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Vær så god! Her er Randesund menighets årsmelding for 2020. Årsmeldingen består 
av rapporter fra MR sine hovedansvarsområder og utvalg samt årsregnskap.  
Menighetslivet utfolder seg også gjennom en rekke arbeidsgrupper, undergrupper og 
foreninger. Rapporter fra alt det gode arbeidet i de ulike gruppene følger også her.  
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KONTAKTINFORMASJON: 

Adresse:   Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand 
Telefon:   38 19 68 80  
e-post:   randesund.menighet@kristiansand.kommune.no 
Åpningstider:  Tirsdag – fredag: kl. 10.00 - 14.00 
 

ÅRSVERK OG ANSATTE i Randesund menighet: 

Stilling Årsverk Navn Telefon 
Daglig leder 100% Åsne-Louise Halvorsen 38 19 68 80 
Sokneprest 100% Rolf Erik Hanisch 38 19 68 83 
Kapellan 100% Torill Farstad Dahl (til mars 2020) 

Kristina Grundetjern (fra april 2020) 
38 19 68 84 

Kateket 80% Ellen Sandvik  38 19 68 82 
Diakon 100% Anne Eidjord  38 19 68 81 
Kantor 80% Reidar Skaaland 38 19 68 86 
Kantor 20% June B. Myhrstad   
Trosopplærer 80% June B. Myhrstad  38 19 68 87 
Trosopplærer 30% Haakon Ekberg 91 80 91 03 
Kirketjener 80% Per Svein Sørensen 38 19 68 85 
Kirketjener 50 % Nataliya V. Egeland 45 17 98 39 
Ungdomsarbeider 20% Peter N. Helms  47 29 16 34 
Ungdomsarbeider 20% Johannes Sløgedal 90 71 43 99 
Renholder 10% Laima Bausaite  
Menighetssekretær 50% Eva Martens 38 19 68 88 

MENIGHETSRÅDET: 

Øystein Sannarnes (leder) 
Julie O. Egeland (nestleder til oktober 2020) 
Åsmund Farestveit 
Kirsten Leidal 
Mats Nesmann 
Tobias Malvig 
Nils Kristian Aarsland (nestleder fra oktober 2020) 
Marianne Christensen Tandberg 
Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 

Vararepresentanter:  
Magnus Ramsdalen (1. vara og møtte fast. Var ute høsten 2020 pga. studier), Lars Ivar Gjørv,  
Martin Pearson, Terje Egeland. 
 
Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, er rådets sekretær. 
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for Randesund menighet 

Nøkkeltall 
 

Art 
2016 2017 2018 2019 2020 

Innmeldt i Den norske kirke 11 14 12 19 9 
Utmeldt av Den norske kirke 100 104 44 61 56 
Døpte bosatt i soknet 77 76 61 58 56 
Ekteskapsinngåelse med 
forbønn 

12 25 26 15 16 

Gravferder (innført med 
nummer) 

49 51 55 45 50 

Antall konfirmerte  72 46 53 55 50 
 

Gudstjenester: Antall gudstjenester og antall deltakere 
 
Gudstjenester 2016 2017 2018 2019 2020 
Gudstjenester på 
søn- og helligdager 

75 14366 85 13930 75 14366 85 12062 94 8628 

Avholdt utenom søn- 
og helligdager 

  16 3698   16 5127 11 853 

Gudstjenester, antall 
deltakere 
oppsummert 

  92 17628   92 17189 105 9481 

 

Noen moment hentet fra tallene over: 
 
Gudstjenester 2016 2017 2018 2019 2020 
Gudstjenester med 
nattverd/nattverdsgjester  

31 4185 54 4260 32 3745 35 4232 27 2060 

Gudstjenester for ungdom 0 0 1 420 1 200 1 280 2 207 
Familie- og 
barnegudstjenester 

14 2803 9 1200 11 2205 15 2879 9 1279 

Gudstjenester for 
barnehage- og skolebarn 

9 2192 9 3395 9 2690 10 3052 0 0 

Julaftensgudstjenester 5 2300 5 2205 5 1950 5 2048 7 410 
Økumeniske gudstjenester 0 0 1 250 1 160 1 250 1 260 
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MENIGHETSRÅDET  
 
Menighetsrådets sammensetning 1.januar til 31.desember: 
Øystein Sannarnes har vært leder av menighetsrådet og Julie Omdal Egeland nestleder frem 
til november 2020. Deretter overtok Nils Kristian Aarsland nestleder-vervet.  
 
Øvrige medlemmer:  
Har vært sokneprest Rolf Erik Hanisch, Åsmund Farestveit, Kirsten Leidal, Tobias Malvig, 
Marianne Christensen Tandberg, Mats Nesmann, Magnus Ramsdalen, Lars Ivar Gjørv, Martin 
Pearson, Terje Egeland, Ole Fritjof Godtfredsen. 
 
Daglig leder Åsne-Louise Halvorsen har deltatt på alle møtene som menighetsrådets 
sekretær. 
 
Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU):  
Øystein Sannarnes, Julie Omdal Egeland og sokneprest Rolf Erik Hanisch. Åsne-Louise 
Halvorsen har vært sekretær. Fra 1.november tok Nils Kristian Aarsland over for Julie Omdal 
Egeland. 
 
Menighetsrådet representanter i andre utvalg samme periode: 
 
Kirkelig fellesråd Kristiansand: Nils Kristian Aarsland. Åsmund Farestveit er varamedlem. 
 
Ungdomsarbeidet Enter: Haakon Ekberg 
 
Misjonsutvalget: Lars Ivar Gjørv (deltar midlertidig og i overgang til at nytt misjonsprosjekt 
er på plass)  
 
Trosutvalget: Åsmund Farestveit  
 
Giverkomiteen: Øystein Sannarnes 
 
Diakoniutvalget: Marianne Chr. Tandberg, deretter Kirsten Leidal (fra og med høsten 2020) 
 
Møtevirksomhet 
Fra og med 12.mars 2020 til skrivende stund har det vært innført restriksjoner på 
møtevirksomhet og gudstjenester som følge av pandemien. Offisielle møter ble gjennomført 
fysisk iht. reglement. Flere møter er avholdt som nettmøter. Alle møter en gang i måneden, 
fra kl. 1915 til kl.2145. Referatene fra møtene er etter godkjenning lagt ut på menighetens 
nettsider. 
 
Menighetsrådet har hatt 11 ordinære MR møter pluss 3 ekstra nettmøter i perioden 
april/mai 2020. Ekstramøter ifm. pandemi, samt gjennomgang av strategiske tema. Det har 
blitt behandlet 93 saker inkludert utsatte saker. Vi har som vanlig hatt gjennomganger med 
utvalg og stabsmedlemmer med egne ansvar. Også noen av disse ble gjennomført som 
nettmøter, noe som fremgår av referater. Vi har et årshjul for menigheten som sikrer at vi 
ser helheten i løpet av et kalenderår. 
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Tilsettinger og andre saker å fremheve i menighetsrådet i 2020 
 
Ny ungdomsarbeider 
I juni ble Johannes Sløgedal ansatt som ungdomsarbeider i 20 % stilling. Stian Egeland sa opp 
sin stilling i januar, og Tobias Malvig har vært vikar. Fra før har vi Peter N Helms.  
Ungdommen bidrar både på Enter og digitalt og har vært særs verdifulle i pandemien for å 
holde menigheten samlet.  
 
Ny kapellan 
I februar/mars var MR med i prosess for ansettelse av ny kapellan. Kristina Grundetjern 
begynte 15.mai 2020. Hun har allerede markert seg med omsorg og inspirasjon, og med 
gode og kreative innspill både i menighetens arbeid, i taler og podkast-samtaler. 
  
Menighetens årsmøte 
Årsmøtet 2019 ble forsinket gjennomført pga. pandemien. Møtet ble satt søndag 23.august 
etter gudstjenesten, etter at det i mai ble godkjent forsinket behandling av årsmøter på 
sentralt hold i den norske kirke. Fremmøtet var på 74 personer som er vesentlig færre enn 
normalt. Menighetsfest ble utsatt til senere pga. pandemien. Menigheten oppfattes å ha god 
økonomi og vi så fram til å møtes for felles inspirasjon på et senere tidspunkt. 
 
Misjonsprosjektet 
Mot slutten av året ble det vedtatt å etablere nytt prosjekt med Stefanusalliansen i 
desember. Dette har vi store forventninger til. Kick-off planlegges i mai 2021 når det 
forventes at vi igjen kan samles i kirkerommet med et minimum antall på 100 personer. 
 
Trosopplæring 
Årets kull med konfirmanter fikk konfirmasjonen sin i september og ikke som planlagt i mai. 
Se også egen melding fra Trosopplæringsutvalget. 
  
Strategiprosess 
En strategiprosess ble gjennomført digitalt og med digitale hjelpemidler (padlet.com). Vi ville 
løfte vår digitale satsning, øke fokus på barn og unge, og informasjonsarbeidet på nett og i 
sosiale medier. Vi har vedtatt og fulgt opp digitale innsamlinger, samt kirkeringenes 
julebasar i slutten av november med TV strømming også uten for store begrensninger under 
pandemien. 
 
Økonomi  
AU har hatt et særlig fokus på å holde hjulene i gang under pandemien. Økonomisk er vi 
derfor bedre stilt enn mange andre menigheter i Kristiansand. Men vi vil mye for de nye 
årskullene i en bydel i vekst.  
Vi fikk gjennom bispedømmet 50% finansiering av diakonstillingen vår fra og med 2020. 
Søknaden var f.o.f. begrunnet i to forhold: (1) Behovet for å kunne møte den store 
utbyggingen med mange nye familier som flytter til i soknet og de sosiale utfordringene som 
følger med, og for å utvikle diakonale tiltak for barn og unge som et eget felt for diakonien 
her. Og (2) styrke omsorgsarbeidet og frivillighetsutvikling i eldreomsorgen og møte 
kommunens invitasjon til samarbeid omkring Strømmehaven med de 42 nye 
omsorgsboligene der.  
Detaljer om satsinger er behandlet under de ulike ansvar. 
 
For menighetsrådet, Øystein Sannarnes (leder) 
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PRESTETJENESTEN 
 
Soknet har sokneprest og kapellan i fulle stillinger. I 2020 fikk menigheten ny kapellan. 
 
2. feb.2020 tok menigheten avskjed med kapellan Torill Farstad Dahl. Hun ledet 
gudstjeneste med «tårnagentene». Etterpå var det en stor avskjedsfest med fullt hus. Torill 
gikk videre til stillingen som sokneprest i Birkenes. 
 
Ny kapellan, Kristina Grundetjern, tiltrådte stillingen 1. mai. Innsettelsesgudstjenesten var 
den 21. juni. Menighetsrådsleder Øystein Sannarnes leste biskopens tilsettingsbrev og 
domprost Freddy Berg ledet forbønnen for Kristina. Søm kirkekor gledet med vakker sang.  
 
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet. Han er også sonekoordinator for sone Øst 
(Tveit, Hånes og Randesund sokn) og har ansvar for fordeling av tjenesteuker og vigsler i 
bydelen. 
Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet og bidrar inn i rådets beslutninger og 
strategiske tenkning.  
Sokneprest gjør tjeneste ved institusjonene sammen med diakonen. 
Sokneprest og kapellan fordeler gudstjenester og kirkelige handlinger likt.  
Kapellanen er den av prestene som særlig bidrar inn i arbeidet med konfirmantene og annen 
trosopplæring. 
Begge prestene deltar i månedlige domkapittelmøter med prosten.  
 
Daglig leder og sokneprest utøver en felles ledelse i staben. Det arbeides jevnlig med 
stabsutvikling, bl.a. gjennom stabsdager. Mandag 7. september ble det gjennomført en egen 
stabsutviklingsdag på Flekkerøy, i Tone Kjønniksens atelier. Daglig leder tilrettela og ledet 
dagen. Soknepresten innledet til og ledet prosessen. Første del av dagen handlet om stabens 
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rolle og funksjon i menigheten. Andre del om menighetsrådets strategiprosesser og rådets 
utfordringer til staben. Vi gav særlig fokus til to hovedutfordringer: (1) Barne- og 
familiearbeidet og (2) hvordan vi kan skape større grad av kontinuitet mellom 
konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet for øvrig. 
 
Formannskapet i kommunen inviterte til dialogmøte den 7. oktober på Strømme Skole. 
Bydelsrådet stod for regien, og undertegnede deltok med en presentasjon av Kirken og dens 
rolle i lokalsamfunnet. Den gode dialogen med lokalsamfunnet vi hører til i er viktig for 
begge parter. 
  
Prestetjenesten har vært involvert i ulike prosjekter i menigheten: 
MR har i sitt strategiarbeid særlig fokusert barne- og familiearbeidet, ungdomsarbeidet med 
konfirmantene og utvikling av digitale plattformer. Prestene har deltatt og bidratt på 
dialogmøte med familiene om familie- og søndagsskolearbeidet, og har fulgt opp dialogen 
med ungdomsledere om ungdomsarbeidet og kontinuiteten mellom konfirmantarbeidet og 
ungdomsarbeidet for øvrig.  
 
Det var planlagt et nytt stort klimaseminar i Søm kirke i mars. Dette måtte avlyses p.g.a. 
pandemien. Nytt seminar planlegges i 2022. Soknepresten er med i biskopens 
rådgivningsgruppe for klima- og bærekraft, ledet av rådgiver Ivar Sandnes.  

 
Prestene og diakonene har sammen utarbeidet plan for forebygging av 
grenseoverskridende atferd i menigheten, samt skjema for frivillige som har oppgaver i 
arbeidet med barn og unge. Planen ble vedtatt i MR 28. oktober. 
 
31.03.21 Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 

 
GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 
 
Gudstjenestelivet har store deler av året vært preget av pandemien, og i perioder har det 
ikke vært lov å samles, eller lov å samles bare i redusert antall. Statistikken for de ulike 
områdene i menighetens liv er derfor mindre interessante.  
Vielser har i stor utstrekning blitt utsatt.  
Deler av året har vi lagt til rette for egne dåpsgudstjenester. 
Begravelser har vært gjennomført med reduserte plasser. 
 
Staben har så godt som mulig lagt til rette for at menigheten kunne feire gudstjeneste på de 
forutsetninger som gjaldt til enhver 
tid. Det ble holdt drive-in 
gudstjenester på parkeringsplassen 
utenfor Søm kirke. Og det ble holdt 
flere gudstjenester hver søndag i 
perioder hvor det var åpnet for bare 
50 besøkende. Julaften ble 
gudstjenestetallet øket fra to til tre i 
Randesund og fra tre til fire i Søm, og 
to av dem ble strømmet. Et team av 
våre egne unge stod for den tekniske 
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produksjonen. På juledag ble det feiret to gudstjenester i Søm. 
Randesund menighet hadde ansvar for den felleskristne nyttårsgudstjenesten (1.jan.2021), 
men hadde bare tillatelse til 50 deltakende. Den ble gjennomført med representanter fra de 
fleste menighetene i Randesund, som bidro med vitnesbyrd og forbønn.  
Skolegudstjenester til jul med de kommunale skolene ble ikke tillatt dette året.  
 
Vi har også lagt vinn på å levere digitale produksjoner til nettsiden og Facebook i perioder 
hvor det ikke var mulig å samles. Det ble i 2020 kjøpt inn utstyr for podcasting i soknet. De 
første forsøkene ble gjort i 2020, og i 2021 er det blitt ukentlige tekstsamtaler med prestene 
på podcast. Kapellan Kristina har tatt hovedansvaret for dette.  
 
310321, Rolf Erik Hanisch 
 
 
KANTORER/MUSIKKARBEID 
 
Musikklivet i menigheten ble i 2020 naturligvis preget av korona-
nedstengningen fra mars måned. Det er trist når mennesker mister gode 
musikkopplevelser, spesielt barn og unge.   
  
Som kantorer har vi et ønske om at kirkemusikkens mangfold skal styrke menneskers forhold 
til kirken. Musikalsk skaperevne, både vokalt og instrumentalt settes nå på 
prøve. Avlyste øvelser og konserter, deltakelse i gudstjenester for å nevne noe.   
  
For oss er det viktig å ha dialog med våre medspillere. Heie 
frem musikkarbeidet. Kommunikasjon og fellesskap skjer derfor mye mer på nettet. Å stå 
sammen er et begrep som nå virkelig får betydning.   
  
Vi gleder oss over Rabakoret og Søm kirkekor. Gjennom disse, får mange mennesker gode 
opplevelser. Det er derfor viktig for oss å lytte til hvordan de opplever situasjonen og hva vi 
som ansatte kan gjøre.   
Vi savner SVOK (Søm Vokalensemble) som dessverre har måttet avvikle.  
  
Søm kirkekor og Randesund skolemusikk gjennomførte julekonserter 
under gjeldene smittevernregler. Rabakoret rakk å synge inn 3 julesanger + musikkvideo før 
nedstengningen ble gjeldende.   
  
Vi har gode musikere og sangere i Randesund. Det ønsker vi å være bevisste på. 
Kombinasjonen av amatører og profesjonelle musikere er spennende og fint.   
Kirkemusikalsk plan ble utarbeidet i 2020 og lagt frem i Menighetsrådet (MR) oktober 2020. 
Den skal tilbake til MR for endelig vedtak i 2021.  
  
Gudstjenesten:  
Involvering av forsangere og instrumentalister synes vi fungerer godt og beriker 
gudstjenesten. Barn, ungdom og voksne utfordres og vokser i denne oppgaven. Det er flott å 
se mennesker få et forhold til gudstjenesten gjennom musikalsk deltakelse.   
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Liturgi   
Som flere av menighetene i Kristiansand bruker vi de gamle melodiene, som f.eks. 
på Sanctus og Agnus Dei. Disse fungerer veldig godt.   
Vi bruker Kyrie/Gloria leddet av Tore Aas, og ulike melodier på svar under forbønn.  
  
Randesund menighet søker om å beholde denne ordningen, siden nå hver menighet i 
Kristiansand må søke biskopen og velge sin liturgiske musikk. Saken vil bli behandlet i 2021.  
  
Trosopplæringen   
Et viktig og meningsfylt arbeid.  
Reidar er knyttet noe inn i konfirmantarbeidet og det øvrige trosopplæringsarbeidet.  
Junes organistprosent (20%) er først og fremst rettet inn mot gudstjenester og vielser.  
  
Vi håper på et rikt og godt musikalsk semester høst 2021/ vår 2022 der ingen restriksjoner 
hemmer kreativitet og utfoldelse.   
  
Mars 2021, June B. Myhrstad og Reidar Skaaland (kantorer) 
 

UNDERVISNING 
 
2020 har vært et annerledes år innenfor undervisning her i Randesund menighet. Smittevern 
pga. korona har gjort at vi har måtte endre, utsette eller avlyse tiltak. Vi er mange som 
jobber med undervisning, på ulike plan, men hovedansvaret ligger hos June Myhrstad i 80% 
stilling som trosopplærer, Haakon Ekberg i 30% stilling som trosopplærer og Ellen Sandvik i 
80% stilling som kateket.  
 
 
TROSOPPLÆRING 
Vi har en god og omfattende Trosopplæringsplan med mange ulike tiltak for barn og unge i 
alderen 0-18 år. Planen skal ha et omfang på 315 timer. Vi gleder oss over en fortsatt god 
oppslutning om mange av tiltakene.  
Det er gledelig at trosopplæringen ser ut til å bli innarbeidet og godt kjent i lokalmiljøet, men 
vi trenger fortsatt 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 barna 
i menigheten fortsetter å komme.  
 
KORONA 
12.mars ble verden snudd på hodet for mange i 
Norge, så også for oss som har ansvar for 
Trosopplæringen i kirken. TROS 1.trinn var 
nettopp avsluttet, invitasjonsbrevene til TROS 
3.trinn med Balubadag var skrevet og lagt i 
konvolutter, men ikke sendt. Leirsted og buss til 
konfirmanttur var innleid, programmet delvis 
klart, og de faste aktivitetene for barn og 
ungdom var planlagt. Plutselig stod vi der uten 
et eneste barn eller en eneste ungdom. Det var 
veldig rart og veldig stille. 
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Vi som dagen før hadde hatt huset fullt av foreldre med barn på Babysang, 7-åringer på 
TROS 1.trinn og ungdommer på konfirmantundervisning måtte nå «snu oss rundt»: Hva skal 
avlyses? Hva kan utsettes? Hva må vi se an? Etter som dagene gikk begynte det å demre for 
oss: Dette kan bli langvarig! Kanskje helt til påske!! 
 
Utover våren måtte vi innse at få tiltak kunne gjennomføres før sommeren, og dermed 
flyttet vi mange ting til høsten. Det ble travelt, da vi samtidig hadde de tiltakene som vi 
normalt har på høsten. Noe måtte igjen avlyses eller endres da det nærmet seg jul. Allikevel, 
midt oppi alt som ble avlyst eller endret, er vi godt fornøyd med alt vi har gjennomført, og 
har hatt mange barn og unge innom kirken - med godt smittevern.  
 
BABYSANG OG SMÅBARNSSANG 
Babysang fortsetter som tidligere med samlinger onsdag formiddag. Oppmøtet varierer noe 
med vær- og føreforhold, men mange er innom i løpet av året. Dessverre har korona gjort at 
vi har måtte avlyse noen samlinger. 
 
Småbarns sang på ettermiddagstid, samme tirsdager som vi har Tirsdagsmiddag har 
dessverre falt ut det meste av året. Dette har vært et stort savn! 
 
2-, 4- OG 6-ÅRSBOK 
Vi synes utdelingen av disse bøkene er gode hjelpemidler til trosopplæring i hjemmet. Dette 
året har vi valgt nye bøker. 4-åringene får «Kirkeboka mi» av Sindre Skeie, og 6-åringene får 
«Tre i et tre» av Rune Bang. 2-åringene beholder sin 2-årsbok. 
 
 
TROS 1., 3. OG 5.TRINN 
TROS 1.trinn gikk som normalt før 
korona, TROS 3.trinn m/Balubadagen ble 
dessverre avlyst og TROS 5.trinn ble noe 
redusert. 
 

TÅRNAGENTHELG/ HULEDAG/ 
LYSVÅKEN/ #MEG 
Tårnagenthelg og Huledag gikk omtrent 
som normalt, med god deltakelse.  
#meg ble gjennomført med munnbind og 
mindre grupper. Vi var strenge på å 
overholde påmeldingsfristen slik at vi 
hadde kontroll på antallet og gruppestørrelser - mest mulig forutsigbarhet. Dette førte til at 
vi dessverre måtte si nei til noen etternølere.  
LysVåken ble avlyst, men 3 av de påmeldte deltok som medhjelpere på søndagens 
gudstjeneste. 
 

KONFIRMANTER 
I skoleåret 2019/20 har vi hatt 50 konfirmanter. Konfirmanttur og KRIK-leir ble avlyst, og 
konfirmasjonen ble flyttet til september. Vi hadde bo-hjemme-leir + noen samlinger i slutten 
av juni og i august, så konfirmantene har mistet lite av undervisningen, men gått glipp av 
sosiale høydepunkter som tur og leir. 
For skoleåret 2020/21 har vi 58 konfirmanter. 

TROS 1. trinn 
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TØFF 
«Trening og øvelse for fjorårskonfirmanter» er menighetens trosopplæringstiltak for unge 
etter konfirmasjon. Det inkluderer ledertrening og bibelundervisning. I skoleåret 2019/2020 
deltok 14 unge. I inneværende skoleår har vi 17 deltakere.  
Vi har en flott gjeng med ungdommer på TØFF! Denne gjengen er gull verd! Foruten egne 
undervisningstimer er de med som ledere på flere ting som LysVåken, Tårnagenthelg, 
Konfirmantturer, Tros og Søndagsskole. 

NYE TILTAK 2020 
5-årsklubb: Samling for 5-åringene med kirkerottejakt i kirken. Barna lagde sin egen 
kirkerotte! 
Dukketeater i kirken: «Kirkerottene og Viggo i tårnet» - Kjempegøy å samle full kirke (200: så 
mange som det var lov til) til teaterforestilling i kirken! Alle som kom, fikk tilbud om å kjøpe 
en eske med «rottebæsj» (fruktpastiller) før forestillingen.  
Facebook-gruppen Barn Randesund menighet ble opprettet. Der har vi lagt ut filmsnutter 
knyttet til høytidene. Noe blir også lagt ut på YouTube og menighetens nettside. I tillegg kan 
du finne oppgaver, tips, påfyll eller ulik informasjon gjennom hele året. 
 
KIRKE-/SKOLESAMARBEID 
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med skolene i Randesund. Dette året er få av 
tiltakene gjennomført. Oasen skole var den eneste skolen som hadde julegudstjenester. 
 
KIRKE-/BARNEHAGESAMARBEID 
Vi har til vanlig et godt samarbeid med barnehagene. I år er dessverre det meste blitt avlyst.  
 
BARNE- OG UNGDOMSARBEID 
En utrolig viktig del av menighetens trosopplæring er det kontinuerlige barne- og 
ungdomsarbeidet som søndagsskole, kor, barnegrupper, ungdomsklubb osv. 
Hjertelig takk til alle dere frivillige som har vært med som ledere dette året!  
 
UTFORDRINGER 
Trosopplæringsplanen vår er omfattende og ambisiøs og med stor oppslutning. Vi trenger til 
dette mange frivillige. Heldigvis har vi en gjeng som står på år etter år, og det er vi veldig 
takknemlige for. Vi har likevel et konstant håp og ønske om at nye frivillige vil engasjere seg, 
for kortere eller lengre tid! Behovet er der! 
 
June B. Myhrstad og Haakon Ekberg (trosopplærere), Ellen Sandvik (kateket) 
 
 
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET 

Kontaktperson 2020: Ellen Sandvik 

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 skal sørge for at det iverksettes og gjennomføres oppgaver knyttet til 
Trosopplæringsplanen. Tu har ansvar for å evaluere og revidere tiltakene i 
trosopplæringsplanen.  
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Tu skal koordinere underutvalg som har ansvar for planlegging og gjennomføring av enkelt 
tiltak. 

Antall sammenkomster: 8 møter  

Antall medlemmer:  
6 medlemmer: Bernhard Hovden, Jostein Torvnes, Turid Vedvatne, Åsmund Farestvedt 
(representant fra MR), June B. Myhrstad, Ellen Sandvik, Torill Farstad Dahl frem til 1.mars, 
Kristina Grundetjern fra mai. 

Kort om arbeidet:  
Hovedarbeidet i 2020 har vært fortløpende å bistå de ansatte ved implementering av nye 
tiltak og innspill i forkant og etterkant av de ulike trosopplæringstiltakene. Utvalget har også 
brukt tid på å samtale om endringer av planer, utsettelser og avlysninger av tiltak pga 
Corona. 
 
Utfordringer:  
Corona! Flere tiltak har måtte blitt avlyst eller utsatt, eller endret på kort varsel.  
Det var krevende da «halve» konfirmantåret plutselig ble borte, weekend og leir avlyst, 
samtalegudstjeneste og konfirmasjon flyttet til høsten.  
Heldigvis har barn/ungdommer og foreldre vært utrolige lojale og forståelsesfulle og tatt 
endringene «på strak arm».  
Selv om flere ting har måtte utgå, har vi også klart å gjennomføre mange tiltak. Dette har 
krevd god planlegging for å kunne gjennomføres med forsvarlig smittevern. Opprettholde 
satsingen og interessen for de ulike tiltakene. 
Nye tiltak i 2020: Kirkerottejakt for 5-åringer på høsten og «ordentlig» Kirkerotteteater i 
oktober. 
 
Positive erfaringer siste år:  
Alle frivillige som deltar i menighetens barne- og ungdomsarbeid, inkludert Trosopplæring. 
Mange barn og unge som deltar i det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet. Spesielt er 
vi veldig glade for å ha en god gruppe ungdommer på TØFF som er gull verd som med ledere 
i mange ting.  
Det var kjempegøy å ha besøk av dukketeateret: Kirkerottene og Viggo i tårnet. Vi hadde på 
den tiden lov til å samle 200 personer i kirken, og alle plasser var utsolgt! Vi håper at vi kan 
gjenta suksessen i kommende år! 
 
 
DIAKONIEN 
 
Diakoniarbeidet ble i likhet med alle arbeidsfeltene i menigheten preget av pandemi og 
restriksjoner i 2020. Arbeidet gikk som normalt fra nyttår fram til 12. mars, da hele 
samfunnet stoppet opp. Det ble hjemmekontor for staben, mye kontakt foregikk på digitale 
plattformer der man samarbeidet og diskuterte prioriteringer. For diakonen ble telefonen et 
viktig kommunikasjonsmiddel, der man informerte om alt som ble avlyst, hadde kontakt 
med frivillige og menighetsmedlemmer for å høre hvordan de hadde det, og ellers holdt man 
aktiviteter i gang når situasjonen tilsa at man kunne det.  Fra midt i mars begynte diakon 
Anne Eidjord å jobbe redusert (50% stilling) og diakon Marianne Gilje Løining ble vikar i den 
andre 50%.  
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Bemanningssituasjonen innen diakoni ble ytterliggere endret fra august, da Anne ble 
langtidssykemeldt etter en operasjon. Marianne overtok en del av hennes oppgaver, men 
var selv delvis sykmeldt i perioder pga. utfordrende svangerskap og ble helt sykmeldt fra 
slutten av oktober. Fra midten av november ble pensjonert diakon Bjørg Valborgland spurt 
om å ta hånd om noe av diakoniarbeidet ut året i en opptil 50%-stilling. Alle disse 
utfordringene gjør til at det er noe vanskeligere å gi et eksakt bilde av diakoniarbeidet i 2020. 
Her er en oversikt over noe av det diakonale arbeidet som delvis har vært i funksjon dette 
året. 
 
Sorgarbeidet:  
Dette har nesten kunne foregå som vanlig. Brev til etterlatte er sendt ut med oppfølgende 
telefon i etterkant. Sorggrupper har også vært i funksjon i samarbeid med alle menighetene i 
byen, til sammen 9 grupper. Se egen Årsmelding fra «Sorg og omsorg». 
 
Strikkekafé:  
Den har fungert når det har vært mulig å kunne møtes. 
 
Suppe for 7:  
Dette tiltaket har ikke kommet skikkelig i gang dette året. Når ting normaliserer seg, er det 
viktig å få ut informasjon om hva tiltaket innebærer, så folk skjønner bedre hva det dreier 
seg om. 
 
Bønnetjenesten: 
 Denne går kontinuerlig, men lange perioder dette året har forbedere sittet hjemme og 
utført tjenesten. Anne Flottorp har gjort en uvurderlig jobb med å være kontaktperson.  
 
Besøkstjeneste: 
Her har besøkerne holdt kontakt med sine gjennom hele året. 
 
Sjelesorg og samtale: 
 Dette tilbudet har stått ved lag hele 2020, men det har vært færre fysiske møter og mer 
bruk av telefon. 
 
Nattverdgudstjenester på institusjonene:  
Disse har kunnet gå nesten som normalt hver siste torsdag i måneden, men uten nattverd 
etter koronautbruddet. 
 
Kirkekaffe:  
Dette viktige diakonale treffstedet har fungert når koronarestriksjonene har tillatt servering.  
 
Onsdagskafé:  
Dette tiltaket har også vært mye preget av avlysning.  
 
Hyggetreff: 
 En god del av Hyggetreffene har måttet gå ut, særlig de perioder der færrest mulig kunne 
komme inn på Omsorgssentrene og matservering ikke har vært tillatt. Det hyggelige å 
kunngjøre er at det fra høsten 2020 har blitt startet opp Hyggetreff også i Strømmehaven. Vi 
har ikke hatt så mange samlinger, men tilbakemelding er at dette er kjærkomment.  
 
Tirsdagsmiddag og småbarnsang:  
Her ble det bare gjennomført samlinger i januar og februar.  
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En kirke for alle: 
 Det ble en fin nyttårsfest i Søm kirke 12. januar med masse folk. Øvrige samlinger i 
forskjellige menigheter er mye blitt avlyst. 
 
Samarbeid med institusjoner:  
Det har blitt ansatt Trivselskoordinatorer på begge 
omsorgssentrene i menigheten, Trond Seland på 
Randesund og Stine Kocian i Strømmehaven. For 
menigheten er det svært nyttig å ha en slik kontaktperson, 
det gir en god kontinuitet i samarbeidet.   
På våren da mye av menighetsarbeidet ble satt på vent, 
laget Anne pakker som hun leverte til Omsorgssentrene og 
hjemmetjenesten som en hjelp for å kunne uttrykke tro. De 
inneholdt salmebok, laminerte ark med velsignelsen, 
Fadervår og en bønn, samt et hefte med tekster, salmer og 
bønner og gripekors. Det fulgte også med en hilsen fra 
menigheten med informasjon om hva vi tilbyr.  
 
Utfordringer og tanker for 2021:  
2020 har være et «annerledes år» av flere grunner. 
Samfunn og arbeidsforhold har vært preget av en pandemi, 
og sykmeldinger for Anne Eidjord og hennes vikar, 
Marianne Gilje Løining, har gitt utførelsen av 
diakoniarbeidet noen utfordringer. Bjørg Valborgland har 
prøvd å bidra de siste seks ukene av året med noen 
tjenester, men mye vil vært annerledes i et normalår. Dette vil jo heldigvis ikke være noen 
varig situasjon, men det er ikke enkelt å skrive noe om nye tanker for 2021 før ting har mer 
normalisert seg. Dermed må det bli en noe enklere Årsmelding denne gangen, men 
diakonien vil alltid ha samme formål: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, 
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 
 
Diakonvikar Bjørg Valborgland. 
 
 
DIAKONIUTVALGET 
 
Kontaktpersoner 2020:  
Anne Eidjord  (fra jan. – aug.),  
Marianne Gilje Løining (fra midt i mars – okt.),  
Bjørg Valborgland (fra midt i nov. – des.). 
 
Formål: 
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. 
 
Målgruppe: Hele menigheten. 
 
Antall medlemmer: 7 medlemmer. 
 

Anne Eidjord med diakonal 
selvhjelpspakke til institusjoner – når 
hun ikke selv kan komme på besøk. 
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Hvor ofte: 4 møter og behandlet 33 saker. 
 
Utfordringer:   
Mennesker som lider angår oss. Å ha kjennskap til de behov som finnes her i Randesund er  
derfor vår utfordring, for så å tilstrebe å møte de behov som finnes med konkret kjærlighet. 
 
Medarbeidere:  
Terje Skoge 
Åse Neset 
Signe Brit Kåsi 
Roald Kvarsten 
Åse Nicolaisen Ribe 
May Brit Aanundsen (til juni)  
Marianne Christensen Tandberg (fra juni) 
 
 
MISJONSUTVALGET 
 
Kontaktperson: Marianne Haukom Rossland 
 
Andre medlemmer: Anna Eldhuset og Lisbeth Hallberg 
 
Mandat/ formål:  
Styrke og oppmuntre misjonsengasjementet for ytremisjonen i menigheten gjennom info,  
givertjeneste, forbønn og misjonsprosjekt 
Arbeide med forslag til misjonsprosjekt når avtaleperioden går ut. 
Utvalget skal bidra med oppfølging av menighetens misjonsprosjekt 
Utvalget skal sende møtereferat til menighetsrådet og skriver årsrapport 
 
Målgruppe: Hele menigheten. 
 
Møter: 
Misjonsutvalget har i 2020 kun hatt to 
møter pga. koronasituasjonen. I tillegg 
kommer 
telefonmøter. 
 
Misjonsprosjekt: 
Misjonsprosjektet til ny kirke i Mustamäe 
menighet i Tallinn, skulle egentlig 
avsluttes 01.09.20. Men P.G.A. 
koronasituasjonen, ble det bestemt å 
fortsette ut 2020. 
Koronasituasjonen gjorde også at de fleste planlagte aktiviteter for å samle inn penger til 
prosjektet, ble avlyst. 
Men i 2020 gjorde vi som tidligere år, sendte julegaver som ble delt ut til barn i Mustamäe 
menighet 
Vi har hatt 3 innsamlinger av tøy, leker, småmøbler mm som er sendt til bruktbutikken  
menigheten i Mustamäe har. Vi måtte etter det stoppe innsamlingene pga. 
koronarestriksjoner. 

Kirkebygget	i	Mustamäe	er	ennå	ikke	helt	
ferdig,	men	noe	av	den	er	tatt	i	bruk.	
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Det har i løpet av 2020 vært 6 kollekter til prosjektet. Totalt er det fra 01.09.16 t.o.m 
31.12.20 samlet inn kr 467 688. I Tillegger kommer Balubadagene med til sammen kr 73 300.  
 
Nytt misjonsprosjekt 
Misjonsutvalget foreslo som nytt Prosjekt fra 01.01.21 t.o.m. 31.12.23:  Stefanusalliansen  
Egypt - Stefanusbarna og Anastasia. Dette ble godkjent av menighetsrådet i nov 2020. 
 
Misjonsutvalgets medlemmer 
Lisbeth og Marianne går ut av utvalget. Anna fortsetter ett år til. Steinar Tverrli og Lars Ivar  
Gjørv går inn i utvalget 
 
23.03.21 Marianne Haukom Rossland 
 
 

GIVERTJENESTEN 
 
Givertjenestens inntekter har vokst litt fra år 
til år. Etter omlegging og ekstra verveinnsats 
i 2019, fikk vi et godt sprang oppover.  
2020 ga ny toppnotering: 904.550 kr.  
Ved årsskiftet hadde vi 148 givere som i 
gjennomsnitt gir over 500 kroner i måneden. 
Hovedtyngden ligger i aldersgruppen 50 – 70 år. 
De eldste er over 90. 
Hjertelig takk til dere som bidrar! 
 
Giverkomiteen 2020: 

Arnfinn Larsen, Inger Romstøl, Torstein Vesterkjær, Reidun Aurebekk, Øistein Vigemyr. 
Øistein Vigemyr er leder. Arnfinn Larsen følger opp giverne. 

 
Mandat: 
 Giverkomiteen har ansvaret for den frivillige givertjenesten i Randesund menighet. 

Gjennom ulike tilnærminger, metoder og ulike kanaler skal beboerne i Randesund bli 
utfordret til å være med og ta ansvar for bydelen og menigheten.  

 
Målgruppe: 
 Alle innbyggere i Randesund/medlemmer i Den norske kirke. 
 
Sammenkomster: 
 Komiteen har vært samlet 3 ganger. Prosjektleder Tore Gullaksen var med på møtene. 
 
Utfordringer: 

Mye av siste års resultatforbedring skyldes personlig kontakt i kirka og på telefon. Veldig 
få kommer med etter eget initiativ. Vi opplever at balansen mellom pågående mas og 
vennlig tilbakeholdenhet er vanskelig. Mange ser det positive i menighetens mange tilbud 
til barn og unge, så potensialet er stort. Alle som ser verdien av givertjenesten oppfordres 
til å hjelpe med å gjøre tjenesten kjent.  
Koronapandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre planlagt vervingsinnsats i 2020, 
og innsamlet sum økte ikke så mye som vi hadde håpet.  
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I oktober fikk vi på plass en mulighet til betaling av givertjeneste med Vipps (som den første 
menighet i landet). Vi venter at den skal bli nyttig i verving av nye givere framover. Etter at 
bispedømmet overtok i fjor noe av finansieringen av diakonstillingen - et resultat av egen satsing 
gjennom flere år - har menigheten nå frie midler som kan brukes til andre formål. Menighetsrådet 
og givertjenesten lanserte høsten 2020 satsingen UNG som retter seg mot ungdom og unge 
familier. 
 
Gjennom vanskelige perioder, når andre aktiviteter har måttet stenge eller begrense 
aktiviteten, har givertjenesten virket nærmest upåvirket gitt jevne og forutsigbare bidrag til 
menighetens økonomi. 
 
Se www.randesund.no/støtt-oss for mer informasjon 
 
 
DRIFT. BYGG. KIRKETJENERE  
 
SØM KIRKE 
I 2020 har vi har vi fått ekstra hjelp til å kjøre lyd i en rekke gudstjenester. Dette har vært av 
særdeles stor betydning for kirketjener, men ikke minst for menigheten generelt. Lyden er 
vanskelig i kirkerommet og det trengs noen som har litt kunnskap og kompetanse i å styre 
lyd. 

Det ble utført en dugnad av noen mannfolk på vårparten. Noen damer har pusset sølvet til 
menigheten. Vi har frivillige som vasker ulike rom og også håndklær m.m. fra kjøkkenet. 
Dette er viktige tjenester som utføres i menigheten. 

Vi har nå inne en konsulent fra bedriften Stærk og værstasjon ble bestilt før jul 2020, men 
ble montert på nyåret. Registreringer/logging av været er nå i gang for å oppdage hvor 
lekkasjene kommer fra, slik at dette kan tas tak i og lekkasjene kan stoppes. 

 
RANDESUND KIRKE 
I 2020 har vi endelig fått montert ny flombelysning. Fire nye stolper og to lamper på hver 
stolpe.  

I begge kirkene er det ut over det utført vanlig vedlikehold av blant annet tak, trapper, heis, 
dører m.m. 
 
Per Svein Sørensen, kirketjener Søm kirke 
Nataliya Egeland, kirketjener Randesund kirke 
Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder, Randesund menighet 
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ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 

Randesund menighet har stødig økonomi – selv i et år med pandemi. Vi har i flere år søkt om 
bevilgning til vår diakonstilling og bispedømmet har anerkjent at Randesund menighet 
trenger ekstra støtte. Som svar på søknad til bispedømmet ved årsskiftet, fikk vi innvilget 
permanent inndekning av halvparten av lønnsutgiftene vi har i diakonstillingen, gjeldene 
allerede fra 1.1.20. Dette har betydd at vi får løst ut ca kr. 400 000,- fra givertjenesten til 
eventuelle andre formål/stillinger. For 2020 har menigheten et spesielt godt overskudd og 
størsteparten må tilskrives denne nye støtten fra bispedømmet.  

At vi også i 2020 klarte å gjennomføre julemessa, dog på en alternativ måte, var uvurderlig. 
Ikke bare av økonomisk hensyn, men også for å etablere eierskap til julemessa og gi 
perspektiv for det økonomiske ansvaret i yngre generasjoner.  

Vi søker så godt det lar seg gjøre at utgifter til aktiviteter dekkes av en egenandel og for 
noen prosjekt søker vi også støtte i form av f.eks. frifondsmidler. Ordningen med 
frifondsmidler synger på siste verset da det egentlig kun er selvstendige 
lag/grupper/foreninger som kan få støtte - ikke menigheter. Forsvinner denne muligheten vil 
TROS og babysang bli direkte berørt. Ut over dette er det vesentlig at deltakere betaler 
egenandeler, da et visst antall betalende medlemmer utløser ekstra tilskudd. Dette har 
spesielt betydning for søndagsskolen, Guttis og MIDI. Søndagsskolen har gått med 
underskudd de siste årene. Dette ble vektlagt på forrige årsmøte og resulterte i en anonym 
giver som ga menigheten en gave på kr. 25 000,- til søndagsskolearbeidet. 
 
2020 har vært spesielt på så mange måter. Vi fikk statlige midler til både sommerkonsertene 
og et par julekonserter med lokale krefter. Vi søkte om støtte til digital satsing og fikk 
tildeling fra Barne- og familiedepartementet på kr. 32 000,-. Nytt digitalt utstyr ble kjøpt inn 
og dette har blitt flittig brukt gjennom året, spesielt i de periodene vi ikke kunne feire 
gudstjeneste. Johannes Sløgedal har vært sentral i bruken og kompetansen videreføres til 
flere av Enters ungdommer. 
 
Offer i gudstjenesten 
Offeret til menigheten ligger 22% lavere enn budsjettert, allikevel tangerer offeret resultatet 
for 2019. Gaver til andre formål er 35% lavere enn budsjettert og hele 41% lavere enn 2019.  

Investeringer/innkjøp 
I 2020 har menigheten blant annet investert i digitalt utstyr og har også måttet erstatte noe 
gammelt utstyr som gikk i stykker i Enter. Det siste ble vedtatt i menighetsråd at skulle tas av 
Enterfondet. Videre ble gulvet på kirketorget slipt og lakkert.  
 
Utgifter 
Det er lavere utgifter generelt i 2020 mht. hva som er budsjettert i drift, samtidig enkelte 
større utgifter mht. innkjøp/investeringer. Budsjettoverskridelser er gjort i samråd med 
menighetsrådet gjennom vedtak og også som følge av ekstra tilskudd fra stat eller kommune 
til enkelte formål.  

Kommentar til givertjenesten  
Givertjenesten er i fortsatt vekt og prognosene er gode. Pga at en giver som har pleid å gi 
større gaver nå har flyttet ut av menigheten, har prognosene blitt justert noe ned. Videre har 
muligheten for å gi via vipps åpnet opp for nye givere. Menigheten er i vekst. Bydelen er i 
vekst. Givertjenesten må på samme måte være i vekst, da nye ressurser vil være nødvendig 
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for å møte fremtiden og fordi det også vil komme ekstraordinære satsningsområder som 
givertjenesten vil måtte ta noe av kostnaden ved.  

Økonomi – en naturlig del av grunnlaget for all aktivitet i menigheten 
Randesund menighet er en stor og viktig aktør i nærmiljøet med en omfattende virksomhet. 
Flere og flere kjenner eierskap og glede ved det å bidra økonomisk – enten fast hver måned 
eller i form av ofring i gudstjenesten – og dette er viktig. Det er mye historie bak tallene i 
årsregnskapet og de forteller noe om hva som betyr noe for menneskene i menigheten og i 
Randesund bydel. La oss holde fram dette perspektivet. 
 
Åsne-Louise Halvorsen  
Daglig leder 
 
 
Forklaringer til årsregnskapet 
Årsregnskapet, inntekt – og utgiftsside, kommer samlet for alle ansvar (8801 – 8821) og 
presenteres på artsnivå (informasjon om art står i parentes). Alle tall nevnes i hele tusen. Her 
er en forklaring til noen av de vesentligste inntekts- og utgiftsartene for Randesund 
menighet:  
 

DRIFT 
 
Inntekter 
1. Salg/egenandeler (160, 161 ,162 ,166)  
I de fleste aktiviteter i Randesund menighet, innebærer inntektssiden en egenandel (f.eks. 
for MIDI, Guttis, TROS, babysang, Tårnagenter osv.) eller en eller annen form for betaling, 
som f.eks. for tirsdagsmiddag og Tema, te og tapas. Menighetens del av salget på 
kunstutstillingen og annonseinntektene til Kirkenytt kommer også inn her. En vesentlig 
inntektspost i denne sammenheng er menighetens julemesse.  
 
2. Leieinntekter (163) 
Gjelder inntekter ved fakturering av utleie til selskap, arrangementer, styre-/årsmøter, 
konserter eller andre anledninger.  
 
3. Refusjoner (1740) 
Gjelder moms kompensasjon. Beløpet blir utbetalt året etter når revisjon har gått igjennom 
alle bilagsføringer i løpet av året, som regel ultimo februar.  
 
4.  Offer/gaver (186) 
Gjelder offer både til menigheten og andre formål. 
 
5.  Overføringer/tilskudd (183, 184) 
Randesund menighet får tilskudd fra fellesrådet til inndekning av deler av strøm, utgifter til 
lyspærer, alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter, menighetsråd, pc avgift, 
pianostemming og utrykningskostnader i forbindelse med alarmer. Tilskuddet under denne 
arten innebefatter også trosopplæringsmidlene fra staten/bispedømmet. Vi søker ut over 
dette om tilskudd til blant annet MIDI, Guttis, Tøff, #meg, søndagsskolen, TROS m.fl. og 
tilskuddene kan i denne sammenheng komme fra både statlig, kommunal og privat sektor. 
Det forutsetter et visst antall betalende medlemmer, og derfor er egenandelene viktige.  
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6.  Givertjenesten 
Givertjenesten er ment å dekke de stillingene i menigheten som ikke finansieres av 
Fellesrådet eller via statlige trosopplæringsmidler. I vår menighet gjelder dette følgende 
stillinger eller % vis del av en evt. større eller full stilling: fra 1.1.20: halvparten av 90% 
diakon/Anne Eidjord, 30% trosopplærer (Haakon Ekberg), 20% kateket (Ellen Sandvik) og 
10% renholder (Laima Jociene Bauzaite).  

 
Høsten 2020 fikk vi inn Eva Martens, vår nye menighetssekretær, i en 50% stilling. NAV 
dekker 60% av lønnsutgiftene i denne stillingen det første året. Det neste året dekker de 
50%. Deretter må menighetsrådet ta stilling til hva som skal skje videre. Menighetens del av 
lønnsutgiftene er foreløpig ikke budsjettert over givertjenesten.  
 
Utgifter 
1.  Forbruksvarer og tjenester (11) 
Gjelder f.eks. matvarer, kontorrekvisita, data, litteratur, gevinst for utlodning, alarmtelefon, 
annonsering, opptrykk og utsendelse av Kirkenytt, opplæring/kurs, revisjonshonorar, 
kommunale avgifter, inventar og utstyr, transport og husleieutgifter ved tur/leir (i hovedsak 
konfirmanter og Enter), forsikring, kontingenter m.m. 
 
2.  Inventar/utstyr og vedlikeh. driftsmidler (12) 
Gjelder blant annet serviceavtaler og innkjøp av utstyr, f.eks. nytt digitalt utstyr.  
 
3.  Kjøp av tjenester fra Fellesrådet (1340) 
Gjelder blant annet det vi betaler for lønn totalt i menigheten, både det som dekkes via 
trosopplæringsmidlene og det som dekkes via givertjenesten. Vi faktureres a konto to 
ganger i året ut i fra hva som er budsjettert på de ulike områder. Dette avregnes mot faktisk 
bruk på slutten av året, inklusive eventuell sykepengerefusjon i disse stillingene.  
 
4.  Overføring av ofring/innsamlede midler (1465) og øvrige overføringer/tilskudd (14) 
Gjelder overføringer av innsamlede midler. Øvrige overføringer/ tilskudd (14) gjelder i 
hovedsak betaling av merverdiavgift. 
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MENIGHETSREGNSKAP KRISTIANSAND    
     

Randesund menighet  
Organisasjonsnr:  
876 992 582  

ÅRSREGNSKAP          
     

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT     
     

Alle beløp i hele kroner     
     

DRIFTSREGNSKAP     
 Note Regnskap Budsjett Regnskap 

  2020 2020 2019 

     
Inntekter     
Salg/egenandeler (160,161,162,166)  510 715 990 500 1 035 351 
Leieinntekter (163)  33 800 90 000 88 536 
Refusjon fra fellesrådet (1740)  0  0 
Øvrige refusjoner (17)  134 257 142 500 129 840 
Tilskudd fra staten/bispedømmeråd (1800)  0 735 000 0 
Overføringer/tilskudd (183,184)  922 327 82 000 818 643 
Offer/innsamlet til annen virksomhet (186500)  297 467 451 000 503 841 
Offer, gaver (186,187)  291 944 330 000 282 825 
Givertjeneste (187001)  904 529 910 000 844 849 
SUM DRIFTSINNTEKTER  3 095 039 3 731 000 3 703 885 

     
Driftsutgifter     
Forbruksvarer og tjenester (11)  633 504 1 259 800 1 070 164 
Inventar/utstyr og vedlikeh. driftsmidler (12)  219 162 92 000 137 127 
Kjøp av tjenester fra fellesrådet (134000)  1 153 385 1 685 000 1 655 588 
*øvrige refusjoner (13)  0  0 
Overføring av ofring/innsamlede midler (146500)  297 467 450 000 562 188 
Øvrige overføringer/tilskudd (14)  189 070 231 000 228 789 
Avskrivninger (1590) 6) 5 719 0 5 719 
SUM DRIFTSUTGIFTER  2 498 307 3 717 800 3 659 575 

     
     

Brutto driftsresultat  596 732 13 200 44 310 
Renteinntekter (1900)  4 948 16 000 16 241 
Motpost avskrivninger (1990) 6) 5 719 0 5 719 

     
NETTO DRIFTSRESULTAT  607 399 29 200 66 270 

     
Brukt slik:     

     
Bruk av bundet fond 7) 23 945 150 700 128 213 
Sum bruk av avsetninger/fond  23 945 150 700 128 213 

     
Avsetning til disposisjonsfond (netto)  577 383 144 900 118 065 
Avsetning til bundet fond 7) 53 961 35 000 76 418 
Sum avsetninger  631 344 179 900 194 483 

     
Regnskapsmessig overskudd /underskudd  0 0 0 
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MENIGHETSREGNSKAP KRISTIANSAND  
    

Randesund menighet  Organisasjonsnr.:  876 992 582 

ÅRSREGNSKAP        
    

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP   
    

Alle beløp i hele kroner    
    

BALANSEREGNSKAP    
 Note Regnskap Regnskap 

  2020 2019 
EIENDELER    
A. Anleggsmidler    
Bygninger og anlegg 6) 142 980 148 699 
Sum anleggsmidler  142 980 148 699 

    
B. Omløpsmidler    
Andre fordringer 2) 317 116 248 263 
Bankinnskudd 3) 2 171 550 1 669 953 
Sum omløpsmidler  2 488 666 1 918 216 

    
    

SUM EIENDELER  2 631 646 2 066 915 

    
GJELD OG EGENKAPITAL    

    
C. Egenkapital    
Disposisjonsfond 7) 1 185 936 940 554 
Disposisjonsfond, fond lønn diakon 7) 332 001  
Bundne driftsfond 7) 768 738 738 723 
Kapitalkonto 8) 142 980 148 699 
Sum egenkapital  2 429 655 1 827 976 

    
D. Gjeld    
Leverandørgjeld 4) 157 808 238 939 
Annen kortsiktig gjeld 4) 44 183 0 
Sum gjeld  201 991 238 939 

    
SUM  GJELD OG EGENKAPITAL  2 631 646 2 066 915 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020 

Randesund menighet 
 
0. REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Regnskapet er ført i henhold til ”forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd”, 
fastsatt 25.09.03. 
 
Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til 
drift og investering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av 
arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). 
Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året 
skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene 
avsluttes." 
 
Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter 
som direkte vedrører utgiftspostene. 
 
Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. 
Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i balansen som 
eiendeler til anskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som investering, må anskaffelsen ha 
en økonomisk levetid på minst 3 år, samt ha en anskaffelseskost på minst kr 100.000. Avskrivninger føres både i 
driftsregnskapet og balansen. I driftsregnskapet føres avskrivninger som en driftsutgift og med en motpost før 
netto driftsresultat. Netto driftsresultat påvirkes således ikke av avskrivningene. 
 
Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til pålydende. 
 
Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med de kommunale regnskapsforskrifters §8 (bokført til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi).   
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. 
 
1. VIRKSOMHETER 
 
Regnskapet omfatter følgende av menighetsrådets virksomheter: 
Menighetens ordinære virksomhet (01), Givertjenesten (02), Menighetsbladet (03), Diakonatet (05), 
Konfirmantarbeid (06), Barnearbeid (08), Kirkemusikk (10), Trosopplæring (13), Guttis (14), 
Kirkekonserter (15), Midi (17), Kirkeringene (18), Enter (20) og Søm søndagsskole (21). 
 
2. KORTSIKTIGE FORDRINGER 
 
Kortsiktige fordringer utgjør pr 31.12 totalt kr 317.116 og er oppført til pålydende verdi. 
Fordringen gjelder momskompensasjon og innbetalt til givertjenesten og offer, samt posteringer 
mellom regnskapsårene. 
 
3. BANKINNSKUDD 
Bankinnskudd utgjør pr 31.12.20 totalt kr 2.171.550 for alle virksomhetene. 
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4. GJELD 
Menigheten har ingen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er oppført med 201.991 og gjelder 
leverandørgjeld. Leverandørgjelden ble utbetalt i begynnelsen av 2021. 
 

5. ARBEIDSKAPITAL 
 

 
 
 
6. ANLEGGSMIDLER 
 
Innkjøp av inventar og utstyr med innkjøpspris over kr 100.000 og levetid på minst 3 år, skal føres i 
investeringsregnskapet og aktiveres/avskrives i balanseregnskapet. 
 

 
 
Anleggsmiddelet «Anlegg» gjelder i hovedsak asfaltering av kirkebakke og parkeringsplass 
ved Søm kirke, gjennomført i 2005. 
 
 
  

Regnskap endring Regnskap endring
2020 2019

BALANSEN
OMLØPSMIDLER

(1) Endring betalingsmidler 501 597 -15 473
(3) Endring kortsiktige fordringer 68 854 -24 643
(6) ENDRING OMLØPSMIDLER 570 451 -40 117

KORTSIKTIG GJELD
(7) Endring kortsiktig gjeld 36 948 106 387

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (linje 6-7) 607 399 66 270

ANLEGG ANSKAF. TILGANG SALG / AKK. BOKFØRT AVSKR. ORD.
VERDI AVG AVSKR VERDI SATS AVSKR.
01.01. 31.12

Inventar og utstyr 250 000 0 0 250 000 0 0
Anlegg (parkeringsplass og asfaltering) 228 765 0 0 85 785 142 980 2,5 % 5 719

478 765 0 0 335 785 142 980 5 719
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7. FOND 
 

 
 
 
 
8. SPESIFISERING AV KAPITALKONTO 
 

 
 
 
9. GARANTIANSVAR 
 
Randesund menighet har ikke gitt noen økonomiske garantier, hverken overfor private, firmaer eller 
offentlige etater. 
 
 
 

 
  

FOND Saldo 01.01 Avsatt fond Bruk av fond Saldo 31.12
Fond Givertjeneste 211 382 211 382
Fond Kirkekonserter 114 364 31 970 146 334
Fond Trosopplæring 83 317 6 778 76 539
Fond Guttis 26 606 836 27 442
Fond Undomsarbeid sang/musikk 42 697 0 42 697
Fond Midi 51 490 5 051 56 541
Fond Gerrard Lindberg 59 294 59 294
Fond Enter 115 779 17 168 98 611
Fond Søndagsskolen 4 034 16 103 20 137
Fond innsamlet NMS S59/18 29 761 29 761
Disposisjonsfond 940 554 577 383 1 185 936
Disposisjonsfond, fond lønn diakon 332 001
Sum alle fond 1 679 278 631 343 23 946 2 286 675
Disposisjonsfondet er nå delt på 2 disposisjonsfond.

DEBET KREDIT
1.1. Balanse (underskudd i kapital) 1.1. Balanse (kapital) 148 699
Debetposter i året: Kreditposter i året:
Av- og nedskrivning fast eiendom og anlegg 5 719
31.12. Balanse (kapital) 142 980 31.12. Balanse (underskudd i kapital)
Sum debet 148 699 Sum kredit 148 699
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ARBEIDSGRUPPER OG FORENINGER  
 
Menighetslivet utfolder seg også gjennom mange ulike fellesskap og arbeidsgrupper. 
Randesund menighet er velsignet med en rekke slike og mange mennesker gjør en 
stor innsats for menigheten og lokalsamfunnet. Her følger rapporter de mange ulike 
gruppene.  
 
 
DÅPSVERTINNER 
 
Kontaktperson 2020:  Sigrid Farstad Johnsen 
e-mail:  sigri-jo@online.no 
 
Formål: 
Være til stede ved dåpssamtalen med foreldre, sammen med presten. Være  
kontaktperson for dåpsfolket før og under dåpsgudstjenesten. 
 
Målgruppe: 
Foreldre til dåpsbarna 
 
Møtested og tid: 
Søm kirke kl. 18.00-19.00 onsdager før dåp i kirka, samt være til stede ved  
gudstjenesten. 
Medlemmer: 
Berit Pedersen, Elin Iversen Spartveit, Inger Haugevik og Sigrid Farstad Johnsen 
 
 
MÅNEDENS GJEST 

Kontaktperson: 
Anne Lise Vesterkjær, tlf. 45262426 e- mail: torsvest@online.no 
 
Medlemmer av utvalg:  
Våren 2020: Ruth Stie, Johan Harv, Jon Raustøl og Anne Lise Vesterkjær.  
Høsten 2020: Ragnhild Toreid, Jon Raustøl, Reidar Storaker, Anne Lise Vesterkjær 
 
Mandat/formål: 
Vi ønsker å være en del av en levende menighet og ha et åpent vindu mot samfunnet. 
Dette håper vi å oppnå via foredrag over ulike tema og musikalske innslag av ulike 
karakter, samt fremme det sosiale samværet. 
 
Målgruppe:  
Voksne i alle aldre. 
 
Møtested og tid: 
Søm kirke, første onsdag i måneden, kl. 1200. 
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Ant. sammenkomster:  
Planlagt 9 sammenkomster i året, men dette året har vi bare gjennomført 6 møter grunnet 
Corona-smittesituasjonen på våren.  
Utfordringer:  
Å finne fram til nye, interessante gjester/foredragsholdere. Kunne gjennomføre møter i denne 
«Corona tiden».  
 
Positive erfaringer siste året:   
Fortsatt god oppslutning, men Corona tiden har skaffet oss utfordringer med hensyn til antall 
vi kan være, smitteregler mm. Vi retter en spesiell takk til Ruth Stie og Johan Harv, som har 
vært med og drevet dette arbeidet i en årrekke. Heldigvis var det to nye som tok utfordringen 
og ble med i komiteen. Takk til Reidar og Ragnhild, og takk til de seks som har ansvaret for 
kjøkkenet disse onsdagene. 
 
 
BØNNETJENESTEN 
 
Kontaktpersoner:  
Anne Flottorp, mob. 90549184 
Email: anne_flottorp@hotmail.com 
 
Diakon: Anne Eidjord, anne.eidjord@kristiansand.kommune.no 
Diakon, Marianne Gilje Løining (vikar) og diakon Bjørg Valborgland (vikar) 
 
Mandat/Formål    
Be for menigheten og de ansatte, for råd og utvalg, kor og foreninger. Be for konfirmanter, 
dåpsbarn og de som vier seg i menigheten, misjons prosjekt og bønne- lapper i 
bønnekrukka.  Be for bygd og by, land og folk, og for mennesker i utfordrende 
livssituasjoner.  
 
Målgruppe: 
For alle som ønsker å være med å be.  
 
Møtested/tid: 
 Hver ukedag sitter en person fra bønnetjenesten i kapellet og ber fra klokken 10 - 11. 
 
Sammenkomster: 
To fellessamlinger for alle bønnevaktene, en vår og en høst. 
 
Antall medlemmer:  
23 stk. En av gangen har tjeneste etter oppsatt turnus liste 
 
Vanlig fremmøte: 
14- 20 på felles samlingene. 
 
Utfordringer:  
Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den. Nye medlemmer når noen går ut av tjenesten - 
Damer og menn.  
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Positive erfaringer:  
Gode tilbakemeldinger om at det er en viktig tjeneste. Randesund menighet har hatt 
bønnetjenesten i 35 år, mange trofaste forbedere som er, og har vært med. P.G.A. Korona-
situasjonen har vi ikke kunnet benyttet bønnekapellet, men bønnetjenesten har vært aktiv i 
hjemmene etter oppsatt turnus. Nye bønneemner som har blitt meldt inn er fordelt ut til 
positive forbedere som står med i bønn, for menigheten, for folk i ulike krevende 
livssituasjoner, og Korona-situasjonen. Bønn og samtale på mandager, ett godt felleskap 
hvor alle er velkomne. 
 
 
KIRKERINGENE TILKNYTTET SØM KIRKE 
 
Kontaktperson 2020 

Åshild Wergeland. Tlf. 415 10 270 

e-mail: aashildwergeland@hotmail.com 

 
Mandat/formål:  
Gjennom året har man medlemsmøter i hjemmene hvor det er enkel bevertning, ord for 
dagen, samtaler, håndarbeid, kollekt eller utlodning. Fint sosialt fellesskap. Målet er å samle 
inn penger til nytte for menighetens drift og ekstra investeringer og for å ha fellesskap og 
sosial tilhørighet i menigheten. 
 
Målgruppe: 

Menighetsmedlemmer som ønsker å delta i 
en gruppe med åndelig fellesskap, sosialt 
samvær og som ønsker å skaffe ekstra 
økonomisk handlerom for menigheten 
 
Møtested og tid: 

7 forskjellige grupper som møtes i 
hjemmene 
 
Hvor ofte:  
Ca. 1 gang i mnd. 
 
Antall medlemmer:  
Ca. 60 medlemmer 
 
Positive erfaringer:  
Pga. korona ble både vårfest og årsmøte 
avlyst. Styret fortsatte sine samlinger. 19. 
oktober arrangerte vi damefest med 50 
deltakere. Vi gjennomførte også alternativ 
julemesse. 27. november hadde vi 
premiere på streaming av julebasar fra 
Søm kirke med Bjarne Sløgedal i spissen. 
Litt over kr. 40 000,- kom inn på denne 
basaren. 28. november hadde kirkeringene 
trekning på hovedlotteriet og det kom inn ca kr 155 000,- totalt. 
Kirkeringene gir en stor takk til den store dugnaden som hele menigheten bidro i. 
 

Julemesse med korona-vri: Streamet basar. 

Trekning på hovedlotteriet. 
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Utfordringer: 

I fjor ga vi en utfordring om at flere deler av menigheten engasjerte seg i forhold til messen. 
Dette ga god respons og vi ser resultatet blant annet gjennom alternativ julemesse. Dette 
håper vi fortsetter. Flere yngre har også engasjert seg. Det er mulig å starte nye kirkeringer. 
Disse småfellesskapene er viktige celler i menigheten vår, ikke bare med økonomisk formål, 
men rent sosialt og også åndelig. 
 
FRIKSTAD KIRKERING 
 
Kontaktperson 2020: 
Kirsten Ellefsen, Kongshavnveien 72 4639 Kr. sand, Tlf.   380 40 231. 
 
Medlemmer: 5 personer 
 
Mandat/Formål: Være med å støtte opp om Randesund kirke. Pusse sølv til jul. 
 
Målgruppe: Damer i alle aldre. 
 
Møtested og tid: I hjemmene på formiddagen.  
 
Sammenkomster: Lite aktivitet pga. korona-situasjonen. 
 
Vanlig fremmøtte: 5-6 
 
Utfordring: Nye medlemmer 
 
Positive erfaringer: Fellesskap, bibellesning og tjeneste for Randesund kirke.  
 
 
SØM KIRKEKOR 
 
Kontaktperson 2020: 
Anette Strømsbo Gjørv 
Vardåsveien 18 A 
4637 Kristiansand 
anette@gmk.no 
 
Styret: 
Det sittende styret har bestått av: 
Anette Strømsbo Gjørv (leder) 
Håkon Klausen (kasserer frem til 21. 
oktober) 
Olav Andreas Opedal (sekretær) 
Hilde Schaathun og Synnøve 
Spinnangr (styremedlemmer) 
Svein Gunnar Nodeland (varamedlem. Trådte inn i rollen som kasserer da Klausen gikk ut) 
 
Dirigent: Lisa Håland 
  

Søm kirkekor synger med «korona-avstand». 
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Komitéer: 
De ulike komitéene har i 2020 bestått av: 

● Noteforvaltere: Gerd Tøfte, Sigrid Farstad Johnsen 
● Kaffekomité: Astrid Jakobsen 
● Valgkomité: Anne Britt Bjørdal, Anne Torill Koland og Eirin Larsen 
● Arrangementskomité: Hilde Andreassen, Ole Johan Rossland, Kirsten Leidal, Anne 

Britt Bjørdal, Thor Eivind Ranneberg Nilsen. 
 
Formål: 
Koret har som formål å fremme kirkesang i gudstjenestelivet i Den norske kirke i samsvar 
med kirkens trosbekjennelse. 
Koret ønsker 

● å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner 
● å fremme medlemmenes kirkemusikalske og liturgiske innsikt og forståelse 
● å stimulere til nytenkning og fornyelse av kirkesang og korsang 
● å styrke fellesskapet mellom medlemmene 

 
Målgruppe: 
Sangglade kvinner og menn. Øvre aldersgrense for å starte i koret er satt til 65 år. Dirigenten 
foretar prøvesang ved behov. 
 
Møtested og -tid: 
Søm kirkes kirketorg hver tirsdag kl. 19.45 – 22.00 
 
Aktiviteter: 
På tross av koronapandemien klarte koret å gjennomføre: 
12 ordinære og 4 digitale øvelser på vårsemesteret og 12 ordinære øvelser på 
høstsemesteret. I tillegg en gruppeøvelse og en generalprøve i forkant av julekonserten 
 
For første gang i historien måtte vi avlyse en konsert, og det var dessverre vårkonserten vi 
skulle hatt sammen med Rabakoret. Men vi deltok på flere gudstjenester, 21. juni, 13. 
september og allehelgensgudstjeneste 1. november i Søm kirke. 
 
Julekonserten 13. desember i Søm kirke ble avviklet med høyt fokus på smitteverntiltak. Det 
var mange kor i byen som hadde kastet inn håndkleet, men Søm kirkekor holdt konsert for 
de 50 som var tillatt. Billettene ble revet bort.  
 
Reidar Skaaland har vært fast repetitør på øvelsene og synger også med som tenor. 
 
Antall medlemmer: 
Ved utgangen av året hadde koret 40 aktive sangere fordelt på 14 sopraner, 8 alter, 10 
tenorer og 8 basser. 
 
Kort om arbeidet: 
Koret er inne i sitt 17 år og mange av sangerne har vært med siden starten. I 2020 fikk koret 
2 nye medlemmer mens 7 har sluttet. Koret har et positivt og inkluderende miljø der 
musikken forener oss. 
 
Erfaringer siste år: 
Det skal mer enn en skarve “pandemi” til for å knekke Søm kirkekor! Fra spøk til side, så har 
vi lært at samholdet og det sosiale er en fundamental del av korets stabilitet, og fellesskapet 
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gjennom nettmøter, musikken og korøvelser har vært veldig viktig for mange av 
kormedlemmene. Koret har hatt et sterkt fokus på smittevern for å gjennomføre øvelser, og 
de som har vært mest utsatt har valgt å ta en pause fra koret for alles trygghet, og vil bli tatt 
godt imot når de kommer tilbake. 
 
Utfordringer for det nye året 2021: 
Koret vil i 2021 arbeide med driften under de veiledninger som gis fra helsemyndighetene 
om koronapandemien, og med stadig planlegging av det store konsertprosjektet “Misa 
Tango” som har blitt satt på vent det siste året. 
 
 
SVOK 
Svok hadde 4 øvelser vinteren 2020 før vi tok koronapause: 15.1.; 29.1.; 12.2. og 26.2. 
Koret fikk flere nye medlemmer etter jul, og da vi måtte innstille pga korona hadde koret 23 
medlemmer + dirigent, 14 damestemmer og 9 herrestemmer. 
 
Koret hadde planlagt Pasjonskonsert søndag 29. mars, men denne ble dessverre avlyst. 
Planlagte konserter og gudstjenestesang høsten 2020 ble også avlyst pga. korona. 
Konrad Øhrn er musikalsk leder og dirigent.  
 
RABAKORET 
 
Kontaktperson 2020: 
 Elin Wikstøl Andersen og Lene Wiese-Hansen  
 
E-mail: post@rabakoret.no og styreleder@rabakoret.no 
 
Medlemmer i styret: 
- Dirigent: Elin Wikstøl Andersen- elinwik@gmail.com 
- Pianist/komponist: Reidar Skaaland 
- Styreleder: Lene Wiese-Hansen 
- Sekretær: Ann Christin Myklebust  
- Web-ansvarlig, PR-ansvarlig og salg: Jarle Johnsen  
- Dugnadsansvarlig: Anne-Bjørg Reme Pedersen 
- Kasserer: Arnt Georg Henriksen 
- 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.trinn torsdager kl 17:00-17:45 
 2. - 7. trinn torsdager kl 18:00-18:45 
 
Antall sammenkomster:  
15 øvelser, 4 opptredener, innspilling av 4 sanger i studio, lage musikk video til en av 
sangene, 2 hjelpeledersamlinger og 5 styremøter (noe digitalt) 
 



Årsmelding 2020 33 

Antall betalende medlemmer: 101 
 
Antall vanlig fremmøtte: Ca 65 
 
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. I tillegg vil vi gjerne være synlige i nærmiljøet og representere gode 
verdier. Rabakoret er høyt respektert og verdsatt i Kristiansands-området, og får stadig gode 
tilbakemeldinger fra folk i regionen. 
 
Rabakoret har fortsatt et høyt antall medlemmer, og det ser ut til at vi fremdeles holder 
lenge på de eldste barna. Fra og med 6. trinn får man muligheten til å være hjelpeleder. 
Hjelpelederne er utrolig viktige for Rabakoret. De er gode forbilder for barna og bidrar med å 
skape trygghet i et så stort kor som Rabakoret er. 
 
Utfordringer for det nye 
året: 
Utfordringer for både det 
ny og det forrige året er og 
blir korona situasjonen. Det 
var et meget utfordrende 
år for Rabakoret i forhold 
til korona og tiltakene som 
har vært. Vi har måtte 
avlyse endel øvelser og 
konserter/opptrender. Vi 
har måtte korte ned på 
øvelsene i perioder for å få 
et større opphold mellom 
lille og store Raba. Dette 
for å ikke blande gruppene og for at ikke så mange skal møte hverandre i døra. Øvelsene har 
i perioder i år derfor vært på 30 min.  Dette vil vi fortsette med også i 2021. Vi spriter hender 
og prøver å holde barnene i de kohortene de er i fra før av. Vi ha barn fra 7 forskjellige skoler 
og ca. 8 ulike barnehager, dette kan derfor by på store utfordringer. Vi har også det siste året 
kjent på at vi er få voksne når det gjelder å opprettholde de anbefalingene og tiltakene vi må 
forholde oss til. 
 
Rabakoret er 25 år i år og vi ønsker å ha en jubileumsfeiring. Vi har satt sammen en gruppe 
som planlegger denne happeningen. Vi har utsatt feiringen til september, men PGA korona 
ser vi store utfordringer rundt dette. Vi håper at det kan bli gjennomført. Det vil bety mye 
for barna i Raba.  
Vi har også en stor utfordring med økonomien i Rabakoret i år. Etter å ha spilt inn 4 sanger i 
studio, lagd musikkvideo og fått mindre kontingent det siste året har utgiftene vært større 
enn tidligere. I en vanskelig tid har vi prøvd å gi en ekstra oppmuntring til alle barna i koret, 
derfor er utgiftene totalt sett blitt større enn inntektene.  
 
Vi er inne i en periode med veldig unge hjelpeledere, og utfordringen for det nye året blir å 
jobbe for å beholde de videre.  Vi har få gutter i koret. Derfor ønsker vi å få flere 
tenåringsgutter til å være hjelpeledere, da vi tror at de kan være et godt forbilde og gjøre 
det lettere å få unge gutter til å begynne i koret. 

Gruppe fra Rabakoret synger 
på bålgudstjeneste i vinter. 
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I 2021 skal vi fremdeles jobbe for et godt sosialt og trygt miljø, og sørge for at alle kan trives i 
koret mens de lærer nye sanger om Jesus! 
 
Med vennlig hilsen  
Styret Rabakoret 
v/ Lene Wiese-Hansen  
Lene@wiese-Hansen.no, styreleder@rabakoret.no 
 
 
PROSJEKTØRGUPPA 
 
Kontaktperson:  

Øistein Vigemyr  oisteinvi@gmail.com  950 30 599  
 
Andre medarbeidere:  
Jan Hodne, Bjørn Skaar, Anne Lise Vesterkjær, Lars Berrum, Torgrim Eldhuset, Dag Soldal, og 
Bendik Ramsdalen. Erlend Fidje Andersen og Magnus Pearson tar også en tørn ved særlige 
behov. 
 
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:  

Menigheten samlet til gudstjeneste. Møtested og tid: Ved gudstjeneste i Søm kirke – 
primært søndag formiddag.  

 
Hvor ofte:  

De fleste søndager og helligdager i året.  
Hvis salmetekster på 60 gudstjenester ifølge turnusliste. Det er like mye som tidligere år. 
Det har vært «koronapauser» uten gudstjenester inne i Søm kirke, men også perioder 
med to gudstjenester hver søndag med begrenset antall deltakere. 

 
Antall medlemmer:  

8 + 2. (Kunne godt vært flere.) 
 
Utfordringer:  

Tjenesten fungerer stort sett godt. Men det blir veldig synlig når noe klikker.  
Av og til oppstår tekniske problemer. Når teksten ikke straks vises på lerretet slik den 
burde, skyldes det ikke nødvendigvis at operatøren har «sovnet».  
Det kan være utfordrende å finne folk i ferier.  

 
Positive erfaringer: 

Vi setter pris på hyggelige tilbakemeldinger. 
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NETTSTEDET randesund.no / WEBGRUPPA 
 
Webredaktør:  

Øistein Vigemyr  oisteinvi@gmail.com  950 30 599  
 
Andre medarbeidere:  

Ralph Nash, Anette Strømsbo Gjørv, Tove Houck Christensen. Tove er med i gruppa som 
representant for Kirkenytt.  
I alt 10 personer har adgang til å legge ut saker på randesund.no. Noen har bare adgang 
til noen av sidene. 

 
Formål: 

Holde randesund.no stadig aktuell og oppdatert for alle som søker opplysninger om 
Randesund menighet og arrangementer der.  

 
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 må det jobbes med kontinuerlig for at 
de skal være aktuelle.  
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.   
Bruk av bilder av personer gir oss utfordringer. Skal vi offentliggjøre bilder av små 
grupper eller enkeltpersoner, trenger vi samtykke fra de det gjelder og/eller deres 
foresatte. Det er ofte vanskelig å få til i praksis. Ved mange arrangementer for barn, blir 
foresatte spurt om slikt samtykke når barnet meldes på. 

 
Positive erfaringer: 

Tilbakemeldingen fra menigheten er positiv. Randesund.no blir brukt, men ikke like mye 
som tidligere. I ei vanlig uke kan randesund.no ha ca. 230 visninger, fordelt på ca. 150 
ulike brukere. Når noe spesielt skal skje eller har skjedd – særlig noe med barn, stiger 
interessen markert.  
Menighetens Facebook-side er et supplement til nettsida.  

 
 
FACEBOOK – Randesund menighet / Randesund kirke 
 
Menighetens Facebook side brukes aktivt for å annonsere kommende arrangementer, 
gudstjenester og annet. I 2020 har bruken av denne siden tatt seg kraftig opp mht. både 
frekvens på kommunikasjonen og også mht. respons vi har oppnådd. Vi har sett flere av 
menighetens ansikter i 2020 og det har blitt gjennomført digitale produksjoner, intervjuer og 
også live streams. Flere i staben bruker siden aktivt, og det er ikke tvil om at den har effekt 
på å få flere til å legge merke til og også komme til ulike gudstjenester og arrangement. Vi 
forsøker å formidle så lettfattet og engasjerende som mulig. Vår Facebook side får økt 
interesse og vi ser at siden er viktig fremover, spesielt mht. å nå yngre generasjoner. 
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KIRKENYTT 
 
Redaktør: Tove Houck Christensen, Holteveien 3, tlf. 99017654 
epost: tovehouck.christensen@gmail.com  
 
Foto og layout: Ralph Nash, Holteveien 3, tlf. 47278552 
epost: ralph.nash@gmail.com 
 
Annonser:  
Tove Houck Christensen og Ralph Nash 
 
Kirkenytt er menighetsbladet for Randesund menighet. Bladet gir et bilde på hva som rører 
seg i menigheten og skal utfordre til tankeutveksling og innlegg fra menighetens 
medlemmer. 
I 2020 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 5000. Bladet 
trykkes av Synkron Media AS, og ble i 2020 distribuert av Polarismedia Sør. Kirkenytt 
finansieres gjennom annonser, og vi takker annonsørene for positiv respons. Tove Houck 
Christensen og Ralph Nash har vært ansvarlig for annonsene i 2020. Det er et ønske fra 
redaktøren at ansvaret for annonsene overtas helt av andre.  
2020 har vært Corona pandemiens år. I store perioder av året har aktiviteter og 
gudstjenester vært stengt ned eller har funnet sted med et svært begrenset antall personer. 
Dermed har det vært få anledninger til å dekke året med bilder og tekst i Kirkenytt. I stedet 
har stab, menighetsråd, kor og Enter fått anledning til å gi oss et innblikk i hvordan året har 
påvirket arbeidet deres. Dette er en viktig dokumentasjon for framtiden, og det takker vi 
dem for. 
Det ble faktisk anledning til å holde fire sommerkonserter med unge musikere i forbindelse 
med sommerens kunstutstilling, med god avstand, spritede hender og navnelister. De unge 
musikerne ble behørig presentert i bladet. En stor takk til Martin Pearson som fikk i stand 
dette. 
Øistein Vigemyr har igjen velvillig delt av sine bilder og småtekster i tillegg til den faste 
givertjenestesiden. Han har også en interessant artikkel i bladet om Kirkenytt som er 35 år i 
2020. Elise Seip Tønnessen har bidradd med fine intervjuer og en historisk beretning om 
menighetens givertjeneste fra sin spede begynnelse. Vi takker også for innlegg om 
misjonsprosjektene, og fra de som har skrevet under Min salme. 
Vi er takknemlige for den positive responsen vi får fra bidragsyterne til bladet når vi varsler 
om at det på tide med innlegg til nytt nummer. Det letter arbeidet vårt betydelig, og vi gir en 
stor takk til staben som alltid stiller opp. 
Det utvikles stadig flere nye boligfelt i Randesund. Kirkenytt kommer i postkassene til alle, og 
har derfor en viktig rolle når det gjelder opplysning om menigheten og annonsering av 
arrangementer. Siden for gudstjenester trykkes opp i stort format, A3, og henges opp i 
vinduene på kirketorget. Kirkenytt er også på nettet på menighetens nettside 
www.randesund.no. Alle nummer av Kirkenytt er søkbare på nettsiden og kan leses der:  
www.randesund.no/kirkenytt-menighetsblad.html. 
 
 
VEIKIRKE 
 
Søm kirke var åpen veikirke i juli måned også i år.  Åpningstiden er tirsdag til fredag kl. 11-14. 
Vi er 9 ektepar som har fungert som kirkeverter og vist frem kunsten og den fine kirken vår. 
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I sommer var det også konsert hver onsdag, arrangert av Martin Pearson. Det var meget 
vellykket, og vi håper det kan arrangeres hvert år.  
 
Etter våre notater var det 230 personer på konsertene. Mange av disse, kanskje halvparten, 
besøkte kunstutstillingen. Omkring 30 personer ønsket omvisning i kirken. 
 
Arnfinn Larsen 
Veikirkegruppen. 
 
 
ENTER/UNGDOMSARBEIDET 
 
Kontaktpersoner:  
Peter Nikolai Helms, 472 91 634 
peter.n.helms@gmail.com 
Johannes Sløgedal (Overtok 26.Aug 
for Stian Egeland), 907 14 399 
johannes.slogedal@gmail.com 
 
Mandat/Formål:  
Målet med Enter er å gjøre 
ungdommer til bevisste etterfølgere 
av Jesus, samtidig som vi ønsker å 
bygge et trygt og godt fellesskap i 
kirken og lokalsamfunnet. Enter er 
også et sted hvor alle ungdommer 
kan komme som de er og ikke føle noe press for å være en annen person. Vi har også et 
søkelys på ledertrening der vi ønsker at ungdommene skal få økt eierskap til arbeidet som de 
selv er med å drive. 
 
Målgruppe: 
Ungdomsskolen – videregående skole/13-19 år.  
 
Møtested/tid:   
Vi møtes hver lørdag i Søm Kirke. Enter åpner dørene 19.30 og varer til senest 23.00. Til tider 
pleier vi å ha turer og andre arrangementer rundt om i Kristiansands-området som vi velger 
å prioritere. Dette er for eksempel «Øy gospel» og Fellesmøtene.   
  
Sammenkomster:   
Vi arrangerer Enter hver lørdag utenom feriene, vi følger skoleruta. Vi har også sporadiske 
møter med forskjellige planleggingsgrupper, styrer og generell kommunikasjon over nett. Og 
styremøter med ungdommer i spredd aldersgruppe så ofte som det er behov/ønskelig. 
  
Antall medlemmer:   
Vi har ikke noe medlemsliste, men vi har et styre. Styret består av ca. 14 personer, en god 
blanding av yngre, men også eldre ungdommer som er ledere på sine undergrupper (team), 
samt et par frivillige unge voksne. Til sammen er vi anslagsvis rundt 20-30 ungdommer i 
team.  
Vanlig fremmøte: I år har det vært et spesielt år og vanskelig å måle, men vi går ut ifra at på 
en vanlig Enterkveld ligger fremmøte opp imot 40-50 stk. Når konfirmantene har blitt 
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spesielt invitert har vi vært oppe i rett over 100 på det meste. 
 
Utfordringer:   
Lovsangs arbeidet: 
 Vi har i det siste sett flere yngre og nye som ønsker å være med i team, men vi skulle gjerne 
hatt flere som er modne nok til å lede et eget team/band. Vi har en god kjerne, men vi skulle 
gjerne hatt flere som er med fast hver uke, eller på rullering.  
Vi jobber i tillegg med å tilrettelegge for å få flere med, og vi jobber med å tilrettelegge for at 
vi har utstyret som det er behov for, for å gjøre det enkelt for ungdommer å være med å 
tjene i menigheten. Covid har også gjort at det har vært begrenset hvor mange ganger vi har 
fått til å møtes til bandøvelser og spillinger.  
 
Kiosk-team:  
Her har vi i det siste fått en god gjeng med nye ungdommer inn. De har fått et godt miljø seg 
imellom, men vi vil gjerne ha enda flere inn. Vi jobber med å få til mer samarbeid med 
foreldre og gjerne flere frivillige til å bake kaker og lignende. 
Gjerne ha enda mer samarbeid med konfirmantene og å knytte” tøfferne” til ledertrening på 
Enter. I det siste har vi også hatt spesielle kvelder hvor kafeteamet har kunne væt med å 
gjøre kvelden ekstra spesiell, og dette vil vi jobbe videre med. Vi har f.eks. hatt Hawaiiparty 
hvor vi har leid inn slushmaskiner, og kjøpt inn is osv. Dette settes stor pris på. 
Teknisk team: Vi har en god kjerne her, og i løpet det siste året har vi også fått sett nye 
frivillige starte i opplæring innenfor teknisk som vi er takknemlige for. Men vi både ber og 
håper på en enda bedre rekruttering av de yngste. 
 
Positive erfaringer:  
Det er veldig gledelig å se de yngre ta over stafettpinnen etter de eldre lederne som har gått 
ut. Det er også gøy å se at de vokser mer inn i lederansvar og at det er flere som blir en del 
av medarbeiderteamet. Vi har god kommunikasjon med en del foreldre og vi ønsker at de 
skal få ta enda mer del i arbeidet fremover, i form av ulike bidrag. Vi har sett en veldig fin 
utvikling hos flere frivillige, som tar gode modne valg og som viser seg som trygge ledere. 
Flere tar også ansvar på eget initiativ og gjennomfører på en veldig god måte. Samt flere har 
tatt steget opp og er med å ha andakter og deler Guds ord på ulike måter, ut over året. 
  
I 2020 har vi måtte sette en del arrangementer på vent, noe som er beklagelig og fikk ikke 
fullført vår berømmelige Danmarks-tur til Holmsborg eller et skikkelig Julebord, men det 
håper vi å få til i 2021. Vi har likevel funnet på mye gøy, selv om vi ikke alltid har hatt like 
forutsetninger for å møtes som tidligere. I starten av september var vi så heldige å få 
arrangert høsttur på Skogtun, med stor suksess. I tillegg har vi arrangert flere morsomme 
arrangementer utover høsten, eksempelvis på Halloween. Og vi har som mål videre å bruke 
en lørdag i måneden på å gjøre noe ekstra spennende/gøy på Enter. 
Den digitale kompetansen har også måtte bedret seg og vi har drevet mye av vårt arbeid 
over nettet det siste året. Vi har eksempelvis vært med på prosjektet til Gamingpresten om å 
sammen bygge Søm Kirke i Minecraft som engasjerte flere og med god respons og ikke minst 
en flott andreplass i konkurransen. Mange unge har vært med på å filme sketsjer, leker, 
konkurranser og ord for dagen og vi ser at mange er gode på å si ja når vi ber dem om å være 
med på noe. Et annet digitalt høydepunkt var vår livejulesending på Facebook. 
 
Det er gledelig å se at vi har fått gjennomslag på mange av våre ønsker om teknisk utstyr og 
andre forespørsler, og vi er spente på å se hva som skjer videre i forhold til 
ungdomsrommet. 
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I år satser vi på at når Corona gir seg, får til en skikkelig sommeravslutning med bading, is, 
grilling og alt som hører med! 
 
Danmarksturen i år er 1. august til 6. august og vi gleder oss masse. Vi håper virkelig vi blir 
mange og at situasjonen er så god at vi kan reise! Hvis ikke så skal vi finne en god plan B. 
 
Johannes Sløgedal, ungdomsarbeider 
Peter Nikolai Helms, ungdomsarbeider 
 
 
MIDI 
 
Kontaktperson:  
Marit Johnson  
 
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 en gøy klubb hvor de 
blir kjent med Jesus, kirka og masse andre barn fra den flotte bydelen vår. 
 
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) Vi 
følger skolens ferier og fridager. 
 
Antall sammenkomster:   
Vår 2020: 4 samlinger+ sommeravslutning med Friik. Høst 2020: 5 samlinger 
 
Antall medlemmer:  Vår 2020: ? Høst 2020: 33 betalende medlemmer 
 
Vanlig fremmøte: Det er mellom 25 og 40 barn på hver samling 
 
Kort om arbeidet: 
 Året 2020 begynte bra, med en god og fast gjeng som samles på fredagskveldene. Vi har 
mange faste aktiviteter hvert semester; klubbkvelder, kiosk, bingo, film, bilrebus og mat. 
Etter 12.mars ble arbeidet satt på vent, og vi fikk ikke åpnet igjen før sommeren. Likevel fikk 
vi til en sommeravslutning med Friik på Dvergsnestangen i juni. Det var spennende å skulle 
åpne igjen høsten 2020. Vi fikk til 5 samlinger denne høsten og til sammen hadde vi 100 
navn på barn som var innom. Det ble utelek, bilrebus, bowling, klubbkveld og populært 
besøk av rapperen Tor-Øystein. Siste MIDI-samling var 23.oktober. 
 
Utfordringer:  
Koronaåret har også preget MIDI, men dette håper vi selvsagt snart «går over». 
På Midi er det i hovedsak barn fra skolene på Søm; Strømme og Vardåsen. Det bør jobbes 
med å få barn fra alle skolene i Randesund. I tillegg var vi få ledere i høst og måtte bruke litt 
ekstra krefter rundt dette. Når vi ser at 100 barn er innom, ser vi at dette er en utrolig viktig 
arena for barna i denne aldersgruppen. Midi er et fantastisk utgangspunkt for å holde barna 
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gjennom konfirmasjons- og ungdomstida og dette er det viktig at menigheten er bevisst på. 
 
Positive erfaringer siste år:  
Vi møter utrolig mange positive barn og unge på MIDI. Midi er en klubb med lav terskel, 
barna skal føle trygghet og det skal være gøy å samles.  Det å se en sammenheng mellom alt 
barne -og ungdomsarbeidet er viktig.  
Vi synes det har vært positivt når noen fra staben har vært innom for å se arbeidet vårt og 
holde en liten andakt. Spesielt takk til Åsne-Louise som har hjulpet oss mye i høst. 
 
Ledere fra vår 2020: Bjørghild Sundmyhr, Silje Ingebretsen, Marit Johnson og Bernhard 
Hovden. 
Høst 2020: Silje Ingebretsen, Marit Johnson – og fra oktober i tillegg Gisle Johnson, Karen 
Marie og Åsmund Farestveit. 
 
 
GUTTIS 
 
Kontaktperson 2020: 
Ellen Sandvik: ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no, tlf. 38 19 6 882 
 
Mandat/formål: 
Gjennom andakter og ulike aktiviteter ønsker vi å lage et fellesskap som kan skape  
tilhørighet til kirken og menigheten. 
 
Målgruppe: Gutter i alderen 1.-4.trinn. 
 
Møtested og tid: Mandag kl.18.00 på Hobbyrommet i Søm kirke. 
 
Antall sammenkomster: 
Til vanlig har vi 16 samlinger i året, men dette året er det blitt litt færre samlinger pga. 
Corona. 
 
Antall vanlig fremmøte: 10-12 gutter 
 
Kort om arbeidet: 
De fleste kveldene er delt i to, der en del er andakt og en snack (småkaker, kjeks o.l.) mens  
andre del er hobbyaktiviteter med snekring og dekorering med maling. I år har vi lagd  
fuglemater, en fisk av drivved, en kasse og noe av leire. I tillegg til andre mindre hobbyting,  
utekvelder med lek og natursti. Sykkeldag med besøk av politiet og sykkelreparatør forsvant i  
Corona-nedstengningen på våren. 
 
Medlemskontingenten er kr 300 for et år. 
 
Utfordringer: 
Dette året har vi hatt en fin og trofast gjeng på 10-12 gutter. Vi har kapasitet til flere! 
 
Positive erfaringer: 
Det har vært et jevnt og godt fremmøte. Det er mye liv på samlingene, med høyt  
aktivitetsnivå og veldig fin og god stemning. 
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SØM SØNDAGSSKOLE 
 
Kontaktperson: trosopplærer Haakon Ekberg  
 
Medlemmer:  
I underkant av 10 betalende medlemmer. Antall barn varierer hver gang. Fra å være  
oppimot 40 barn, så kan vi også være nede i 5 barn. Når det er dåp, så blir som oftest  
dåpsfølge med.  
 
Mandat/Formål: 
Gi Jesus til barna``. Vi er en del av trosopplæringsplanen i menigheten.  
 
Målgruppe: 
For alle barn. Vi starter alltid med en fellessamling før vi deler inn i aldersbestemte 
grupper. I år så har vi for det meste 
delt inn i 1 gruppe. 
 
Møtested: 
Vi er i Søm kirke i ungdomsrommet. 
Vi har søndagsskole-samlinger nesten 
alle søndager hvor det ikke er familie-
gudstjeneste eller barnegudstjeneste. 
 
Vårsamlinger: 8 
 
Høstsamlinger: 8 
 
Det har vært et annerledes år for alle 
aktivitetene i Søm Kirke. Vi som menighet ønsker at det skal være et tilbud for barn hver 
søndag. Enten om det er søndagsskole, barnegudstjenester eller kirkenett. Året 2020 fikk vi 
gjennomført de fleste gangene. Vi har rundt 8 samlinger på høsten og 8 samlinger på våren. 
Inger-Beate Torvnes er med som hjelpeleder, samtidig som TØFFere, ungdommer har 
hjulpet til. De frivillige er en kjempestor ressurs, og barna synes det er ekstra stas at det er 
noen ungdommer med.  
Rett før sommeren hadde vi et møte med familie som går på søndagsskolen. Det var svært 
nyttig å høre hva de tenkte om og rundt søndagsskolen. En mer åpen dialog med familier er 
noe vi må ha mer av.  
 
Utfordringer for det nye året: 
Vi trenger flere hjelpeledere til søndagsskolen. Om du kan tenke deg å være med på en liten 
andakt, finne på en aktivitet eller registrere barna, så takker vi ja til all hjelp vi kan få.  
Samtidig er det er utfordring at vi ikke har faste dager med søndagsskole. Neste utfordring 
blir å arrangere mer faste søndagsskole samlinger. 3 hver uke/Annenhver uke. Dette er 
ønskelig på grunn av det vil bli en stabilitet rundt søndagsskolen.     
 
Haakon Ekberg, trosopplærer 
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KUNSTKOMITÉ 
 
Kunstgruppa har hatt fire møter i 2020. Ett i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. 
 
Medlemmer har vært: 
Wenche Solum Stallemo, leder 
Bjørn Skaar, kasserer 
Elin Andersen, sekretær 
Åsne Louise Halvorsen (Daglig leder i menigheten) 
 
Årets sommerutstillere var kunstnerne Helen Asplund, Tone 
Kjønniksen og Arne Åmland. 
 
Utstillingen ble åpnet etter gudstjenesten søndag 21. juni. 
 
«Kirkenytt» hadde flott forhåndsomtale av de tre kunstnerne. 
 
Folk satte pris på utstillingen, og overskuddet ble som vanlig 
overført til menigheten. 
 
Vårens gruppemøte dreide seg i hovedsak om forberedelse til 
sommerutstillingen. 
Høstens møter dreide seg om evaluering av sommerutstillingen, 
og om aktuelle kunstnere til neste års sommerutstilling (2021). 
Kunstnerparet Kari Hundsager og Arild Petter Andresen har 
takket ja til å delta. 
 
For kunstgruppa i Søm Kirke 
Wenche Solum Stallemo 
 
 
KLOKKERTJENESTEN 
 
Randesund menighet har en solid gruppe frivillige klokkere på 12 personer. Vi har flere 
ungdommer med på laget. Det er bra! Våre klokkere er medhjelpere ved dåp, nattverd og 
tekstlesing og ellers i gudstjenesten. Dette fungerer veldig godt. Vi ønsker flere velkommen i 
denne tjenesten.  
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KIRKEVERTER 
 
Menigheten hadde 46 kirkeverter i 
Søm kirke og 10 kirkeverter i 
Randesund kirke. To i reserve. Vi 
har også fått noen nye i 2020, 
samtidig som noen har takket for 
seg. 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 skal føle seg inkludert. 
Vi vil fremover jobbe med å få flere unge og gjerne barn inn i denne tjenesten.  
 
Anna Eldhuset har vært frivillig koordinator av kirkeverttjenesten hele 2020. Hun har hatt en 
stor utfordring mht. all uforutsigbarheten, men tjenesten har vært lost godt i land og 
fremdeles er det mange kirkeverter som kjenner motivasjon og glede ved å være med i 
tjenesten. En spesiell takk til Anna for viktig støtte i denne tjenesten! 
 
 
FRIVILLIGE KIRKETJENERE 
 
 Menigheten har i 2020 hatt 1 frivillig kirketjener som betjener Randesund og Søm kirke, når 
våre kirketjenere blir forhindret. Dette har fungert godt og er en fin støtte for kirketjenerne. 
Vi skulle gjerne hatt en til.   
 
 
MENIGHETENS VASKELAG 
 
Menigheten har 8 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. Vi trenger fortsatt nye personer inn i denne tjenesten fremover, da noen har takket 
for seg.  
 
 
MENIGHETENS DUKVASKERE 
 
Menigheten har 5 personer som vasker alt av duker og koppehåndklær som blir brukt i Søm 
kirke. Skittent tøy blir lagt i skittentøykurven etter forskjellige arrangement og rent tøy blir 
levert tilbake ikke lenge etter. En usynlig, men viktig tjeneste. 
 
  

Nye oppgaver for kirke-
vertene i koronatiden. 
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Randesund menighet skal være et fellesskap for alle,  
i tro på Jesus Kristus, i tjeneste for medmennesker! 

En levende menighet er når alle generasjoner jobber 
sammen om å bygge menigheten. 

 
 

Har du lyst til å melde deg til tjeneste og bli en del av et 
mindre fellesskap i menigheten?  

Ta kontakt med kontakt daglig leder, Åsne-Louise 
Halvorsen, tlf. 38 19 68 80 

 
 

Kontoret har fast åpningstid 
kl. 10.00 – 14.00, tirsdag til fredag. 

 
 
 
 
 


