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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
Åsne-Louise Halvorsen
38 19 68 80
Sokneprest
Rolf Erik Hanisch
38 19 68 83
Kapellan
Torill Farstad Dahl
38 19 68 84
Kateket
Ellen Sandvik
38 19 68 82
Diakon
Anne Eidjord
38 19 68 81
Kantor
Reidar Skaaland
38 19 68 86
Kantor
June B. Myhrstad
38 19 68 86
Trosopplærer
June B. Myhrstad
38 19 68 87
Kirketjener
Per Svein Sørensen
38 19 68 85
Kirketjener
Geir Mørkestøl
38 19 68 85
Kirketjener
Nataliya V. Egeland
- Vikar i perioder for begge kirketjenere
- Vikar under permisjon for renholdsarbeider, Laima Bausaite
Trosopplærer
Haakon Ekberg
91 80 91 03
Ungdomsarbeider
Stian Egeland
45 26 10 12
- Permisjon høsten 2019
Ungdomsarbeider
Peter N. Helms (fra 02.02.19) 47 29 16 34
Ungdomsarbeider
Tobias Malvig
- Vikar for Stian under permisjon)
Menighetsråd:
Jan Georg Ribe
Leder
Kristin Hagen Aarsland
Nestleder
Elin Wikstøl Andersen
Haakon Ekberg
Eyvor Skogesal Digranes
(Permisjon)
Mats Nesmann
Signe-Brit Kåsi
Line Beate T. Mastad
Else Breilid Svendsen
Vararepresentanter
Lars Ivar Gjørv
Øistein Vigemyr
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Vavikbakken 20

95 82 87 68

Odderhei Platå 24

92 68 25 71

Morildveien 43
Alvestien 42
Lian Platå 30

92 08 62 82
91 80 91 03
98 08 33 88

Dvergsnesknatten 26 48 14 08 94
Haumyrveien 24
95 20 71 00
Odderhei terrasse 59 93 08 63 32
Søm terrasse 2
95 17 31 73

Vardåsveien 18A
Kjellevikstien 9

90 06 39 98
90 53 05 99
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Nytt menighetsråd fra oktober 2019:
Øystein Sannarnes
Leder
Julie O. Egeland
Nestleder
Åsmund Farestveit
Kirsten Leidal
Mats Nesmann
Tobias Malvig
Nils Terje Aarsland
Marianne Christensen Tandberg
Vararepresentanter:
Magnus Ramsdalen (1. vara)
Lars Ivar Gjørv
Martin Pearson
Terje Egeland
Ole Fritjof Godtfredsen
Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet.
Daglig leder er rådets sekretær.
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for Randesund menighet
Nøkkeltall
2015

2016

2017

2018

2019

5
74
75
64
25

11
100
90
77
12

14
104
75
76
25

12
44
71
61
26

19
61
73
58
15

44

49

51

55

45

71

72

46

53

55

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

Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester på
85
søn- og helligdager
Avholdt utenom søn- 16
og helligdager
Gudstjenester, antall 92
deltakere
oppsummert

2015
2016
2017
2018
2019
15011 75 14366 85 13930 73 12062 71 13756
1860

16

3698

35

5127

42

3467

16871

92

17628 108 17189 113 17223

Noen moment hentet fra tallene over (antall og år)
Gudstjenester
Gudstjenester med
nattverd/nattverdsgjester
Gudstjenester for ungdom
Familie- og
barnegudstjenester
Gudstj. for barnehage- og
skolebarn
Julaftensgudstjenester
Økumeniske gudstjenester
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2015
48 3896

2016
31 4185

54

2017
4260

32

2018
3745

35

2019
4232

0 0
13 3835

0 0
14 2803

1
9

420
1200

1
11

200
2205

1
15

280
2879

9

2580

9

2192

9

3395

9

2690

10

3052

5
1

2265
100

5
0

2300
0

5
1

2205
250

5
1

1950
160

5
1

2048
250
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MENIGHETSRÅDET
Menighetsrådets sammensetning 1.januar til 1.november:
Jan Georg Ribe har vært leder av menighetsrådet og Kristin Hagen Aarsland nestleder.
Medlemmer har vært sokneprest Rolf Erik Hanisch, Signe-Brit Kåsi, Mats Nesmann, Haakon
Ekberg, Elin Wikstøl Andersen, Else Breilid Svendsen og Line Beate Mastad inntil hun flyttet i
april. Etter dette ble varamedlem Lars Ivar Gjørv fast medlem, og Øystein Vigemyr fortsatte
som nå eneste varamedlem. Daglig leder Åsne-Louise Halvorsen har deltatt på alle møtene
som menighetsrådets sekretær.
Menighetsrådets medlemmer som har vært med i andre utvalg samme periode:
Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU):
Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland og sokneprest Rolf Erik Hanisch. Åsne-Louise
Halvorsen har vært sekretær.
Kirkelig fellesråd Kristiansand: Jan Georg Ribe, varamedlem: Kristin Hagen Aarsland.
Kristiansand kirkelige administrasjonsutvalg: Jan Georg Ribe
Kirkelig fellesnemd for inkludering av Søgne og Sogndalen menigheter: Jan Georg Ribe
Ungdomsarbeidet Enter: Haakon Ekberg
Misjonsutvalget: Else Breilid Svendsen
Trosutvalget: Elin Wikstøl Andersen
Giverkomiteen: Øystein Vigemyr og Lars Ivar Gjørv
Diakoniutvalget: Signe Brit Kåsi
Gudstjenesteutvalget: Mads Nesmann
Menighetsrådets sammensetning fra 1.november:
Øystein Sannarnes ble valgt til leder, Julie Omdal Egeland til nestleder. Medlemmer er
sokneprest Rolf Erik Hanisch, Åsmund Farestveit, Kirsten Leidal, Mats Nesmann, Tobias
Malvig, Nils Kristian Aarsland, Marianne Christensen Tandberg.
Varamedlemmer:
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) består av leder Øystein Sannarnes, nestleder Julie
Omdal Egeland og sokneprest Rolf Erik Hanisch. Daglig leder Åsne Louise Halvorsen er
sekretær.
Menighetens representant i fellesrådet er Nils Kristian Aarsland. Åsmund Farestveit er
varamedlem.
Møtevirksomhet
Det forrige menighetsrådet har hatt til sammen 8 møter frem til 1.november. Det har blitt
behandlet 79 saker.
Det nye menighetsrådet har hatt 3 møter, først fellesmøte med tidligere menighetsråd med
påfølgende konstituerende møte 16.10, deretter to møter.
Det ble her behandlet 17 saker.
Alle møtene har vært ca. en gang i måneden, fra kl. 1930 til kl.2200. Referatene fra møtene
er etter godkjenning lagt ut på menighetens nettsider.
Tilsettinger og andre saker i menighetsrådet i 2019
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Nye ungdomsarbeidere
I januar ble Peter Helms ansatt som ungdomsarbeider i 20 % stilling. Fra juni fikk Stian
Egeland permisjon i sin stilling, og her har Tobias Malvig vært vikar ut året.
Menighetsfest
Også dette året ble det arrangert en meget vellykket menighetsfest, med hele 183 personer
til stede, og med Tore Thomassen som taler og sanger.
Misjonsprosjektet
Det ble vedtatt å fortsette å gi støtte til den nye kirken i Mustamae i Tallinn i et år til, så den
kunne bli mest mulig ferdigstilt. Flere fra menigheten inkludert kirkekoret har vært på besøk
dette året.
Trosopplæringsplanen
Før det gamle menighetsrådet gikk av, fikk de være med på å vedta ny trosopplæringsplan
for de neste årene, etter et grundig og meget godt arbeid av staben med dette.
Menighetsrådsvalget
Det ble holdt valg på menighetsråd i Søm kirke etter gudstjenesten 8.september, og i tillegg
også 9.september i Sukkevannshallen og på Dvergsnes skole samtidig med kommunevalget.
Menighetsrådet var valgstyre. Det ble et ganske stort oppmøte til valgene, med 849
godkjente stemmesedler. Vi takker for en iherdig innsats av mange frivillige!
Så hadde vi fått 11 meget gode kandidater til å stå på valglisten, og takket være noen ekstra
oppføringer under valget så vi fikk vi alle de 13 personene vi trengte til det nye
menighetsrådet med varamedlemmer.

Jan Georg Ribe, tidl. leder
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GUDSTJENESTENE
Sokneprestens årsmelding for 2019, Randesund menighet
OM PRESTETJENESTEN OG LEDELSE I MENIGHETEN
Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet og bidrar inn i rådets beslutninger og
strategiske tenkning.
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet.
I prostiet er det uttalt at sokneprest og daglig leder utøver en felles ledelse i staben.
Sokneprest og daglig leder har et godt samarbeid og arbeider bevisst på å finne gode måter
å lede sammen i det daglige og å utvikle ledelse i staben og soknet.
Et nytt grep i 2019 var utformingen av et årshjul for staben og menighetslivet. Dette skal
hjelpe oss til å arbeide enda mer planmessig og langsiktig i en svært mangfoldig virksomhet.
I 2019 er det gjennomført vernerunde i staben og stabsutviklingsdag med prost og
personalsjef i domprostiet.
PRESTETJENESTEN OG GUDSTJENESTELIVET
Randesund menighet har både sokneprest og kapellan i fulle stillinger. Prestene fordeler
gudstjenester og kirkelige handlinger jevnt mellom seg. Begge prestene er involvert i hele
bredden av menighetens liv.
• Både sokneprest og kapellan bidrar jevnlig i trosopplæringen og konfirmantarbeidet
• Kapellanen har hatt et særlig ansvar for barnegudstjenestene (tre ganger i
semesteret).
• Soknepresten bidrar i de månedlige nattverdgudstjenestene på Strømmetunet og
Omsorgssenteret, sammen med diakon og kantor.
Søm kirke er soknets hovedkirke, og den store tyngden av menighetsbyggende arbeid
foregår der. Randesund kirke på Frikstad har ca. én hovedgudstjeneste i måneden, men er
mye brukt til de mange kirkelige handlingene.
Gudstjenestelivet er rikt. Statistikken for gudstjenestene i 2019 viser 113 gudstjenester
totalt (108 i 2018) med en deltakelse på 17.233. Det er en anelse opp fra i fjor (17.189) og
noenlunde stabilt over de siste fire år.
En rekke tiltak er med å berike gudstjenestelivet i menigheten.
• Det er tre kor i Randesund menighet. Det er en stor glede at Søm Vokalensemble
startet opp igjen i 2019 under ledelse av Konrad Øhrn. SVOK, Kirkekoret og Rabakoret er de viktige elementer i kirkens liv og beriker gudstjenestelivet stort.
Kantorene beriker gudstjenesten med å bringe inn forsangere og solister.
• Trosopplæringstiltakene er også godt sammenvevet med gudstjenestelivet – de to
beriker hverandre gjensidig.
• Det er en del gudstjenester gjennom året der flere generasjoner bringes sammen i
gudstjenesten. Dette får vi mange gode tilbakemeldinger på. Kan gjerne utvikles
videre.
• En spennende utfordring kan være å legge bedre til rette for at ungdommen blir mer
synlige også i gudstjenestelivet.
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Vi opplever en flott respons fra skolene på samarbeidet om og gjennomføringen av
skolegudstjenestene. 10 gudstjenester for barnehager (3) og skoler (7) ligger stabilt (Oasen
skole har vokst og fikk sin egen gudstjeneste i Søm i 2019). Deltakelsen er god.
En del helger/søndager har staben definert som felles storsatsinger («alle mann på dekk»),
så som fasteaksjonen, årsmøtehelg med årsfest, påskefest alle generasjoner, baluba-dagen
og adventshelgen med julemesse og Søm kirkes «bursdag». Det er svært verdifullt at det
finnes noen sånne «søyler» i menighetens liv der hele staben jobber sammen med
menighetsråd og frivillige forørvrig.
I 2019 gjorde vi et forsøk med «drop-in-dåp». Det ble beskjedent brukt, men var en fin og
verdifull erfaring for oss, som kan bygges videre på.
Klimaseminaret i Søm ble arrangert for første gang i mars 2019. Dette ble til i samarbeid
med Kristiansand Frikirke og Agder og Telemark bispedømme, under ledelse av en egen
komité (klimaråd i bispedømmet) der også undertegnede sitter. Av soknets ansatte var
særlig sokneprest, diakon med diakoniutvalget, samt daglig leder involvert i
tilrettelegging/gjennomføring. Dette er et nytt initiativ som både bidrar til profilering av
menighetens arbeid og til å bygge nettverk omkring en særlig viktig felles utfordring i vår tid.
UTFORDRINGER OG MULIGHETER I SOKNET
Det har over lang tid skjedd stor utbygging i Randesund sokn, og man er godt i gang med en
ny stor utbygging i Drangsvann-området/Benestadfeltet. Det planlegges 2000 nye boenheter
over en 20-årsperide. Det vil bety en tilflytting av 6000 innbyggere og tilsvare ca. 4000 nye
medlemmer i soknet. Vi er forespeilet en dialog med prost og kirkeverge om Kirkens
strategier for å møte denne utviklingen i løpet av våren 2020.
Strømmehaven. I september 2020 åpner det 42 nye omsorgsboliger for personer med
demens på Strømme. Økt samarbeid med frivillig sektor og utvikling av systematisk
frivillighetsarbeid er et prioritert utviklingsområde i helse- og omsorgstjenestene. Kirken i
Randesund vil være en ressurs også i forhold til dette tiltaket. Diakon, prest og frivillig deltok
på kommunens idédugnad om dette høsten 2019 og vil følge opp kontakten om dette våren
2020.
Vi rapporterer 337 frivillige i soknet i 2019. De gjør en uvurderlig innsats i alle ledd av
menighetens liv. Mange har stått trofast i tjenesten gjennom svært mange år. Det er
avgjørende at vi utvikler det frivillige engasjementet i de yngre generasjonene i de nærmeste
årene.
Rolf Erik Hanisch
Sokneprest
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UNDERVISNING
2019 har igjen vært et godt år innenfor undervisning her i Randesund menighet. 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 ser at vi også dette året har ligget
noe over det. Vi gleder oss over en
fortsatt god oppslutning om mange av
tiltakene. Vi ser likevel ved
sammenlikning av årsrapportene for de
to foregående år at vi har en svakt
synkende nedgang på flere av tiltakene.
Noen tiltak, som LysVåken, hadde en fin
økning. Trosopplæringsutvalget ønsker
Tårnagenter
å «holde et øye» med utviklingen av
oppslutningen på de ulike tiltakene, for å se om det er en trend eller bare en naturlig «årsvariasjon».
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.
I 2019 har vi, sammen med Trosopplæringsutvalget, gjennomgått hele trosopplæringsplanen
etter pålegg fra bispekontoret. Denne revisjonen skal gjøres omtrent hvert femte år. Det var
hyggelig å få tilbakemelding om at vi har en god plan med mange gode tiltak!
BABYSANG OG SMÅBARNSSANG
Babysang fortsetter som tidligere med samlinger onsdag formiddag. Oppmøtet variere noe
med vær- og føreforhold, men mange er innom i løpet av året. Dette året har det vært en
fast og trofast gruppe som har kommet de fleste gangene, i tillegg til de som dropper inn på
enkelt samlinger.
Småbarnssang på ettermiddagstid, samme tirsdager som vi har Tirsdagsmiddag ser ut til å ha
innarbeidet seg. Vi opplever at dette har blitt godt mottatt, jevnt og godt oppmøte.
2-, 4- OG 6-ÅRSBOK
Vi synes utdelingen av disse bøkene er gode hjelpemidler til trosopplæring i hjemmet.
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TROS 1., 3. OG 5.TRINN
Disse tiltakene er det jevnt over godt
fremmøte på. Vi er utrolig takknemlige
for og heldige som har mange frivillige
som er med på en eller flere av
samlingene for barna på Tros!
Tros 3.trinn avsluttes med
Balubadagen, som er en aktivitetsdag
for hele menigheten. Barna har et
bruktmarked, masse aktiviteter og
kafe. I 2019 samlet de inn kr 29.000,som ble sendt til barnearbeid i
Mustame menighet i Tallinn!
TROS 1. trinn

TÅRNAGENTHELG/ HULEDAG/
LYSVÅKEN/ #MEG
De tre første av disse tiltakene er godt innarbeidet, mens #meg er nokså nytt og trenger nok
mere tid for å bli kjent.
På Huledagen er misjon tema. Veldig flott at vi fikk besøk fra NMSu denne dagen.

KONFIRMANTER
I skoleåret 2018/19 har vi hatt 55 konfirmanter. Konfirmantene velger mellom to opplegg;
undervisning med week-end tur eller undervisning med KRIK-opplegg. For skoleåret 2019/20
har vi 50 konfirmanter.

TØFF
Vi har en flott gjeng med ungdommer på TØFF! Dette er en flott gjeng som er gull verd i
mange sammenhenger. Foruten egne undervisningstimer er de med som ledere på flere ting
som LysVåken, Tårnagenthelg, Konfirmantturer, Tros og Søndagsskole.
Annet hvert år reiser vi på en lengre tur, i 2019 til Tallinn. Vi hadde noen flotte dager der
ungdommene hadde fått i oppgave å guide oss rundt til diverse severdigheter. Vi var på
gudstjeneste i Mustame menighet, besøk til den nye kirken og bruktbutikken.

KIRKE-/SKOLESAMARBEID
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med skolene i Randesund. Alle skolene deltar på
tiltakene vi inviterer til. Randesund menighet har 5 barneskoler og 2 ungdomsskoler i sitt
område. Skolene har et stort engasjement rundt gudstjenesten før jul.

KIRKE-/BARNEHAGESAMARBEID
Vi har et godt samarbeid med barnehagene når det gjelder jul- og påskegudstjenester.
Nesten alle barnehagene kommer på julegudstjenestene, noe mindre oppslutning på
påskegudstjenesten.
Solkollen barnehage inviterer de eldste barna fra alle barnehagene i Randesund til korøvelse
i Søm kirke. Mange av barnehagene deltar. June er med og dirigerer koret. Vi opplever dette
samarbeidet som både verdifullt og flott.

BARNE- OG UNGDOMSARBEID
Årsmelding 2019

11

En utrolig viktig del av menighetens dåpsopplæring er det kontinuerlige barne- og
ungdomsarbeidet som søndagsskole, kor, barnegrupper, 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. 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 komme til!
Behovet er der!
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.
Våren 2020 vil vi prøve ut et nytt tiltak for 5 åringer: Kirkerottesamling med kirkerotte-film.
Til høsten har vi gjort avtale med de «ordentlige» kirkerottene! De kommer og har en
teaterforestilling i Søm kirke, tirsdag 27.okt! Til denne forestillingen er alle velkomne!
June Baarøy Myhrstad, Trosopplærer
Ellen Sandvik, Kateket

Haakon Ekberg, Trosopplærer

ENTER/UNGDOMSARBEIDET
Kontaktpersoner:
Stian Andreas Egeland, mob. 452 61
012
Stian_andreas@hotmail.com
Marie Sløgedal (frem til 01.02.19)
(Fra 01.02.19: Peter Nikolai Helms,
mob. 472 91 634
Peter.n.helms@gmail.com)
Tobias Malvig var vikar for Stian
Egeland, høsten 2019.
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 fokus 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
har vi utflukter som turer og andre arrangementer rundt om i Kristiansandsands-området
som vi velger å prioritere. Dette er for eksempel «Øygospel» og Fellesmøtene.
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Sammenkomster: Vi arrangerer Enter hver lørdag utenom i ferien. Vi har også sporadiske
møter med forskjellige planleggingsgrupper, styrer og generell kommunikasjon over nett. Vi
ønsker fremover å holde styremøte omlag en gang i måneden.
Antall medlemmer:
Vi har ikke noe medlemsliste, men vi har et styre. Styret består av ca. 16 personer og noen er
ledere for hver sin undergruppe (team). Til sammen er vi anslagsvis rundt 20-30 ungdommer
i team
Vanlig fremmøte: På en vanlig Enterkveld ligger fremmøte opp imot 40-50 stk. Når
konfirmantene har blitt spesielt invitert har vi vært oppe i rett over 100 på det meste.
Utfordringer:
Lovsangsarbeidet: 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 skulle gjerne hatt en gitaramp og
en fungerende bass tilgjengelig slik at ungdommer som ikke har mulighet til å ta med eget
utstyr får muligheten til å være med likevel.
Kafé-team: Her har vi i det siste fått en god gjeng med nye ungdommer inn. De har fått et
godt miljø seg i mellom, men vi vil gjerne ha enda flere inn.
Vi kunne tenke oss 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.
Teknisk team: Vi har en god kjerne her, men vi må bli flinkere på rekrutering av de yngste
her.
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 opprettet en mye bedre kommunikasjon med foreldre og vi
ønsker at de skal få ta enda mer del i arbeidet. Vi har sett en veldig fin utvikling hos de
enkelte teamlederne, hvor de er flinkere til å ta selvstendige valg og være gode og trygge
ledere for team-medlemmene. 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 ut over året.
I 2019 har vi gjennomført en rekke morsomme arrangementer, blant annet, julebord,
påsketur til Solhøgda, høsttur til Skogtun, bilrebus, Enterovernatting i kirken og den årlige
Danmarksturen til Holmsborg – alle med god suksess!
Det er gledelig å se at vi har fått gjennomslag på mange av våre ønsker om teknisk utstyr og
andre forespørsler!
I år satser vi på sommeravslutning på en holme med bading, grilling, lovsang, andakt og mye
kos. Selvfølgelig får vi her med noe foreldre på denne kvelden.
Danmarksturen i år er 26 juli til 31. Juli og vi gleder oss, og i 2020 kommer vi til å bli
rekordmange!
Stian Andreas Egeland, ungdomsarbeider
Peter Nikolai Helms, ungdomsarbeider
Årsmelding 2019
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KANTORER/MUSIKKARBEID
Vi ønsker at kirkemusikkens mangfold skal styrke menneskers forhold til kirken. Det er viktig
å gi rom for lokale aktører, både vokalt og instrumentalt. Da tar vi vare på menneskers
musikalske skaperevne.
Menigheten er så heldig å ha Rabakoret, SVOK og Søm kirkekor, noe vi er veldig stolt av.
Deltakelse på gudstjenester + egne vår- og julekonserter beriker menigheten enormt.
Randesund skolemusikk deltar på julemessa hvert år, og rekrutterer nye musikere. Noen
deltar på gudstjenester og i orkesteret til Rabakoret. Dette synes vi er veldig flott!
Vi ønsker å være bevisst på at vi har gode musikere og sangere i menigheten.
Kombinasjonen av amatører og profesjonelle musikere er spennende og fint.
Vi arbeider med en kirkemusikalsk plan, som vi håper å bli ferdig med i løpet av 2020.
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.
Og så er vi stadig i prosess i bruken av nye salmer.
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.
Trosopplæringen
Et viktig og meningsfylt arbeid for hele staben. Reidar er knyttet noe inn i konfirmantarbeidet og det øvrige trosopplæringsarbeidet. Junes organistprosent (20%) er først og
fremst rettet inn mot gudstjenester og vielser.
På Allehelgensdag arrangerte vi «Min håpssalme» - en salmekveld hvor menigheten kom
med sine egne ønskesalmer. Det var veldig gode tilbakemeldinger og vi ble oppfordret til å
ikke la det gå et helt år til neste gang.
Så - hva med «Min sommersalme»?
Hilsen June og Reidar
Februar 2020

KIRKETJENER/DRIFT
SØM KIRKE
I 2019 har vi gjennomført følgende:
1. Vanlig dugnad er foretatt i området rundt Søm kirke.
2. Ny varmestyring ble innført i 2018 som et ledd i ENØK tiltak, initiert av kommunen.
Varmestyringen i kirken er nå tilfredsstillende og fungerer i henhold til forventning.
Årsmelding 2019
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3. Ytterdørene er olje.
4. Benkene utenfor er slipt og oljet.
5. Etter pålegg fra brannvesenet ble fryser flyttet fra ventilasjonsrom til lageret under
våpenhuset.
6. Lyskuppelen over kontorskranken er tekket om i forsøk på å stoppe lekkasje. Vi
jobber stadig med de andre lekkasjene i kirkesalen.
7. I 2019 har vi vært så heldige å få inn noen faste, frivillige lydteknikere i
gudstjenesten. Disse er en viktig ressurs i å få optimalisert lydbildet som kan være
noe vanskelig i kirkerommet.

RANDESUND KIRKE
I 2019 har vi gjennomført følgende:
1. Vi har nå fått rør ut fra kum for drenering av sprinkelanlegg. Alle nedløp på sørsiden
av huset er koblet inn på dette avløpet.
2. En rekke avvik fra år tilbake er tatt hånd om og lukket. Noe gjenstår her.
Det er tidligere formidlet til Fellesrådet at flombelysningen utenfor er mangelfull og må
utbedres snarlig. Pristilbud foreligger, men Fellesrådet har ennå ikke tatt tak i dette. Kun to
av fire lamper virker. Disse er såpass gamle at hele løsningen må vurderes fornyet.
I begge kirkene er det ut over dette utført vanlig vedlikehold av blant annet tak, trapper,
heis, dører m.m.
Per Svein Sørensen, kirketjener Søm kirke
Geir Mørkestøl og Nataliya Egeland, kirketjener Randesund kirke

DIAKONIEN
Det diakonale arbeidet består både av sektoren diakoni, men er samtidig noe som preger
hele menighetens arbeid. Diakonen leder arbeidet, men det varierte og brede diakonale
arbeidet som vi driver er noe vi er en hel menighet som står sammen om. I året som har gått
har diakoniutvalget hatt et ekstra fokus på inkludering i menigheten. På diakoniens dag i
september lanserte vi Suppe for 7 og en relansering av smågrupper (som ha eksistert i
menigheten i mange år). Vi har ellers vært opptatt av å ikke starte nye ting, men å utvikle og
jobbe videre med det gode arbeidet som gjøres.
Her er en oversikt over noe av det diakonale arbeidet i menigheten:
• Suppe for 7: Vi har hatt en runde med suppe for 7 i oktober. To hjem hadde da hver
sin kveld med 7 stykker som spiste suppe sammen. Ingen annen forpliktelse enn å
møtes for det sosiale denne kvelden. Tilbakemeldinger var gode.
• Smågrupper: Vi har nå 14 eksisterende grupper i menigheten. Viktigheten av disse
gruppene er noe vi har ønsket og forsøkt å løfte opp høsten 2019. En mulighet til å
se, bli sett og vokse i troen. Vi håper flere vil bli med i en smågruppe.
• Strikkekafé: Et lavterskeltilbud for de som er hjemme på dagtid. Ca. 15 hver gang.
• Sorgarbeidet: Diakonen følger opp etterlatte med brev, telefon og informasjon om
sorggruppe en tid etter begravelsen. I tillegg er hun på hjemmebesøk. Diakonen er
også med i samarbeidet «Sorg og omsorg» i prostiet som tilbyr ulike samtalegrupper
og sorggrupper. Se egen årsmelding. Diakonen har ledet to sorggrupper gjennom
året.
Årsmelding 2019
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Bønnetjenesten: I 35 år i år har vi hatt forbedere som hver virkedag ber en time i
kapellet. I permen man ber gjennom ligger blant annet behov meldt via
bønnekrukkene i kirkene. Annet bønnearbeid: Bønn og samtale, Middagsbønn,
personlig forbønn i gudstjenesten, forbønn i hjemme og salving av syke.
Besøkstjeneste: Diakonen går på mange besøk i løpet av året, og dette arbeidet
foregår i det stille. Vi har både en organisert besøkstjeneste med faste frivillige
besøkere, i tillegg til at prester og diakon går på hjemmebesøk og med soknebud.
Diakoniutvalget deler også ut bursdagsblomst til 90-, 95- og 100-åringer gjennom
året.
Sjelesorg og samtaler: Diakon og prester tilbyr og gir samtaler og sjelesorg jevnt
gjennom året.
Postkassa med kontaktkortet «Kan vi ringe deg»: Mange henvendelser har kommet
her gjennom året og blitt fulgt opp.
Nattverdsgudstjenester på sykehjemmene: Blitt holdt en gang i måneden gjennom
året.
Kirkekaffe: Etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe, enten liten eller stor. Det er
behov for flere nye til de store kirkekaffegruppene.
Onsdagskafe: Hver onsdag formiddag er det kafé på kirketorget (med unntak av
ferier/sommermåneder). Det hadde vært flott hvis enda flere ville benytte seg av
dette gode tilbudet. Innom kaféen kommer også 40-60 skolebarn på vei hjem fra
skolen for «restevafler». Frivillige i kaféen og diakon tar de imot.
Hyggetreff: Det populære arrangementet på Randesund omsorgssenter har hatt sine
faste samlinger én gang i måneden gjennom året (med unntak av januar, juli og
august).
Tirsdagsmiddag og småbarnssang: Vi har hatt seks middager med småbarnssang i
etterkant i løpet av året. Dette er populært, og hadde vi hatt enda flere som kunne
vært med og båret dette, kunne vi hatt enda flere slike ettermiddager. Ca. 90-100
spiser middag, og 50-70 er på småbarnsang.
En kirke for alle, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemninger: Vi er
en del av dette arbeidet i prostiet vårt. I januar hadde vi nyttårsfest med både
gudstjeneste og fest på kirketorget.
Samarbeid med sykehjem: Vi har et godt samarbeid med sykehjemmene, og får
meldt ulike behov som vi følger opp. Kirkens rolle er synliggjort og blir tatt godt imot.

Utfordringer og nye tanker for 2020:
• Fra 9. mars har Anne Eidjord permisjon i halve stillingen som diakon. Hun jobber 50 %
frem til sommeren 2021. Marianne Gilje Løining kommer da til å jobbe 50 % i den
resterende stillingen.
• I januar i år arrangerte vi for første gang En kirke for alle som en del av en vanlig
søndagsgudstjeneste i menigheten. Dette var suksess, og noe vi ønsker å fortsette
med.
• Tiltaket «Kaffe på stua»: Fra januar 2020 har vi startet en onsdagskafe på Randesund
omsorgssenter annenhver onsdag med det sosiale i fokus. Frivillige i vår menighet
driver dette.
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Fortsetter å jobbe med inkludering: Diakoniutvalget er opptatt av å jobbe for at man i
vår menighet kan kjenne at det er lett å bli inkludert og finne sin plass. To tiltak vi
fortsetter å jobbe med er Suppe for 7 og å løfte frem tilbudet om smågrupper.
Strømmehaven: 1. september åpner Strømmehaven. I den forbindelse ønsker vi som
menighet å være med å bidra. Dette spesielt mht. besøkstjeneste der frivillige kan
melde seg. Formen på besøkstjenesten kan variere, enten turkamerat, følge til
kirken, aktivitetsvenn. Eller flere kan sammen f.eks. ha en strikkeklubb. På
Randesund omsorgssenter har vi i mange år hatt Hyggetreff. Det hadde vært veldig
flott hvis vi i forbindelse med åpning av Strømmehaven, også kunne etablere
Hyggetreff i regi av Randesund menighet også på Strømme. Da trenger vi i så fall
frivillige! Det hadde vært kjempeflott hvis noen har lyst til å være med på dette!
Flere frivillige er altså et viktig moment for å utvide vårt diakonale arbeid! Enten det
gjelder styrking av kirkekaffegrupper, flere til besøkstjeneste eller Hyggetreff i
Strømmehaven. Har noen tanker, spørsmål eller et snev av lyst, ta kontakt med
undertegnede.
Diakon Anne Eidjord
Anne Eidjord, diakon

DIAKONIUTVALGET
Kontaktperson 2019: Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81
e-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
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
Hvor ofte:
6 møter og behandlet 38 saker
Antall medlemmer:
7 medlemmer
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
Holteveien 40 474 54 964
Åse Neset
Huldertun 17
915 75 328
Signe-Brit Kåsi
Haumyrveien 24
952 07 100
Roald Kvarsten
Buaneveien 60
918 46 978
Åse Nicolaisen Ribe
Vavikbakken 20
959 17 108
May Britt Aanundsen
Grønnevoldveien
488 90 348

MISJONSUTVALGET
Kontaktperson:
Marianne Haukom Rossland
Andre medlemmer: Åshild Øvrevold- Åsheim, Anna Eldhuset, Lisbeth Hallberg og Else
Breilid Svendsen (fra menighetsrådet)
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
Årsmelding 2019
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Målgruppe:
Møter:
Misjonsprosjekt:

Utvalget skal sende møtereferat til menighetsrådet og skriver
årsrapport
Hele menigheten.
Misjonsutvalget har i 2019 hatt 3 møter. I tillegg kommer telefonmøter og planleggingsmøte ang Balubadag
Misjonsprosjektet har frem til 01.09.19 bestått av to deler.
Hovedprosjekt (75%): innsamling til ny kirke i Mustamae menighet i
Tallinn i Estland, via NMS.
Avtalen var kr.180 000 i løpet av tre år.
I løpet av tre år ble det inkl balubadag samlet inn kr.371 864,Biprosjekt (25%): er innsamling til Ebenezerhjemmet i Haifa, via
Israelsmisjonen. Avtalen var kr. 60 000 i løpet av tre år. I løpet av tre år
ble det samlet inn kr.81 116.
I 2019 var det 2 kollekter til Ebenezerhjemmet og 5kollekter +
balubadag til Mustamae.
Våren 2019 vedtok menighetsrådet at vi fra 01.09.19 til 01.09.20
fortsetter innsamling til kirke i Mustamäe . Pga. at NMS har endret
innsamlingsprofil, sender vi nå innsamlede penger direkte til
byggekomiteen i Mustamäe menighet.
I april 2019 hadde daværende menighetsrådsformann Jan Georg Ribe
og undertegnede et møte med prest Tiina Klement
I Mustamäe menighet. Vi snakket også med leder for byggekomiteen.
Vi avtalte da at vi får tilbakemelding hva de ønsker vi skal samle inn til,
og vi får tilbakemelding for mottatte penger. Vi føler oss trygge på at
pengene vi sender blir ivaretatt på rett måte.
Vi får en del pengegaver fra mennesker i Randesund menighet som har
mye kontakt med kirka i Mustamae. Derfor har det vært viktig for oss
at pengene virkelig går til det de er gitt til.
I september 2019 arrangerte vi en Damekveld med mannekengoppvisning og salg av brukt tøy. Hilde Gunn Sletten holdt foredrag:
«Hva kan jeg gjøre for miljøet» Inntekten fra kvelden på kr. 21 730 gikk
til misjonsprosjektet.
I Tallinn har Mustamae menighet en bruktbutikk hvor overskudd går til
kirka. Vi samler inn tøy, leker, småmøbler mm. I 2019 har vi hatt 7
onsdager med innsamling.

17.02.20 Marianne Haukom Rossland
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Kirkebygget
i Mustamae,
Tallinn /
Søm
kirkekor på
besøk..

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Kontaktperson 2019: 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.
Tu skal koordinere underutvalg som har ansvar for planlegging og gjennomføring av enkelt
tiltak.
Antall sammenkomster: 8 møter
Antall medlemmer: 6 medlemmer: Bernhard Hovden, Jon Ditlef Monstad, Elin Wikstøl
Andersen, June B. Myhrstad, Ellen Sandvik, Torill Farstad Dahl
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Kort om arbeidet: Hovedarbeidet i 2019 har vært revisjon av Trosopplæringsplanen, i tillegg
til fortløpende å bistå de ansatte med innspill i forkant og etterkant av de ulike
trosopplæringstiltakene.
Utfordringer: Lage innbydende og fengende informasjonsmateriell til alle
trosopplæringstiltakene. Opprettholde satsingen og interessen for de ulike tiltakene.
Nye tiltak i 2020: Kirkerottejakt for 5-åringer i mai og besøk av de «ordentlige» Kirkerottene 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 medledere i
mange ting. Fantastisk tur med TØFF til Tallinn!

GIVERTJENESTEN
Våren 2019 gjennomgikk givertjenesten en
større omlegging. Randesund menighet ble
pilotmenighet i Prosjekt økte gaveinntekter i
regi av bispedømmerådet. Prosjektleder er
Tore Gullaksen.
I mange år har vi brukt Arnfinn Larsens
private system for oppfølging av gaver og
givere. Fra mai overtok Profundo denne
oppgaven.
Givertjenestens inntekter har vokst litt fra år
til år. Etter omlegging og ekstra verveinnsats i 2019, fikk vi et godt sprang oppover og ny
toppnotering: 848.200 kr. Takk til alle givere!
Det er nå 143 givere – en netto økning på 17 i 2019.
Givertjenestens utgifter i 2019: 25.346 kr. (Profundo 17.046, banktjenester 8.300.)
Omleggingen skjedde fra februar og utover. Økte månedlige bidrag gjaldt derfor bare deler
av året. I 2020 gjelder bidragene hele året og vil gi en ny økning – minst 62.700 kr – om ingen
faller fra. I tillegg planlegges ytterligere vervingsinnsats for å nå en million i 2020.
Menigheten betaler deler av lønna til diakon, kateket, trosopplærer og renholder – til
sammen vel 1 mill. Effekten av arbeidet deres er bl.a. omfattende tiltak for barn og unge og
verdifull diakonal innsats på mange områder. Dette er givertjenesten med på å dekke. Økte
gaveinntekter trengs for at aktiviteten ikke bare skal holdes på dagens nivå, men utvides.
Giverkomiteen 2019:
Arnfinn Larsen, Inger Romstøl, Johan Harv, Torstein Vesterkjær, Reidun Aurebekk, Øistein
Vigemyr. Øistein Vigemyr er leder. Arnfinn Larsen følger opp giverne.
Mandat:
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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 4 ganger. Prosjektleder Tore Gullaksen var med på 3 av
møtene. I tillegg arrangerte komiteen «Kirketakkekaffe» 10. februar med verving av nye
givere.
8. mai hadde vi telefonverving-aksjon. De vi ringte til, hadde fått SMS på forhånd.
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.
Se ellers www.randesund.no/givertjeneste for mer informasjon

DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2019: 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.
Det er 2 møter i året for dåpsvertinnene der
dåpsgudstjenestene fordeles.
Medlemmer:
Berit Pedersen, Elin Iversen Spartveit, Inger Haugevik og Sigrid
Farstad Johnsen

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

Målgruppe:
Møtested og tid:
Ant. sammenkomster:
Utfordringer:
Årsmelding 2019

Leif Rosseland, tlf. 97439327
E-mail: leif.rosseland@getmail.no
Ruth Stie, Anne Lise Vesterkjær,
Johan Harv, Leif Rosseland
Å samle mennesker til møter med
kristent innhold og sosialt samvær. Vi ønsker å være en del av en
levende menighet, og ha et åpent vindu mot samfunnet.
Voksne i alle aldre.
Søm kirke, første onsdag i måneden, kl. 1200.
9 sammenkomster i året.
Å finne fram til nye, interessante gjester/foredragsholdere.
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Positive erfaringer
siste året:

Fortsatt god oppslutning. Vi retter en spesiell takk til Leif
Rosseland som har drevet dette arbeidet som sitt hjertebarn i en
årrekke. Det rettes en stort takk til de seks som har ansvaret for
kjøkkenet disse onsdagene.

BØNNETJENESTEN
Kontaktpersoner:
Email

Anne Flottorp, mob. 90549184
anne_flottorp@hotmail.com
Diakon; Anne Eidjord, anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
Mandat/Formål:
Be for menigheten og de ansatte. Be for råd og utvalg,
kor og foreninger. Be for konfirmanter, dåpsbarn og de som
vier seg i menigheten. Be for misjons prosjekt og bønnelappene 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:
22 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. Trenger nye
medlemmer når noen går ut av tjenesten - Damer og menn.
Positive erfaringer: Gode tilbakemeldinger om at det er en viktig tjeneste.
Bønnetjenesten går inn i sitt 35 år i 2020, og har mange
trofaste forbedere.
Bønn og samtale på mandager er ett godt felleskap som alle er
velkommen til.

KIRKERINGENE TILKNYTTET SØM KIRKE
Kontaktperson 2019 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:
Til nå kvinner, men utfordrer menn og yngre mennesker til å være
med i arbeid mot messa.
Møtested og tid:
7 forskjellige grupper som møtes i hjemmene
Hvor ofte:
Ca. 1 gang i mnd.
Antall medlemmer:
Ca. 60 medlemmer
Positive erfaringer:
Våren 2019 ble det arrangert årsmøte/damefest. Temaet var
«Kvinner i Bibelen» ved Hilde Gunn Sletten.
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Utfordringer:

En flott gjeng av positive, kreative og arbeidsomme kirkeringdamer
la til rette for ei strålende messe med god stemning og mye folk.
Julemessa i 2019 var suksess med ny rekord i salg; kr. 234 343.
Kirkeringene opplever et godt samarbeid med stab, menighetsråd,
ektefeller og andre bidragsytere i menigheten.
Dette er med på å motivere til innsats.
Selv om det har vært vanskelig å få med yngre i kirkeringarbeidet, er
mange positive til å bidra på julemessa.
Ungdommer både fra Enter og konfirmantene gjorde en fin innsats i
pølsebod og barneaktivitetene.
Utfordringen er å få engasjert alle deler av menigheten og fortsette
å motivere og involvere yngre mennesker i fellesskapet. Kirkeringene
ønsker å være inkluderende og at det er plass til alle som ønsker å
være med. En levende menighet er når alle generasjoner jobber
sammen!

FRIKSTAD KIRKERING
Kontaktperson 2019: Kirsten Ellefsen, Kongshavnveien 72 4639 Kr. sand, Tlf. 380 40 231.
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:
2 samlinger i året.
Vanlig fremmøtte: 5-6
Utfordring:
Nye medlemmer
Positive erfaringer: Fellesskap, bibellesning og tjeneste for Randesund kirke.
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SØM KIRKEKOR
Kontaktperson 2019:
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)
Olav Andreas Opedal (sekretær)
Hilde Schaathun og Åse Nicolaisen Ribe (styremedlemmer)
Synnøve Spinnangr (varamedlem)
Dirigent: Lisa Håland
Vikardirigent: Hanna Balsnes (da Lisa var i permisjon)
Samarbeidsdirigent: Bodil Kvernenes Nørsett (i samarbeid med Kristiansand Frikirkes
Kammerkor)
Komitéer:
De ulike komitéene har i 2019 bestått av:
• Noteforvaltere: Gerd Tøfte, Sigrid Farstad Johnsen
• Kaffekomité: Astrid Jakobsen
• Valgkomité: Anne Torill Koland, Inger Lill Log og Eirin Larsen
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 i alle aldre.
Møtested og -tid:
Søm kirkes kirketorg hver torsdag kl. 19.45 – 22.00 ut vårsemesteret
Søm kirkes kirketorg hver tirsdag kl. 19.45 – 22.00 fra og med høstsemesteret
Aktiviteter:
Koret har hatt 37 ordinære øvelser, 20 på vårsemesteret og 17 på høstsemesteret. I tillegg
kom generalprøver og ekstraøvelser i forkant av konsertene. Reidar Skaaland har vært fast
repetitør på øvelsene og synger også med som tenor.
Vårsemesteret:
Koret deltok på gudstjenester i menigheten 20. januar og 10. mars, og besøkte Tallinn og
bydelen Mustamäe 5. – 8. april med gudstjenestedeltakelse og påfølgende konsert i Jaani
kirik ( Johanneskirken) i Tallinn 7. april. Sommerkonserten ble holdt 2. juni
Høstsemesteret:
Koret deltok på gudstjeneste 22. september og allehelgensgudstjeneste i menigheten 3.
november. Julekonsert ble gjort i samarbeid med Kristiansand Frikirkes Kammerkor og
Årsmelding 2019

24

Raabygg. 14. desember en foajékonsert i kilden med utdrag fra julekonserten kl. 12,
julekonsert i Søm kirke kl. 19. 15. desember julekonsert i Valle kyrkje.
Antall medlemmer:
Ved utgangen av året hadde koret 42 aktive sangere fordelt på 13 sopraner, 9 alter, 10
tenorer og 10 basser.
Kort om arbeidet:
Koret er inne i sitt 16 år og mange av sangerne har vært med siden starten. I 2019 fikk koret
5 nye medlemmer mens 3 har sluttet. Koret har et positivt og inkluderende miljø der
musikken forener oss.
Positive erfaringer siste år:
Kormedlemmene fikk oppleve en fornyet nærhet til menighetsarbeidet i Mustamäe under
turen til Tallinn i april. Overgangen til tirsdag som øvelsesdag fra høsten gikk fint, og koret
har opplevd en mer stabil oppmøtestatistikk hos flere medlemmer. Da vår dirigent skulle ut i
permisjon, ble vi godt ivaretatt av direksjonstudenten Hanna Balsnes og senere Bodil
Kvernenes Nørsett gjennom samarbeidet med Kristiansand Frikirkes kammerkor og Raabygg.
Utfordringer for det nye året 2020:
Koret vil i 2020 forsøke å rekruttere yngre nye medlemmer.

SVOK
SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger
eller ved andre tilstelninger.
Etter å ha vært nedlagt i halvannet år, startet SVOK opp igjen etter en hyggelig henstilling fra
vår nye sokneprest, Rolf Erik Hanisch. Han ønsket også selv å være med som sanger i koret,
til vår store glede!
På vår første øvelse 15. januar, var vi 14 sangere. Vi ble enige om å øve annenhver onsdag,
siden mange er opptatt på andre kanter med diverse gjøremål.
Gjennom vårsemesteret hadde vi 8 øvelser, og 9 øvelser i høstsemesteret, hvor vi også
deltok på julesanggudstjenesten 15. desember i kirken.
Koret består pr i dag av 24 medlemmer. De fleste medlemmene er tilknyttet menigheten,
men vi har også noen dyktige medlemmer som har ønsket å være med fra andre kanter av
byen. Det er vi glade for!
Koret er åpent for alle sangere som har et visst kjennskap til notelesing.
Vi tar sikte på å arrangere konserter og aftenmesser av forskjellig art, i tillegg til at vi synger
på gudstjenester ved behov.
Vi ønsker nye sangere velkommen til å ta kontakt med vår dirigent Konrad Øhrn, tlf.
91373706, mail post@konradohrn.no eller ta kontakt med en av våre sangere.
Konrad Øhrn

RABAKORET
Kontaktperson 2019: 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
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- Sekretær: Ann Christin Myklebust
- Web-ansvarlig, PR-ansvarlig og salg: Jarle Johnsen
- Dugnadsansvarlig: Lisbeth Winter Larsen og Lene Wiese-Hansen
- Kasserer: Tove Heggland Nordal
- 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: 27 øvelser,9 opptredener, 2 overnattingshelger (Treungen i mars og
BGF i Kragerø i oktober), innspilling av sanger i studio, 2 hjelpeledersamlinger og 5
styremøter.
Antall betalende medlemmer: 108
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.
Elin og Reidar var
instruktører og ledere på
korsamling i Treungen
sammen med Rabakoret og barnekoret Lollipop.
Utfordringer for det nye året:
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.
I 2020 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!
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Med vennlig hilsen
Styret Rabakoret
v/ Anita Haugstad anita_haugstad@hotmail.com / 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 Eirik Tveiten Ødegård (sluttet). Erlend Fidje Andersen tar 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.
Vist salmetekster på 59 gudstjenester ifølge turnusliste og noen andre arrangementer.
1 samling for å drøfte praktiske utfordringer.
Antall medlemmer:
7-8. (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.

NETTSTEDET randesund.no / WEBGRUPPA
Webredaktør:
Øistein Vigemyr
oisteinvi@gmail.com
950 30 599
Andre medarbeidere:
Webgruppa består i tillegg til Øistein av Ralph Nash, Anette Strømsbo Gjørv, Tove Houck
Christensen. Tove er med i gruppa som representant for Kirkenytt.
I alt 15 personer har adgang til å legge ut saker på randesund.no. De fleste 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 trenger å jobbes med kontinuerlig for
å være aktuelle og vise menigheten i virksomhet. Noen er aktive med bilder og tekst, men
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vi ønsker at mange flere skal 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.
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 500 visninger, fordelt på 2-300 ulike
brukere. Når noe spesielt skal skje eller har skjedd – særlig noe med barn, stiger
interessen markert.

FACEBOOK – Randesund menighet / Randesund kirke
Menighetens facebookside brukes aktivt for å annonsere kommende arrangementer,
gudstjenester og annet. Flere i staben bruker siden aktivt, og det er ikke tvil om at siden
har effekt på få flere til ulike gudstjenester arrangement. Vi bruker små bildereportasjer
og forsøker å formidle så lettfattet og engasjerende som mulig. Vår facebookside får mer
og mer interesse og vi ser at denne siden vil bli viktigere fremover, spesielt mht. å nå
yngre mennesker.

KIRKENYTT
Årsmelding Kirkenytt 2019
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: Nils Kristian Aarsland, 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 2019 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 2019 distribuert av Schibsted, Fædrelandsvennen.
Kirkenytt finansieres gjennom annonser, og vi takker annonsørene for positiv respons. Tove
Houck Christensen og Ralph Nash har vært ansvarlig for de fleste annonsene i 2019. Nils
Kristian Aarsland har hjulpet til. Det er et ønske fra redaktøren at ansvaret for annonsene
overtas helt av andre.
I tillegg til å dekke de fleste årlige begivenheter i menigheten med tekst og bilder, har
Kirkenytt i 2019 inneholdt intervjuer skrevet av Elise Seip Tønnessen, Turid K. Vevatne, og
Øistein Vigemyr, noe vi er takknemlige for. Vi vil også takke de som har skrevet i spalten Min
salme: Ellen Harv, Sissel Gjesdal, Håkon Klausen og Thor Eivind Ranneberg-Nilsen. Bladet har
også gjennom dette året hatt fokus på dåpen. Marianne Haukom Rossland har trofast
informert om misjonsprosjektet, det samme har Øistein Vigemyr angående givertjenesten og
Jan Georg Ribe fra menighetsrådet. Vi setter også stor pris på annonser og innlegg fra
Rabakoret og Søm kirkekor.
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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.
Redaksjonen vil gjerne tilby undervisning i bruk av sidelayout og trykking dersom noen
kunne tenke seg å lære dette for å bli en del av redaksjonen, og også for å kunne videreføre
utgivelse av Kirkenytt for framtiden.
Kirkenytt følger menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste
for mennesker.

VEIKIRKE
Søm kirke var åpen for veikirke 18 dager i juli måned og 2 dager i august. Åpningstiden er
tirsdag til fredag kl. 11-14. 9 ektepar fra menigheten fungerte som verter.
150 personer besøkte kirken (107 i fjor). De fleste kom nok for å se kunstutstillingen, men
mange fikk omvisning i kirken.
Det blir noen dager uten besøk av turister, men når det er veikirke, får vi hyggelig besøk av
venner i menigheten.
De fleste av vertene mener det er viktig at gjestene møter en åpen kirke og er villige til å
stille opp igjen til neste år. Vi er 9 ektepar som deler denne oppgaven.
Arnfinn Larsen
Veikirkegruppen.

MIDI
Kontaktperson: Bjørghild Sundmyhr og 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: 16, med avslutningstur til Mineralparken i mai.
Antall medlemmer: (Har ikke oversikt over innbetalinger)
Vanlig fremmøte: Det er mellom 25 og 40 barn på hver samling
Kort om arbeidet: Det er blitt en god og fast gjeng som samles på fredagskveldene. Vi har
mange faste aktiviteter hvert semester; klubbkvelder, kiosk, bingo, film og mat. På våren er
bilrebus et høydepunkt og på høsten har vi bibelsmugling som er veldig populært. I tillegg
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prøver vi å ha en litt større aktivitet utenfor kirka. I vår var det Aquarama og i høst Xland.
Vårsemesteret ble avsluttet med med overnattingstur til Mineralparken sammen med Friik.
Utfordringer: På Midi er det i hovedsak barn fra skolene på Søm; Strømme og Vardåsen. Vi
jobber stadig for å få barn fra alle skolene i Randesund. I tillegg er det alltid behov for nye
lederkrefter. Vi har prøvd å utfordre Enter og Tøff-gjengen til å delta på noen samlinger. Midi
er et fantastisk utgangspunkt for å holde barna gjennom konfirmasjons- og ungdomstida og
dette har også blitt formidlet til staben.
Positive erfaringer siste år: Vi møter utrolig mange positive barn og unge på MIDI, det skal
være en klubb der det er gøy å være. Vi ser at det er utrolig populært de kveldene hvor
kirkas ungdommer stiller opp med leker, konkurranser og lignende. Det å se en
sammenheng mellom alt barne-og ungdomsarbeidet er viktig. Derfor har vi de siste årene
fått Enter til å være tilstede på en Midi-kveld for dagen etter å invitere 7.trinn på Enter. De
siste årene har vi i tillegg hatt mange 7.klassinger som har dratt på Enterleir til Danmark på
sommeren. Det har også vært viktig for oss at staben har vært tilstede ved enkelte kvelder
for å holde andakt og vise at vi er en del av kirkens arbeid. Lederne stiller opp og legger godt
til rette – uten å kuppe kveldene. Vi vil se hver enkelt, lære alle navn og skape en god
stemning der alle føler seg inkludert.
Ledere fra høst 2019: Bjørghild Sundmyhr, Silje Ingebretsen, Marit Johnson og Bernhard
Hovden.

GUTTIS
Kontaktperson 2019:
Ellen Sandvik:
ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no , tlf. 38196882
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:
Tirsdag kl.18.00 på Hobbyrommet i Søm kirke.
Antall sammenkomster: 16
Antall vanlig fremmøte: 10-15 gutter
Kort om arbeidet:
De fleste kveldene er delt i to, der en del er andakt og leker mens
andre del er hobbyaktiviteter med snekring og dekorering med
maling eller «svi-penn». I år har vi lagd et flott skrin og juletre av
drivved. I tillegg til andre hobbyting, utekvelder med lek og natursti
og sykkeldag med besøk av politiet og sykkelreparatør.
Medlemskontingenten er kr 300 for et år.
Utfordringer:
Fra høsten 2019 har vi hatt en fin og trofast gjeng på 10 gutter. Vi har
kapasitet til flere!
Positive erfaringer:
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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:
7
Høstsamlinger:
9
Antall fremmøtte varierer gang fra gang. Kan være alt ifra 0-40 stk. Vi starter alltid oppe
i gudstjenesten før vi beveger oss ned til ungdomsrommet. Vi åpner opp skattekista,
leker, synger og formidler en tekst ifra bibelen.
I vår så har vi brukt ungdomsrommet og det har vært en fin opplevelse. Det er alltid
noen godt voksne og ungdommer som er med som hjelpeledere. Vi har et ønske om å få
en jevnere stamme som kommer på søndagsskolen.
Utfordringer for det nye året:
Vi trenger ledere. De voksne lederne som har vært trofaste i mange år, ønsker å trekke seg
mer tilbake. Nåværende trosopplærer, Haakon, vet ikke om han fortsatt jobber i menigheten
fra høsten 2020 pga. ferdigstilt utdanning som sykepleier. Ønsket er at unge familier kan
være med å ta over stafettpinnen og fortsette det gode arbeidet.
Om du liker å stå foran en forsamling å prate, eller være litt mer i bakgrunnen så trenger vi
alle sammen.
Andre utfordringer: Promotere mer for søndagsskolen. Få de faste medlemmene til å sette
mer tid av til søndagsskolen når den er, ta med seg en venn osv. Ikke alltid like
lett/oppmuntrende å lage et gøy opplegg når det kommer mellom 5-10 personer.
Vi er alltid SUPER TAKKNEMLIGE for de som kommer, men har et ønske om å bli flere og
dermed åpne opp for flere muligheter.
Haakon Ekberg, trosopplærer

KUNSTKOMITÉ
Medlemmer:
Wenche Solum Stallemo, leder
Bjørn Skaar, kasserer
Elin Andersen, sekretær
Åsne Louise Halvorsen (Daglig leder i menigheten)
Sokneprest Rolf Erik Hanisch har etter ønske deltatt på flere av møtene.
Årets sommerutstillere var kunstnerne Olga Grimsmo Nilsen, Oscar Jansen og Olaf Storø.
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Utstillingen ble åpnet etter gudstjenesten søndag 23. juni på Kirketorget.
Publikum ble ønsket velkommen av Bjørn Skaar, og det var kunstneriske innslag med sang av
Åsne Louise Halvorsen, akkompagnert av Oscar Jansen. Det var mange fremmøtte og
kunstgruppa opplevde at den nye måten å åpne kunstutstillingen på ble godt mottatt av folk.
«Kirkenytt» hadde flott forhåndsomtale av utstillingen.
Mange i menigheten og andre besøkende ga uttrykk for at utstillingen var vakker og passet
godt inn i kirkens lokaler.
Utstillerne solgte kunstverk for tilsammen kr 108 770,-. Menighetens andel av salget er 20%.
Fratrukket enkelte utgifter i forbindelse med kunstutstillingen, sitter menigheten med et
overskudd på kr. 19 817,- for 2019.
Vårens gruppemøter dreide seg i hovedsak om forberedelser til sommerutstillingen. Høsten
møter dreiede seg om oppsummering av utstillingen, og om aktuelle kunstnere til neste års
sommerutstilling (2020). Tre kunstnere er invitert og 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 fått flere
nye ungdommer med på laget. Det er bra! Våre klokkere er medhjelpere ved dåp, nattverd
og tekstlesing og ellers i gudstjenesten. Dette fungerer veldig godt.

FRIVILLIGE KIRKETJENERE
Menigheten har i 2019 hatt 2 frivillige kirketjenere som betjener Randesund kirke og Søm
kirke, når våre kirketjenere blir forhindret. Dette har fungert godt og er en fin støtte for
kirketjenerne.

MENIGHETENS VASKELAG
Menigheten har 12 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 6 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.
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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 2019, 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 kan føle seg inkludert. Vi vil fremover jobbe
med å få flere unge og gjerne barn inn i denne tjenesten.
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ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP
Randesund menighet har stødig økonomi. Dette skyldes blant annet at vi har stabile
rammebetingelser i form av ulike større og mindre tilskudd, givertjeneste (kr. 848 000,- i
2019) og ikke minst den store innsatsen som kirkeringene gjør i forbindelse med julemessa
(kr. 234 353,- i 2019). Gledelig er det å se at givertjenesten øker og at prognosene for 2020
er kr 910 000,-. Aktiviteten i menigheten har økt i 2019 og også omsetningen med kr.
418 000,-. Herunder kommer blant annet økning i inntekt ved utleie av lokaler til ulike
arrangement, selskap og konserter, økning i offer til eksterne formål og givertjeneste, økte
inntekter fra kunstutstilling og julemessa. 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. At deltakere betaler egenandeler er vesentlig, da et visst antall betalende
medlemmer kan utløse ekstra tilskudd. Søndagsskolen går med underskudd og her må vi
fremover forsøke å få flere til å betale egenandel, slik at tilskudd utløses.
Offer i gudstjenesten
Offeret til menigheten har gått ned i 2019, 20%, men må ses i sammenheng med oppgangen
i givertjenesten. Flere har valgt å bli faste givere. Offer til menigheten og givertjeneste har til
sammen hatt en god økning. Totalt er det her kommet inn over kr. 1 030 000,- i 2019. Offer
til andre formål er ca. 24% høyere enn budsjettert. Noe av dette må tilskrives det store
engasjementet som går mot vårt misjonsprosjekt i Tallinn. Også juleofferet– i 2019 til Blå
Kors Kristiansand og Kirkens nødhjelp (50/50) - var over kr. 10 000,- høyere enn fjoråret.
Investeringer
I 2019 investerte menigheten i nye bord på kirketorget, kr. 61 600,- ekskl. mva. Vi har
fremdeles tatt vare på en del av de gamle, da disse trengs ved større anledninger. Det er
også gjort en investering i lyd på Enter, kr. 13 014,- ekskl. mva.
Utgifter
På utgiftssiden har vi holdt oss godt på budsjettet. Overføringsutgiften på 14 arten har vært
større, men dette henger sammen med hva som har kommet inn av ofring og også at
kunstutstillingen ga en større inntekt enn ventet.
Kommentar til givertjenesten
Vi ser at givertjenesten nå er i vekst og at gapet mellom budsjetterte lønninger over
givertjenestens budsjett er mindre. Vi skal fortsatt ha fokus på at inntekt tilsvarer utgifter i
givertjenesten. Giverkomiteen har gjort en uvurderlig jobb i 2019, både med tanke på
overgang til ny giverkonto og også en ekstra innsats i å få nye, faste givere. Arnfinn Larsen
har hatt ansvar for giverkontoen i en rekke år og her har menigheten både spart penger og
faste givere har fått personlig oppfølging. En stor takk til Arnfinn for alt han har bidratt med
her, ikke minst i overgangen til ny konto og nytt giversystem gjennom ProFundo.
Økonomi – en naturlig del av grunnlaget for all aktivitet i menigheten
Randesund menighet har vært, er og vil fortsatt være en stor og viktig aktør i nærmiljøet og
også i byen for øvrig på enkelte områder. Økonomien er en naturlig del av dette arbeidet og
skal anerkjennes som en vesentlig del av grunnlaget for all aktivitet som skjer i menigheten.
At flere og flere kjenner eierskap og glede ved det å bidra økonomisk – enten fast hver
måned eller i form av ofring i gudstjenesten - er viktig og vi må fortsatt arbeide for å
presentere dette som positivt og oppbyggende for alle som er med. Det er mye historie bak
tallene som fremkommer i årsregnskapet og tallene forteller om hvor vidstrakt arbeidet vårt
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er og om hvor mange mennesker som berøres av vår tilstedeværelse. Ikke minst forteller det
noe om hva som betyr noe for menneskene i menigheten og i Randesund bydel. La oss holde
fram dette perspektivet. Å føre regnskapet i denne sammenhengen er både utfordrende og
fascinerende, ikke minst givende!
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 kirkeringene sitt arbeid/julemessa.
2. Leieinntekter (163)
Gjelder inntekter ved fakturering av utleie til selskap, arrangementer, 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 til andre formål.
5. Overføringer/tilskudd (183, 184)
Rammeoverføring til menighetene for tilskudd til visse oppgaver ble fra 2014 samlet
under overføringsutgifter. Randesund menighet får tilskudd fra fellesrådet til
dekning 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/Bispedømmerådet. 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.
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: 90% diakon (Anne
Eidjord), 30% trosopplærer (Haakon Ekberg), 20% kateket (Ellen Sandvik) og 10%
renholder (Laima Jociene Bauzaite).
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Utgifter
1. Forbruksvarer og tjenester (11)
Med forbruksvarer og tjenester regnes alt av utgifter ved 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
Gjelder blant annet innkjøp av utstyr, f.eks. bord på kirketorget og lyd på Enter.
3. Kjøp av tjenester fra Fellesrådet (134000)
Gjelder det vi betaler av 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. Dette avregnes på slutten av året.
4. Overføring av ofring/innsamlede midler (146500) og øvrige overføringer/tilskudd
(14)
Arten 146500 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
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

Inntekter (arter i parantes)
Salg/egenandeler (160,161,162,166
Leieinntekter (163)
Refusjon fra fellesrådet (1740)
Øvrige refusjoner (17)
Tilskudd fra staten/bispedømmeråd (1800)
Overføringer/tilskudd (183,184)
Offer/innsamlet til annen virksomhet (186500)
Offer, gaver (186,187)
Givertjeneste (187001)
SUM DRIFTSINNTEKTER

1 035 351
88 536
0
129 840
0
818 643
503 841
282 825
844 849
3 703 885

761 200
85 000
88 600
-1 500
680 000
46 200
406 000
303 000
800 000
3 168 500

765 450
75 115
88 769
112 147
694 000
50 580
433 091
292 575
774 000
3 285 727

Driftsutgifter (arter i parantes)
Forbruksvarer og tjenester (11)
Inventar/utstyr og vedlikeh. driftsmidler (12)
Kjøp av tjenester fra fellesrådet (134000)
*øvrige refusjoner (13)
Overføring av ofring/innsamlede midler (146500)
Øvrige overføringer/tilskudd (14)
Avskrivninger (1590)

1 070 164
137 127
1 655 588
0
562 188
228 789
0

1 041 020
104 000
1 683 000
0
400 000
-23 500
0

1 050 152
110 650
1 545 929
0
344 391
75 029
5 719

3 653 856

3 204 520

3 131 870

50 029
16 241
0

-36 020
7 500
0

153 857
7 480
5 719

3 653 856

3 204 520

3 131 870

66 270

-28 520

167 057

1 086 969

355 020

280 861

1 086 969

355 020

280 861

1 153 239

326 500

447 917

1 153 239

326 500

447 917

0

0

0

6)

SUM DRIFTSUTGIFTER
Brutto driftsresultat
Renteinntekter (1900
Motpost avskrivninger (1990)

6)

SUM DRIFTSUTGIFTER
NETTO DRIFTSRESULTAT
Brukt slik
Bruk av fond

7)

Sum bruk av avsetninger/fond
Avsetning til fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig overskudd
/underskudd
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Randesund menighet skal være et fellesskap for alle.
- I tro på Jesus Kristus og 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; kontakt daglig
leder, Åsne-Louise Halvorsen, tlf. 38 19 68 80

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