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Randesund menighet
Et fellesskap for alle
- i tro på Jesus Kristus
- i tjeneste for medmennesker
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Menighetskontor:
Adresse:
Telefon:
e-post:

Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand
38 19 68 80
randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Åpningstider: Mandag: stengt
Tirsdag – fredag: kl. 10.00-14.00

Stab:
Daglig leder
Sokneprest
Kapellan
Kateket
Diakon til mars-15
Diakon fra mars-15
Organist
Organist
Menighetspedagog
Kirketjener
Kirketjener
Ungdomsarbeider til nov.
Ungdomsarbeider fra nov.
Ungdomsarbeider fra nov.

Bjørg Sløgedal
Eivind Martinsen
Torill Farstad Dahl
Ellen Sandvik
Kristin Haugen
Anne Eidjord
Reidar Skaaland
June B. Myhrstad
Liv Godtfredsen
Per Svein Sørensen
Kay Johnsen
Jostein Torvnes
Jørgen Kjellevold Tveter
Haakon Ekberg
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38 19 68 86
38 19 68 87
38 19 68 85
38 19 68 85
97 67 71 25
45 91 94 78
91 80 91 03

Odderhei terrasse 44
Kongshavnveien 60
Alvestien 7
Fuglevikkleiva 49
Kongshavnveien 85
Morildveien 11
Bekkedalen 19
Lian Platå 55

45 25 02 40
98 21 68 11
91 73 49 56
95 12 33 15
95 74 08 73
90 76 73 30
93 09 66 00
91 52 98 29

Korsvikhaven 11
Odderhei Terrasse 59
Fuglevikkleiva 52

91 87 32 83
93 08 63 32
38 04 44 43

Menighetsråd:
Svein Arve Egeland
Ann-Helen Dolsvåg
Kjetil Tverrli Lervik
Randi Knutson Skaar
Margrethe K. Dybdahl
Kirsten Leidal
Vegard Hansson
Bård Arne Leite
Varamedlemmer
Svein Otto Støyl
Line Beate T. Mastad
Wenche I. Solum Stallemo
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for
Randesund menighet
1. Nøkkeltall
2011

2012

2013

2014

8
25
113
89
30
37
122

4
32
90
70
25
42
78

9
50
102
71
34
45
99

2
93
90
68
20
38
60

Art
Innmeldt i Den norske kirke
Utmeldt av Den norske kirke
Døpte (innført med nummer)
Døpte bosatt i soknet
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
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3
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149
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2445
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3
17
8

4173
92
3490
1985

56
1
11
9

4446
40
3442
2405

54
0
13
8

4377
0
2230
2190

5
0

2350
0

5
1

1945
145

5
1

2210
200

5
1

2335
202

Årsrapport fra menighetsrådet
Menighetsrådet (MR) vil i denne rapporten fokusere på det som vi mener har vært de
viktigste hovedområdene i vårt arbeid i 2014
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
(frem til mai måned), Kirsten Leidal, Margrethe Kleveland Dybdahl, Kjetil Tverrli Lervik, Randi
Knutson Skaar, Vegard Hansson og Eivind Martinsen (sokneprest). Varamedlemmer er Bård
Arne Leite (fast medlem fra mai måned), Svein Otto Støyl, Line Beate Tandsæther Mastad og
Wenche Irene Solum Stallemo.
Til sammen har vi hatt 7 møter og behandlet 52 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 våre kirker har hatt jubileum i 2014. Randesund kirke feiret sitt 150 års
jubileum med hovedmarkering 19. – 21. september. Det ble en variert jubileumshelg
med mange frivillige medhjelpere som bidro til en flott markering. Søm kirke
feiret 10 års jubileum med ei jubileumsuke i slutten av november som endte opp
med en stor jubileumsgudstjeneste søndag 1. søndag i advent, nøyaktig 10 år etter
innvielsesdagen. Dette ble en flott markering som vi ser tilbake på med glede. På
begge jubileer var domprost Bjarne Sveinall hovedtaler.
Strategi
MR har brukt mye tid i 2014 til å jobbe med strategiplan for menigheten. Vi planlegger å
sluttføre et dokument som vi kan overlevere til neste menighetsråd når det trer i kraft
høsten 2015.
Konfirmant utfordring.
I deler av året har vi hatt et særskilt fokus på konfirmantundervisningen. Bakgrunnen var at
mange konfirmanter som naturlig hører hjemme i vår menighet valgte å la seg konfirmere i
andre menigheter. I samarbeid med kateketen har vi gjort noen grep for å holde på «våre
konfirmanter». Vi har bl.a laget en flott brosjyre som vi har delt ut på skolene, både kateket
og trosopplærer besøkte skolene som skolene opplevde veldig positivt. Videre har vi prøvd å
integrere konfirmantene enda sterkere opp mot menighetens ungdomsarbeid. Vi ønsker
også å tydeliggjøre det som er bra i menighetens konfirmantopplegg. Arbeid med
konfirmantene vil fortsatt ha fokus i vår menighet.
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Hvordan få flere til gudstjeneste?
Vi bor i en bydel med stor tilflytning. Det utfordrer oss som menighet. Hvordan kan vi klare å
bygge kontakter inn mot nye byggefelt? Her ønsker vi å være med i forkant av utviklingen
enn vi kanskje har vært tidligere, bl.a ved på ha et fokus inn mot det nye «Benestad-feltet»
som kommer etter hvert.
Vi skulle gjerne ha sett at flere unge familier valgte å gå fast i våre kirker. Det er en
utfordring for MR. I den forbindelse ser vi på søndgsskolen som et viktig tiltak som vi ønsker
å styrke så godt vi kan med bl.a frivillige medarbeidere.
Tilsettinger
Trosopplærer Liv Godtfredsen fratrådte sin stilling i sommer da hun ble tilsatt som
daglig leder av Domkirken menighet. Stilling som ny trosopplærer ble lyst ut, og
June Baarøy Myhrstad fikk tilbud og takket ja til stillingen. Hun hadde fra før av 30 % stilling
som innen trosopplæring i menigheten. Derfor så står 30 % vakant som
menighetsrådet vurderer hva vi gjør med videre.
Ungdomarbeider Jostein Torvnes har fått innvilget to års pappapermisjon. Som vikar
i denne stillingen har Jørgen Kjellevold Tveter og Håkon Ekberg blitt tilsatt som
ungdomsarbeidet i til sammen 40 % stilling.
Laima Bauzaite er tilsatt som rengjører i 10 % stilling i Søm kirke

Svein Arve Egeland
Leder
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GUDSTJENESTENE
«Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær,
da vet vi livets krefter gror, i kirkens rom, ved alterbord» synger vi i en salme (No13 nr 563).
Gudstjenesten er et møtested, mellom Gud og oss mennesker, og oss mennesker imellom.
Det er gudstjenestens storhet at Gud vil møte oss i ord og sakrament. Han har noe å gi oss og
noe å si oss.
I Randesund har vi et rikt spekter av gudstjenester. Her er mye å glede seg over, takke for og
være glade for.
Det er en glede å ha de store gudstjenestene knyttet til ulike enkelt-tiltak som Tårnagenthelg, karneval, Lys våken, Min kirkebok, konfirmasjon mm
Men de fleste er mer alminnelige, hvis en kan bruke et sånt uttrykk.
Vi har hatt 3 Barnegudstjenester i Søm kirke hvert halvår. Her har en hatt kveldsmat etter
gudstjenesten. Den mener vi har et stor potensiale i seg.
Så har vi hatt 2 «Midt i vår verden-gudstjenester» i Randesund kirke hvert halvår. Det har
vært for å skape en annen form for samling, med mer rom for stillhet og ettertanke.
Vi håper den skal fylle et behov og være til hjelp i midt i vår egen verden.
I gudstjenestens liturgi finnes en slitesterk arv som vi skal ta vare på, forvalte og gi videre til
nye generasjoner.
Og salmeskatten kan gi oss trøst og hjelp, håp og frimodighet i eget liv, de er ofte vitnesbyrd
fra levd liv.
Vi fikk jo i 2012 en ny liturgi. Den har vi arbeidet etter og prøvd at den kan «sette seg» før vi
gjør så mange endringer. For det finnes utallige muligheter for variasjon, noen mener for
mange.
Vi har som regel ikke nattverd og dåp på samme gudstjeneste, selv om det er ønsket fra
sentralt hold i kirken. Men det gjøres unntak. Om det skjer, så reduseres og kortes inn på
andre ting som forbønn og skriftlesning og salmesang. Det er for at gudstjenesten ikke skal
oppleves for massiv. Det er tross alt begrensninger i hva vi kan få med oss.
Vi prøver å involvere folk i gudstjenesten. Her har Randesund en god tradisjon som vi har
prøvd å bygge videre på. Det gjelder bla barn og ungdom, konfirmanter og dåpsfølge
Antall deltakere på gudstjenestene er nokså stabilt. Vi gleder oss over det og ser muligheter
for å øke dette antall. Vi opplever vel alle at gudstjenesten blir annerledes når kirken er full
enn om den er «tom»
Utfordringene er mange. Det samme er mulighetene.
Vi ønsker at menigheten skal tenke aktivt på hvordan hver enkelt kan bidra inn i
gudstjenesten.
Vi som er ansvarlig for gudstjenesten er lydhøre for tanker og ideer. Vi vil at gudstjenesten
skal oppleves som «hele menighetens gudstjeneste».
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DÅP
Vi tenker mye omkring dette med dåp.
Vi ønsker for det første at folk skal kjenne seg velkommen når de ønsker dåp i menigheten
vår. Og vi tror også de gjør det. Men vi holder tema levende hos oss.
For på landsbasis har det vært en nedgang i antall dåp. Det vil si at også medlemmer i Den
norske kirke ikke døper sine barn.
Vi vet ikke om den tendens er sterkt gjeldende også hos oss. Men det har vært en svak
nedgang i dåpstallene.
Vi fortsetter med dåpstreff på «onsdagen før dåpssøndagen». Og dåpsvertinner stiller opp
med kaffe og kaker. Disse møter også dåpsfamilien når de kommer til gudstjenesten på
søndag.
Vi hadde også 3 egne dåpsgudstjenester i 2014. Noen setter pris på et slikt tilbud.
Jeg kan nevne at vi i domprostiet kommer med en ny dåpsbrosjyre i 2015. Denne sendes ut
fra Kirkens servicetorg der medlemmer av den norske kirke har fått et barn.

VIGSEL
Vi ser at det har vært en nedgang i antall vigsler i 2014. 20 i 2014 mot 34 året før. 20 vigsler
er kanskje ikke så mange på en så stor og ung befolkning som i Randesund.
Presten tar kontakt med brudeparene i god tid, minst en måned før, for en samtale om
ekteskapet og den forestående handling. Så hender også at en møtes enda en gang før
vigselen, da for å øve på selve handlingen.
BEGRAVELSER
Vi ser at det har vært færre begravelser i 2014 enn i foregående år. Dette er tall som
sannsynligvis vil svinge noe fra år til år. Men pga ung befolkning så er det forholdsvis få
begravelse målt opp mot folketallet.

Sonesamarbeidet i Sone Øst (Tveit, Hånes og Randesund) fungerer slik at prestene har
tjeneste hver 4 uke. Da tar de alle begravelser og vigsler uken. Det har sine styrker og
svakheter. Men det betyr også at det går an for pårørende å spørre den prest en kjenner
størst nærhet til om å ta en tjeneste utenom denne nevnte turnus.

For staben, Eivind Martinsen
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TROSOPPLÆRING
2014 har vært et spennende og godt år innenfor undervisning her i Randesund menighet.
Det kunne blitt en stor endring i Trosopplæringen da Liv Godtfredsen sluttet 1.september,
men heldigvis kunne June B. Myhrstad umiddelbart gå inn i et vikariat der hun dekket de
fleste av oppgavene som Liv hadde. June ble ansatt som Trosopplærer i 80% stilling fra
1.november. Fra 1.september har vi hatt 30% mindre stilling inn i Trosopplæring enn det vi
hadde tidligere.
TROSOPPLÆRING
Vi har en god og omfattende Trosopplæringsplan 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 dette, går antall fremmøtte 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.
6-årsbok
Før sommeren (i starten av juni) hadde vi den store glede av å starte opp med et nytt tiltak:
Utdeling av 6-årsbok. Vi har altså innført «triologien» i trosopplæring for førskolebarn: 2årsbok, 4-årsbok og 6-årsbok, og vi tror at dette kan være et godt hjelpemiddel til
trosopplæring i hjemmet. Det var 29 barn på samlingen, og noen har fått boka i etterkant.
2-årsbok
Vi har hatt en veldig god økning på 2-årssamlingene i 2014; Fra 3 barn i 2013 – til 15 barn i
2014! Vi har samling både vår og høst.
Konfirmanter
I skoleåret 2013/14 har vi hatt 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.
På våren brukte Trosopplæringsutvalget mye tid på å lage en ny konfirmantbrosjyre, i tillegg
til en filmsnutt der konfirmanter uttalte seg om konfirmantundervisningen i vår menighet.
Filmen ble vist for elevene som møtte frem da vi presenterte årets opplegg på skolene.
Undervisere er som tidligere sokneprest, kapellan og kateket. I tillegg har June hatt en
gruppe som har brukt en del av tiden på å øve inn sanger til en mini-musikal.
Øvrige trosopplæringstiltak som Baby- og Småbarnssang, 4-års klubb, TROS 1., 3. og 5.trinn,
Tårnagenthelg, Huledag, LysVåken, Vennefest og TØFF, har stort sett gått etter samme mal
og med samme oppmøte som tidligere.
KIRKE-/SKOLESAMARBEID.
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med barneskolene i Randesund.
Kringsjå skole stilte opp med elever og lærere utkledd som i «gamle dager» da vi inviterte
dem til feiring av at Randesund kirke fylte 150 år.
Dvergsnes skole stilte med alle 10 åringer da vi inviterte til feiring av Søm kirkes 10 års
jubileum. To flotte jubileums markeringer!
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Kirsten Johannessen har også dette året vært med som frivillig både på julevandringer og
påskevandringer. Hun gjør en super jobb!
KIRKE-/BARNEHAGESAMARBEID.
Vi har et godt samarbeid med barnehagene når det gjelder jul- og påskegudstjenester.
Solkollen barnehage inviterer de andre barnehagene til både korøvelse og påskevandring i
kirken. Dette oppleves som veldig flott.
Barnehagene i nærområdet vårt ble invitert til jubileumsfeiring for Søm kirke. Vi hadde en
flott markering med bursdagssang og gaveoverrekkelse!
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!
UTFORDRINGER
Trosopplæringsplanen vår er omfattende og ambisiøs og med stor oppslutning. Vi trenger til
dette mange frivillige. Det er en utfordring å «ta seg av» alle de frivillige som vi har, og stadig
også rekruttere nye.
Gjennom hele 2014 har vi gjennomført Baby- og Småbarnssang med gruppene etter
hverandre, siden vi har hatt én leder på begge gruppene. Vi håper å kunne få en leder til, slik
at vi kan kjøre gruppene parallelt f.o.m. høsten 2015.
Det er også en stor utfordring å nå ut til alle de døpte på en måte som gjør at de har lyst til å
være med.
June B. Myhrstad, Trosopplærer
Ellen Sandvik, Kateket
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Diakonien
Fra 20. oktober 2013 til 26. mars 2015 har undertegnede vært vikar for Anne Eidjord.
Jeg har trivdes svært godt som diakonvikar i Randesund menighet. Her er noen glimt at det
som har skjedd i 2014.
Diakonforum: Diakonene i Kristiansand har arrangert et samlivskurs med 6 deltagerpar, en
temakveld for folk som er separert/skilt og en temakveld om sorgarbeid.
«En kirke for alle» har hatt 7 fester/gudstjenester. Nyttårsfesten ble holdt i Søm kirke.
«Sorg og Omsorg» har egen årsmelding. Vi nevner at det har vært 8 sorggrupper i gang i
2014: Fem grupper for etterlatte etter ektefelle/samboer, en gruppe for mødre som har
mistet unge voksne barn og to grupper etter samlivsbrudd
Til sammen har 46 personer deltatt i samtalegruppene, og de kommer fra alle byens
menigheter. Det har også kommet noen deltakere fra omliggende kommuner.
Sorgarbeidet: Dette handler om kontakt og samtaler med etterlatte, informasjon om
sorggrupper og ledelse av sorggruppe for etterlatte ektefeller/partnere. Diakonen har også
vært medleder i samtalegruppe for ungdommer som har opplevd 2 selvmord i sitt miljø, og
sammen med soknepresten har diakonen hatt to kvelder for foreldre til unge i dette miljøet.
Nattverdgudstjenester med prest, kantor og diakon holdes en gang hver måned på
Strømmetunet og Randesund Omsorgssenter.
Gudstjenester: Diakonen har bl.a. deltatt på diakoniens søndag i september, og på 3 «Midt i
vår verden-gudstjenester» i Randesund kirke. Hun har holdt andakter og prekener, foruten å
delta med forbønn på gudstjenester.
Kirkekaffe: Fellesskapet i menigheten styrkes gjennom kirkekaffe/kveldsmat som vi har etter
nesten hver gudstjeneste. Diakonen setter opp lister for dette, samt for onsdagskafé og
middagsbønn.
Bønnetjenesten ledes av Anne Flottorp og har 26 trofaste forbedere. Disse kommer og ber i
kapellet en time hver dag etter en oppsatt turnus. «Bønn og samtale» har fortsatt samling
hver mandag kl 11. Dette er et åpent tilbud for alle som ønsker det. Bønnekrukkene i kirkene
brukes flittig og lappene blir bedt for 2-3 uker etterpå.
Besøkstjenesten: Ved årets slutt har vi 9 besøkere. Det er liten etterspørsel etter å få en
besøksvenn, men vi ser frukter av å ha etablert tettere kontakt med hjemmetjenesten.
6.oktober ble det holdt en temakveld om besøkstjeneste hvor vi blant annet utvidet
begrepet til «gjøre-ting-sammen-med-venn» Vi tror at det over tid, kan bli vekst i denne
tjenesten.
Smågruppene lever i det stille. Det er ca 12 grupper i menigheten. De fleste møtes 1x pr
mnd. Dette året har vi forsøkt å invitere litt mer aktivt enn ellers til å danne nye grupper.
Onsdagskafeen drives av 9 team på to og to. De skaper et godt miljø, både for dem som
kommer til kafé og for barna som kommer for å få resten av vaflene. En egen gruppe
arrangerer «Månedens gjest» 9 onsdager i året, og da er det også middagsbønn i kapellet.
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Hyggetreff: Treffene som menigheten har på Randesund Omsorgssenter er fortsatt
populære og et godt tilbud for eldre. Vi samler fra 20 til 40 personer, inkludert hjelpere.
Diakoniutvalget har ansvar for praktiske sider ved pilegrimsvandring, lapskausmiddager,
kirkekaffe på diakoniens dag, temakvelder, nyttårsfest mm. Dette er et viktig forum for
drøftinger av de diakonale utfordringene, og for å sette i gang gode prosesser.
Tirsdagslapskaus: Måltidsfellesskap betyr mye, og særlig positivt har det vært når vi kan
kombinere det med TROS-tilbud. Vi har hatt middag 7 ganger, og antall gjester ligger rundt
90-100. Rekordframmøtet var i jubileumsuken med nærmere 200 gjester.
Pilegrimsvandring i mai er blitt en tradisjon. Dette året ble det et samarbeid mellom
Diakoniutvalget og Søndagsskolen. På tross av vått vær, kom 42 personer og gikk turen fra
Gamle Dvergsnes skole til Randesund kirke.
Til sist kan vi nevne:
 Hjemmebesøk og samtaler på kontoret
 Ansvar for julaftens-arrangement på omsorgssentrene samt gå med julehilsen til 90
og 95 års-jubilanter.
 Markedsføring av diverse tiltak gjennom menighetens nettside, menighetsblad,
plakater, flyers etc.
 Organisering knyttet til oppgaver som dukker opp - slik som transport av muslimske
irakiske skolejenter en gang i uken. Vi hadde også en del saksbehandling knyttet til en
asylsøker fra Iran, samt at vi arrangerte hennes dåpsfest her i Søm kirke.
 Samarbeid med Åpent Hus på Strømme Omsorgssenter
 Diakonen har deltatt i andre deler av menighetslivet, bl.a. ledet en konfirmantgruppe
og vært med som voksenleder på TROS-arrangement.

Kristin Haugen
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Det kirkemusikalske arbeidet
2014:
Randesund kirke 150 år!
Søm kirke 10 år!
Dette innbyr til fest, og vi som kantorer i Randesund menighet er stolte og glade over å
kunne arbeide her og ta del i dette.
Sammen med mange fantastiske frivillige har vi kunnet lage musikalske arrangementer og
konserter det står respekt av.
Rabakoret, Svok, Sarepta og Søm kirkekor. For en gjeng, for en ressurs og for en velsignelse.
Trosopplæringen
Et veldig viktig arbeid i vår menighet.
June har hovedansvaret her, men Reidar er med av og til.
Det føles veldig meningsfylt å være med i dette viktige arbeidet.
Menighetssangen
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 - pluss at det
hjelper ved innøving av nye salmer.
Det er spesielt flott når barna er med. De lærer salmer og deltar på en god måte. En stor takk
til alle forsangere – både barn og voksne!
Ny salmebok
Den nye salmeboka kom rett før jul i 2013, og vi har hatt hele 2014 med ny salmebok. Vi er
stolte og glade over den nye salmeboka vår, som har en stor bredde i sitt musikalske uttrykk.
Vi opplever at salmeboka har fått godt fotfeste i vår menighet, og vi jobber stadig med å
innføre nye salmer som menigheten lærer – samtidig som vi beholder våre salmerøtter.
Salmeboka fungerer godt i denne menigheten.
Melodiene av Tore Aas som vi har på Kyrie og Gloria fungerer også godt, og menigheten kan
dette.
Konserter og større arrangement
Langfredagskonsert, konserter med Rabakoret, Søm kirkekor og Sarepta er gode opplevelser,
som gir mye. Det har også vært jubileets år for SVOK og Søm kirkekor dette året. Vi
gratulerer så mye, og takker for alt de gir og alt de er i Randesund menighet.
I 2015 er 25 år siden Reidar ble ansatt i Randesund menighet. Det er jo ikke så verst det 

Hilsen kantorene i Randesund menighet
June og Reidar
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Diakoniutvalget
Kontaktperson 2014: Kristin Haugen (vikar)
E-post:
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
Formål:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort
gjennom liv og tjeneste. Bidra til at diakonal tanke og holdning får
gjennomsyre alt menighetsarbeid.
Målgruppe:
Hele menigheten
Hvor ofte:
7 møter, har behandlet 61 saker
Antall medlemmer: 5
Utfordringer:
Nå ut til de menneskene i Randesund som virkelig trenger oss.
Medarbeidere:

Anne Flottorp,
Ragnhild Skoge,
Kirsten Vigemyr,
Åse Neset,
Roald Kvarsten,
Kristin Haugen

Kongshavnvn. 45,
Holteveien 40,
Kjellevikstien 9,
Huldertun 17,
Buaneveien 110,
diakon

tlf.38040068
tlf.38040912
tlf.97077506
tlf.91575328
tlf.91846978
tlf.97571764

Misjonsutvalget
Kontaktperson 2014: Margrete K Dybdahl margrete.dybdahl@gmail.com 957 76205
Andre medlemmer: Åshild Øvrevoll-Åsheim
aovrevoll-aasheim@hotmail.com 951
16 774
Anna Eldhuset annaeldhuset@hotmail.com 977 49 452
Thorbjørn Johannessen joh@rtuk.no 915 52 915
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/Randesund kirke.
Møter:
5 møter i utvalget. Deltakelse på misjonsgudstjeneste og balubadag.
Antall medlemmer: 4 stk. I mandatet står det at utvalget skal ha 5 medlemmer.
Utfordringer:
Å engasjere nye mennesker for misjon og få med nye medlemmer i
misjonsutvalget. Det er også utfordrende å nå alle lag i menigheten
med informasjon som er tilpasset den enkelte målgruppe.
Positive erfaringer: Givergleden til prosjektet er stor.
Samarbeidet med prest og stab er god.
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TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Kontaktperson 2014: 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: 9 møter
Antall medlemmer: 7 medlemmer (Randi K. Skaar (MR), Eivind Martinsen, Bernhard Hovden,
Jon Ditlef Monstad, Lisbeth Hallberg, Ellen Sandvik, Liv Godtfredsen frem til 1.sept og June B.
Myrstad fra 1.sept.)
Kort om arbeidet: Hovedarbeidet i 2014 har bestått i å arbeide med nytt
informasjonsmateriell til konfirmasjon og dåp. Konfirmantmateriellet består av en ny
informasjonsbrosjyre og en filmsnutt der tidligere konfirmanter sier hva de synes om
konfirmasjonstiden sin. Filmsnutten ligger på nettsiden vår og med QR-kode på brosjyren.
Når det gjelder dåpsbrosjyren har vi kommet med innspill til et forslag til en fellesbrosjyre
for hele prostiet. Vi har også utarbeidet et tekstavsnitt som skal være spesielt for vår
menighet. I tillegg har aktuelle saker i forbindelse med arbeidet blitt tatt opp fortløpende.
Utfordringer: Synliggjøre bredden og kontinuiteten i det lokale trosopplæringsarbeidet.
Tiltak er, - blant annet en presentasjon av Trosopplæringstiltakene i årets 4 utgaver av
Kirkenytt. En annen utfordring er å få til en god oppfølging og vekst i det kontinuerlige
barnearbeidet, spesielt håndtere mangelen på barn og ledere i Søndagsskolen.
Utarbeide et Frivillighetskartotek.
Positive erfaringer siste år: Alle frivillige som deltar i menighetens barne- og
ungdomsarbeid, inkludert Trosopplæring.
Oppslutningen av skoler og barnehager i forbindelse med jubileumsfeiringene av kirkene
våre.
Stor oppslutning på flere av Trosopplæringstiltakene våre, økning fra 3 til 15 barn på 2-års
samlingene våre!
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DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2014:
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

MÅNEDENS GJEST
Kontaktperson:

Leif Rosseland. Tlf: 38045626. E-mail:
leif.rosseland@getmail.no
Medlemmer av utvalg:
Ruth Stie, Anne Lise Vesterkjær, Johan Harv, Leif Rosseland
Mandat/formål:
Å samle mennesker til sosialt samvær og møter med kristent
innhold. 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:
60 – 80
Utfordringer:
Å finne fram til flere interessante gjester/talere.
Positive erfaringer siste året:Fortsatt gode tilbakemeldinger. Gledelig god oppslutning.
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Hyggetreff på Randesund omsorgssenter
Kontaktperson 2014: Kristin Haugen (vikar)
E-post:
kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no
Formål:
Lage et hyggelig samvær i menighetens regi med andakt, allsang,
bevertning og utlodning,
Målgruppe:
Eldre som bor på omsorgssenter eller er hjemmeboende, samt deres
pårørende.
Møtested og tid:
Aktivitetsstua en onsdag i måneden kl 16.00-17.30
Antall medarbeidere:
6
Vanlig fremmøte:
25-35
Utfordringer:
Lage en meningsfull samling uansett funksjonsnivå.
Medhjelpere:

Magnhild Gjertviksten,
Greta Hansen,
Helga Fone,
Magna Lien,
Gerda Drivdal,
Reidar Skaaland, kantor,

Snehvitbakken 43,
Lian Platå 37,
Snehvitbakken 27,
Kjellevikstien 33,
Kjelleviktoppen 23,

tlf 38047374
tlf 38046308
tlf 38044281
tlf 38046855
tlf 99234232
tlf 48140622

Bønnetjenesten
Kontaktperson: Anne Flottorp, 90549184, anne_flottorp@hotmail.com
diakon Kristin Haugen, Søm kirke 38196881
Mandat/ formål:
Be for menigheten og de ansatte. For menighetsråd, kor, lag, utvalg og foreninger. Be for
konfirmanter, dåpsbarn og de som vier seg i menigheten. Be for misjonsprosjektet, 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 bønnetjenesten i kapellet og ber fra kl 10 til 11.
Sammenkomster: To fellessamlinger for alle bønnevakter; en vår og en høst
Antall medlemmer: 25. En har tjeneste av gangen etter oppsatt turnusliste.
Vanlig fremmøte: 15- 18 på fellessamlinger
Utfordringer: Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den. Vi ønsker gjerne å være med å be
for arrangementer, aktiviteter, og det som ellers skjer i menigheten.
Positive erfaringer: Gode tilbakemeldinger om at det er en viktig tjeneste. Til høsten har
bønnetjenesten 30 års jubileum.
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Søm kirkeringer
Aktivitetens navn:
Kontaktperson 2014:

Søm Kirkeringer
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: Få flere yngre medlemmer. Ønsker en fast representant fra
menighetsrådet i styret.

Frikstad kirkering
Kontaktperson: Kirsten Ellefsen, Frikstad, 380 40231
Medlemmer: 6 personer
Mandat / formål: Være med å støtte opp om Randesund kirke. Ordne med blomster på
alteret til gudstjenester. Pusse sølv til jul.
Målgruppe: Damer i alle aldre.
Møtested og tid: I hjemmene på formiddagen
Sammenkomster: Ca en gang i måneden.
Vanlig fremmøte: 6
Utfordring: Nye medlemmer.
Positive erfaringer: Felleskap og tjeneste for Randesund kirke.
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SØM KIRKEKOR
Aktiviteten sitt namn:
Søm kirkekor
Kontaktperson 2014:
Anette Strømsbo Gjørv
Vardåsveien 18 A
4637 Kristiansand
E-post:
anette@gmk.no
Medlemmer i styret:
Anette Strømsbo Gjørv (leiar),
Eirin Larsen (kasserar),
Olav Andreas Opedal (skrivar),
Thorbjørn Johannesen og Kristin Aarsland (styremedlemmer).
Anne Torill Koland har vore varamedlem. Berit Elisabeth Berntsen vart supplert som
varamedlem etter ekstraordinært årsmøte
Dirigenter: Lars Kristian Dedekan Håkestad, Lisa Håland
Komitear:
Dei ulike kommiteane har i 2014 bestått av:
 Noteforvaltarar: Gerd Tøfte, Sigrid Farstad Johnsen
 PR komité: Anette Strømsbo Gjørv og Hilde Andreassen
 Kaffekomité: Astrid Jakobsen, Thor Eivind Ranneberg-Nilsen, Margrethe Limmesand,
Kirsti Espegren, Gunnvor Østrem, Vigdis Berntsen Borgemyr og Berit Elisabeth
Berntsen
 Arrangementskomité: Eva Heimly, Ole Johan Rossland, Anne Britt Bjørdal, Oddvar
Espegren og Kirsti Espegren.
 Valkomité: Margrethe Limmesand og Arnfinn Larsen. Jan Ludvig Gabrielsen supplert
som valkomitemedlem etter ekstraordinært årsmøte
Mandat/føremål:
Koret har som føremål å fremja kyrkjesong og gudstenesteliv i Den norske kirke i samsvar
med kyrkja si vedkjenning ved:
 å ivareta våre kyrkjemusikalske tradisjonar
 å fremja medlemma si kyrkjemusikalske og liturgiske innsikt og forståing
 å stimulera til nytenkingog fornying av kyrkjelydssong og korsong
 å styrka fellesskapen mellom medlemma
Målgruppe:
Vaksne, songglade menneske
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Møtestad og -tid:
Øvingane vert halde i Søm kirke kvar torsdag kl. 19:45 – 22:00
Aktivitetar:
Koret har i 2014 hatt 2 eigne konsertar, delteke på 4 gudstenester og eit stort
felleskorprosjekt – Beethovens 9. symfoni – i Kilden. Me har hatt 28 ordinære øvingar, 19 på
vårsemesteret og 9 på haustsemesteret. I tillegg kom generalprøvar, 3 laurdagsøvingar i
forkant av konsertar og besøk av Lardal Kantori. Laurdagsøvingane har me hatt fast på
Strømme skole.
Jubileumsverket vart realisert gjennom prosjektet «Kjøp ei takt». Jubileumskonserten vart
halde for fullsett kyrkje.
Tal på medlem:
Ved utgangen av året hadde koret 33 aktive songarar fordelt på 13 sopranar, 7 altar, 6
tenorar og 7 bassar.
Kort om arbeidet:
Koret har eit positivt og støttande miljø, og har i 2014 hovudsakeleg arbeidd med feiringa av
jubileumsåret med eit dedikert nyskrive musikalsk verk, «Herrens dag». Det musikalske
strekker seg frå gospel via folketonar til meir høgkyrkjelege verk. Koret gjev seg sjølv stadig
nye utfordringar, og har strukke seg langt i år frå Beethoven symfoni til mange 8-stemte
satser.
Positive erfaringar siste år:
Tidleg i året heldt koret ei «open øving med kveldsmat» der kven som helst kunne koma for å
syngje med koret og nyta ein smakfull og sosial kveldsmat etterpå. Dette gav tilskot i
medlemsmassen. Koret har også halde eit par eigne konsertar, delteke på stort
felleskorprosjekt i Kilden med Beethoven sin 9. symfoni, samt vore med å feira 10-årsjubileet
til både kyrkja og koret.
Då koret sin førre dirigent Lars Kristian Dedekam Håkestad flytte vekk til ny jobb i Skien, fekk
koret saman med Håkestad avtala at Lisa Håland skulle ta over direksjonen. Håland har synt
seg å vera ein særs kompetent og kompatibel dirigent for koret. Reidar Skaaland har nok eit
år vore vår trufaste akkompagnør på orgel og piano.
Utfordringar for det nye året:
Med noko fråfall av medlemmer, satsar me vidare på slike arrangement som «open øving
med kveldsmat».
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SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger
eller ved andre tilstelninger.
SVOK har dette året hatt den glede å urfremføre to flotte verk, komponert av Konrad M.
Øhrn. Det har vært et aktivt år for koret, med flere konserter og variert program sammen
med vår dirigent og kunstneriske leder Konrad Øhrn.
Konserter/fremføringer;
 9.feb. Gudstjeneste i Søm krk.
 12.mars Fastesamling i Søm krk.
 26.mars Fastesamling i Søm krk.
 6. apr. Gudstjeneste i Søm krk.
 6. april påskekonsert i Søm krk. Kl. 20.00. Urfremføring av: A passion service av
Konrad M. Øhrn. Elsebeth Lùtcherath på orgel og William R. Glad fremførte lesninger.
 7.sept. Gudstjeneste i Søm krk.
 12. okt. Gudstjeneste i Skien krk.
 2. nov. Allehelgenskonsert/messe i Søm krk. Søm Vokalensemble og Birte Løvåsen.
 16. nov. Gudstjeneste i Høvåg krk.
 23. nov. Sangaften (i forbindelse med jubileet) i Søm krk.
 14. des. Julekonsert i Søm krk. Urfremføring av « Det skjedde i de dager», en
Julekantate av Svein Takle og Konrad M. Øhrn. Birthe Løvåsen, Frida Øhrn
Johannesen og Solveig Marie Aurebekk var fortellere og presenterte fortellertekster
fra Barnas bibel. Søm Vokalensemble med solister og Kammerorkester fra klassisk
institutt på UIA (syv musikere). Reidar Skaaland var organist og menigheten fikk delta
på salmene, som også er skrevet av Svein Takle og Konrad Øhrn.
Øvelser:
Koret har hatt 19 øvelser i vårsemesteret, i tillegg til 1 lørdagsseminar i forbindelse med
konsert den 6.apr. I høstsemesteret hadde koret 16 øvelser og 3 seminarer (10.okt.11. okt.
og 13. des.)
Medlemmer:
SVOK har i 2014 hatt 27 medlemmer fordelt på 1 dirigent, 10 sopraner, 6 alter, 5 tenorer og
5 basser.
Styremedlemmer:
 Dagfinn R. Andersen (leder)
 Unn Miriam Kasti (kasserer)
 Randi S. Njølstad Dahl (notearkivar)
 Kristine Akselsen (sosialansvarlig)
 Einy Rochlenge Bortheim (sekretær)
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Konrad M. Øhrn (dirigent og musikalsk leder)
Ingar Boge (varamedlem)
Mahtias Knudsen Tvedten (varamedlem)
Styret har holdt 7 styremøter: 19.03, 7.05, 10.09, 5.11, 19.11, 28.01 og 4.02.

Året 2014 har gitt oss mange flotte sangopplevelser, og vi vil takke hver enkelt for innsatsen
de gjør til korets beste. En spesiell takk til Konrad M. Øhrn for dyktig og musikalsk ledelse.
På vegne av SVOK-styret: Einy Rochlenge Bortheim, sekretær.
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RABAKORET
Kontaktperson 2014: Elin Wikstøl Andersen og Anita Haugstad
E-mail: post@rabakoret.no og styreleder@rabakoret.no
Medlemmer i styret:
-Dirigent: Elin Wikstøl Andersen- elinwik@gmail.com
-Pianist/komponist: Reidar Skaaland
-Styreleder: Anita Haugstad
-Sekretær: Frank Iglebæk
-PR ansvarlig: John Olsen
-Web-ansvarlig: Bernhard Hovden
-Salg: Anders Bjoraa
-Dugnadsansvarlig: Liv Seland( våren 2014) og Tove Heggland Nordal
(høsten 2014)
-Kasserer : Svein Otto Støyl
-hjelpelederkontakt: Helene Drange
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,14 opptredener og 2
overnattingshelger (BGF i Kragerø og BGF i Kristiansand)
Antall medlemmer: 113
Antall vanlig fremmøte: ca 80
Positive erfaringer siste år:
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.
Rabakoret har fortsatt et høyt antall medlemmer, og det er alltid mange
nye barn som begynner når et nytt semester starter. Vi har jobbet mye
med å holde på de eldste barna (2.-7.trinn), og det ser ut til at vi har
lyktes mer og mer med det. Vi har inntrykk av at barna trives godt i koret.
Det er veldig positivt at medlemmer av staben i kirka kommer og holder
andakt for oss en gang i måneden. Tradisjonen med bolledag har vi også
opprettholdt, og det har vi inntrykk av er veldig viktig for barna. Da får
foreldrene være med på øvelsen og høre barna synge før vi avslutter
med boller og kaffe/saft.
Elin og Reidar var musikalsk ansvarlig da NMSU arrangerte
barnegospelfestival i Kristiansand i mars. Raba-barna syntes det var
veldig stas at det var vår dirigent og vår pianist som ledet det hele!!
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Utfordringer for det nye året:
Utfordringer for det nye året blir å fortsatt rekruttere flere barn til koret og
å holde på de store barna så lenge som mulig. Vi har hatt en del
utskiftninger og ustabilitet blant hjelpelederne som vi håper vil bedre seg.
Hjelpelederne er utrolig viktige for Rabakoret. De er forbilder for barna og
bidrar med å skape trygghet i et så stort kor som Rabakoret er.
I 2015 skal vi fremdeles jobbe for et godt sosialt og trygt miljø i koret, og
at alle kan trives mens de lærer nye sanger om Jesus!
Styret Rabakoret, v/Anita Haugstad, anita_haugstad@hotmail.com

Prosjektørgruppa
Kontaktperson 2014:
Øistein Vigemyr
oisteinvi@gmail.com
950 30 599
Andre medarbeidere:
Jan Hodne
jan@hodne.com
911 93 317
Bjørn Skaar
bjskaar@online.no
415 61 430
Anne Lise Vesterkjær
torsvest@online.no
452 62 426
Olaf Rosendahl
olafrosendal@gmail.com
953 66 394
Torgrim Eldhuset
t-eldhus@online.no
952 57 654
Leif Kåre Spartveit
lkaspar@online.no
478 87 230
Kristian Sløgedal
krillen96@live.no
469 36 868
Martine Pearson
martine.s.pearson@gmail.com
984 38 929
Leif Kåre, Kristian og Martine har sluttet i gruppa i løpet av året.
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.
Har deltatt på 69 gudstjenester o.a. 2 interne møter.
6 i øyeblikket.

Utfordringer:

Det er blitt mer vanlig å vise filmsnutter i gudstjenesten. Det er en
utfordring vi jobber med.
Vi har fått nye medlemmer i gruppa, men siden noen også har sluttet,
trenger vi stadig 1 - 2 nye.

Positive erfaringer:

Utstyret i kirka fungerer bra. 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.
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Webgruppa
Kontaktperson 2014: 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
Åshild Øvrevoll-Åsheim aovrevoll-aasheim@hotmail.com
951 16 774
Tove Houck Christensen tovehouck.christensen@gmail.com 38 04 58 70
Tove 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:
3 møter i gruppa pluss intern kommunikasjon med epost og Skype.
Antall medlemmer:
5
Arbeidsgang:
Gruppa fortsetter sitt arbeid med å drifte menighetens nettsted.
I slutten av november fikk nettstedet ny utforming. Det ligger mye arbeid bak en
slik omlegging.
I alt 15 personer har adgang til å legge ut saker på randesund.no. De fleste har
bare adgang til en eller noen få sider.
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. 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! Send gjerne med bilder.
Jus omkring publisering av bilder av personer gir oss utfordringer. Selv om vi
bsare unntaksvis oppgir navn på de vi avbilder, skal de gi sitt samtykke. Det er
svært vanskelig å få til i praksis. På arrangementer der det skal fotograferes for
Kirkenytt eller Randesund.no vil vi be om at dette opplyses i forkant. Hensikten
kan være dobbel: 1) For at folk skal bli oppmerksom på at de kan se bilder fra
arrangementet på nett eller i menighetsblad. 2) For at de som evt. ikke ønsker å
bli eksponert på denne måten, kan få anledning til å si fra om det.
Positive erfaringer:
Tilbakemeldingen fra menigheten er positiv. Randesund.no blir flittig brukt.
I gjennomsnitt har nettstedet rundt 300 treff hver dag. Når noe spesielt skal skje
eller har skjedd, stiger interessen markert.
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Kirkenytt
Redaktør:
epost:
Foto og layout:
epost:

Tove Houck Christensen
Holteveien 3, 99017654
tovehouck.christensen@gmail.com
Ralph Nash
Holteveien 3, 47278552
Ralph.nash@gmail.com

I 2014 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 4400.
Menighetsbladet ble trykt av Synkron Media AS, og distribuert av Norpost. Kirkenytt
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 2014 hatt fokus på 150 års jubileet til Randesund
kirke og 10 års jubileet til Søm kirke gjennom flere artikler knyttet til kirkene og ved dekning
av selve feiringene. Det ble også laget et jubileumsskrift, Randesund kirke 150 år. Skriftet
inneholder en samling av artikler i Kirkenytt om kirken, skrevet av Arnstein Ellefsen og Dag
Beek.
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 alltid velvillig innsats og hans interessante
bidrag.
Kirkenytt har i 2014 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.
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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 et sterkt sosialt samhold.
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. Det har vært en positiv utvikling på antall medlemmer de 2 siste årene.
Utfordringer: Nye ledere må komme til. De som er med nå, har være med i mange år, dvs
mer enn 5 år. Dette må prioriteres.
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 Mineralparken 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
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GUTTIS
Aktivitetens
navn:
Kontaktpersoner:
Mandat/form
ål:
Målgruppe:
Møtested og
tid:
Antall
sammenkomster:
Antall
medlemmer:
Antall vanlig
fremmøte:
Kort om
arbeidet:

Positive
erfaringer
siste år:
Utfordringer
for det nye
året:

Guttis
Jan Gerhard Rødal, jgr@nkom.no, 99 16 86 20, Sømsveien 68a
Roald Johannessen, roald-jn@online.no, 90 86 78 44, Korsvikgrenda 3
Håvard Dahl, havard.dahl@sshf.no, 48 21 53 70
Gjennom andakter og ulike gutteaktiviteter ønsker vi å lage et fellesskap som kan
skape tilhørighet til kirka og menigheten.
Gutter i alderen fra 1. – 4. trinn i Randesund
Annenhver mandag fra kl 18-19.15 med oppmøte i kjelleren i kirka
Ca 17

Ca. 25
20-25
Gjennom 17 mandager har vi hatt et variert program der hobbykvelder med
snekring har vært en hovedaktivitet. Av andre aktiviteter kan vi nevne skogstur,
besøk i skatehallen, sykkeldag, fotballtreff med Espen Børufsen og Rolf Daniel
Wikstøl fra Start og besøk på sjøkursskolen. Et høydepunkt var tur til Ogge
Naturskole 19. til 20. september. Det ble laget en kort artikkel om denne turen til
Menighetsbladet. Det har vært utrolig morsomt å være sammen med denne
gjengen!
Det har vært jevnt bra oppmøte, og vi har fått med mange 1. klassinger, i tillegg til
en del nye 2. klassinger. Samlingene er preget av god stemning, høyt aktivitetsnivå
og gutter som er greie med hverandre.
Til tross for at antallet er bra så er det en klar tendens til avskalling fra tredje klasse.
Det er altså betydelig færre som fortsetter i tredje og spesielt fjerde klasse. Dette er
en utfordring vi har hatt en stund. Det kan være utfordrende å lage aktiviteter som
fungerer like bra for en førsteklassing og fjerdeklassing. Det er også en utfordring
med støy i hobbyrommet. Vi foreslår å kjøpe inn noen hørselvern som kan brukes
ved behov.
Vi vil etter hvert trenge flere voksenledere. Heldigvis har vi noen ekstra voksne som
hjelper til nokså regelmessig. Etter vårsemesteret 2015 slutter noen i ledergruppa.
Vi bør og få med flere for å kunne fortsette driften til høsten.
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Søm søndagsskole
Kontaktperson 2014:
Karen Marie Farestveit
Huldertun 9
4638 Kristiansand
95 80 74 71
Karen.marie.farestveit@lillesand.kommune.no
Karin Buen
Rona 22
4638 Kristiansand
91151029
Karin.buen@gmail.com

Medlemmer:
Det var 45 betalende medlemmer i 2014 og ca 120 registrert innom. I tillegg er det ofte barn
fra dåpsfølge som kommer på søndagsskolen. De blir ikke registrert inn.
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. I år har vi nesten bare delt oss i to grupper, fra tredje klasse og nedover og fjerde
klasse og oppover.
Møtested og tid:
Vi er i kirka, alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller barnegudstjeneste.
Antall sammenkomster:
Vår: 6 samlinger samt familietur til Gautestad i mars og vi deltok også på Pilgrimsvandring
sammen med menigheten.
Høst: 6 samlinger
Antall vanlig fremmøte:
Varierende, men oftest 20-30 barn
Kort om arbeidet:
En vanlig søndagsskole starter oppe i kirka, der vi er med på starten av gudstjenesten. Vi
pleier å åpne skattekista , synger søndagsskolesangen og fortsetter nede med samlinger
felles og i grupper.
Det har blitt en tradisjon med familietur til Gautestad i mars. Vi var ca 60 på tur, og hadde ei
fin helg med skiturer, pysjsamlinger, underholdning, søndagsskole og voksensamling.
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Positive erfaringer siste år:
Vi har mange store søndagsskolebarn, og i høst har vi leid gymsalen på Strømme skole to
ganger etter fellessamlingen. Da har vi hatt korte fellessamlinger og de store har hatt
aktiviteter i gymsalen etterpå. Det er fint at barna fortsetter på søndagsskolen også når de er
så store.
Søndagsskolen hadde ansvar for andakten på familiemøte på julemessa. Vi deltok med
julespill. Dette var en fin måte for søndagsskolen å markedsføre oss på. Vi fikk også mye god
tilbakemelding på at det var fin formidling av juleevangeliet.
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.
Vi er takknemlige for at de ansatte i kirka har stilt opp når det har vært få ledere.
Det er positivt at vi har mange ”store” barn i søndagsskolen, men vi har ikke så mange små
nå. Det er en utfordring å få invitert småbarnsfamilier til søndagsskolen.

Karen Marie Farestveit
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Randesund KFUK/KFUM-speidergruppe
Kontaktperson 2014:
Rita Galteland , Odderhei terr. 12, 4639 Kristiansand. Mobil: 91 15 22 23
(gruppeleder)
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 brukes til planlegging.
Speideren følger skoleåret, men har vanligvis speiderfri juni og desember.
Antall samlinger:
Omkring 36 i løpet av ett år. Sommeren 2014 deltok 13 speidere og ledere på
KFUK/KFUM-speidernes landsleir i Asker. Vi hadde med oss to speidere fra Ilula i
Tanzania som gjester under hele speiderleiren.
Antall medlemmer:
Pr. 31.12.14 er vi 8 medlemmer i speidergruppa, mot 16 på samme tid i fjor. Speidergruppa
har bare en voksenleder igjen, i tillegg til regnskapsføreren.
En av speiderne er fra 5.trinn, tre fra 6.trinn og to fra 7.trinn.
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. Det er uvisst hvor lenge Randesund KFUKspeidergruppe kommer til å holde aktiviteten i gang.

Årsmelding 2014

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.
Øystein Buen er frivillig kirketjener 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!
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