei terr. 12, 4639 Kristiansand. Mobil: 91 15 22 23
(gruppeleder)
Kontaktperson 2012:
Rita Galteland
e-mail:
rita.galteland@gmail.com
Mandat/formål:
KFUK/KFUM speiding er friluftsliv, fellesskap, kristen tro og lærerike utfordringer.
Sentralt står speiderløftet, speiderloven og prinsippet ”learning by doing”
Målgruppe:
Barn fra 4. til 7.trinn og ungdommer fra 8. trinn
Møtested og tid:
Tirsdag kl. 17.30-19.00. Vi har de fleste møter ute i skogen, men trekker innomhus i
kjelleren på kirka i november og deler av januar/februar.
Hvor ofte:
I snitt tre patruljemøter i måneden. Den fjerde tirsdagen bruker patruljeførerne til
planlegging. Speideren følger skoleåret, men har speiderfri juni og desember,
dersom vi ikke reiser på sommerleir.
Antall samlinger:
Omkring 36 i løpet av ett år. I år reiser en gjeng av speiderne på landsleir til Asker.
Antall medlemmer:
Pr. 31.12.13 er vi 16 medlemmer i speidergruppa, mot 17 på samme tid i fjor. Speidergruppa
har bare en voksenleder igjen, i tillegg til regnskapsføreren.
Fem av de eldste speiderne på 8.trinn er nå patruljeførere for de yngre speiderne.
Vanlig fremmøte:
Nesten fulltallig oppmøte blant speiderne på hvert møte.
Positive erfaringer:
Speiderjentene er ivrige og møter trofaste opp – uansett vær og vind – og trives med
utfordringer og læring i rene jentemiljøer.
Utfordringer:
Å være med og bidra i frivillig organisasjonsarbeid står ikke lenger så høyt i kurs hos den
voksne generasjonen. Trenden er at svært mange prioriterer å dyrke egne interesser og
velvære fremfor å gi av sin tid til organisasjonsarbeid. Ungdom som er ferdig med
videregående reiser ut for å studere. Derfor er det også vanskelig å rekruttere denne
aldersgruppa til frivillig innsats i speideren.
Rita Galteland (s)
gruppeleder

Andre frivillige
Klokkertjenesten
Randesund menighet har ingen fast klokker, men har en solid gruppe frivillige klokkere på 9
personer. Klokkerne er medhjelpere ved dåp, nattverd og tekstlesing og ellers i
gudstjenesten. Dette fungerer veldig bra. Menigheten ønsker 1-2 nye klokkere.

Frivillige kirketjenere
Menigheten har 2 frivillige kirketjenere som betjener Randesund kirke – Kai Romstøl og Dag
Terje Flottorp.
Vi har p.t. ingen frivillig kirketjenervikar i Søm kirke.

Kirkeverter
Menigheten hadde 41 kirkeverter i Søm kirke og 10 kirkeverter i Randesund kirke.
Kirkevertene er delt inn i grupper på 3 eller 4 personer i Søm kirke. I Randesund kirke er det
2 eller 3 verter i hver gruppe. Kirkevertene tar vel imot folk, samler inn og teller kollekt,
hjelper med det praktiske omkring nattverden og er brannvakter. Kirkevertene har også en
spesiell oppgave med å være oppmerksom på at folk føler seg inkludert.

Kirkekaffegrupper
Menigheten har 26 grupper. De er fordelt på: 10 grupper à 2 personer som steller i stand
kafe på onsdager, 8 grupper à 2-4 personer som steller i stand «enkel kirkekaffe» etter
gudstjenestene på søndager og 8 grupper à 4-8 personer som steller i stand ved større
arrangementer som karnevalsgudstj., barnegudstjenester og lignende. Det er noen som er
med i flere av gruppene og mange har vært med i tjenesten i 25-30 år.

Menighetens vaskere
Menigheten har 14 frivillige vaskere. Hver 14. dag kommer 2 personer og vasker alle ”ikke
offentlige” rom i Søm kirke. Menigheten sparer mye penger på at dette arbeidet blir gjort av
frivillige.

Menighetens dukvaskere
Menigheten har 7 personer som vasker alt av duker og koppehåndklær som blir brukt i Søm
kirke. Skittent tøy blir lagt i skittentøykurven og raskt blir rent tøy levert tilbake. Disse
personene har hatt denne tjenesten i 25-30 år!

Uten frivillige er det vanskelig å drive menighet. Er det noe du kan tenke deg å være med i,
- ta kontakt med kontoret!

Vi trenger deg!

