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Menighetskontor:
Adresse:
Telefon:
e-post:

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

Åpningstider: Mandag: stengt
Tirsdag – fredag: kl. 10.00 - 14.00
Stab:
Daglig leder
Sokneprest
Sokneprest
Kapellan
Kateket
Diakon
Diakonvikar, vår 2018
Kantor
Kantor
Trosopplærer
Kirketjener
Kirketjener
Trosopplærer
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider
Menighetsråd:
Jan Georg Ribe
Leder
Kristin Hagen Aarsland
Nestleder
Elin Wikstøl Andersen
Haakon Ekberg
Eyvor Skogesal Digranes
Permisjon
Mads Nesmann
Signe-Brit Kåsi
Line Beate T. Mastad
Else Breilid Svendsen
Vararepresentanter
Lars Ivar Gjørv
Øistein Vigemyr

Åsne-Louise Halvorsen
38 19 68 80
Eivind Martinsen (sluttet sommer 2018)
Rolf Erik Hanisch (fra aug. ’18) 38 19 68 83
Torill Farstad Dahl
38 19 68 84
Ellen Sandvik
38 19 68 82
Anne Eidjord
38 19 68 81
Elin Røsok Richardsen
Reidar Skaaland
38 19 68 86
June B. Myhrstad
38 19 68 86
June B. Myhrstad
38 19 68 87
Per Svein Sørensen
38 19 68 85
Geir Mørkestøl
38 19 68 85
Haakon Ekberg
91 80 91 03
Asborg Konnestad (sluttet sommer 2018)
Kjell Tore Myre (sluttet sommer 2018)
Marie Sløgedal (fra 01.08.18 - 02.02.19)
Stian Egeland (fra 01.08.18) 45 26 10 12
Peter N. Helms (fra 02.02.19) 47 29 16 34
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
Haumyrveien 24
Odderhei terrasse 59
Søm terrasse 2

48 14 08 94
95 20 71 00
93 08 63 32
95 17 31 73

Vardåsveien 18A
Kjellevikstien 9

90 06 39 98
90 53 05 99

Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet.
Daglig leder er rådets sekretær.
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for Randesund menighet
Nøkkeltall
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

2014

2015

2016

2017

2018

2
93
90
68
20
38
60

5
74
75
64
25
44
71

11
100
90
77
12
49
72

14
104
75
76
25
51
46

12
44
71
61
26
55
53

Gudstjenester
Gudstjenester
2014
2015
2016
2017
2018
Gudstjenester på søn- og 75 14366 85 15011 75 14366 85 13930 73 12062
helligdager
Avholdt utenom søn- og
Mangler 16 1860
16 3698 35 5127
helligdager
Gudstjenester, antall
Mangler 92 16871
92 17628 108 17189
deltakere oppsummert

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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2014
54 4377

2015
48 3896

2016
31 4185

54

2017
2018
4260 32 3745

0 0
13 2230

0 0
13 3835

0 0
14 2803

1
9

420 1
200
1200 11 2205

8

2190

9

2580

9

2192

9

3395 9

2690

5
1

2335
202

5
1

2265
100

5
0

2300
0

5
1

2205 5
250 1

1950
160
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MENIGHETSRÅDET
Menighetsrådets sammensetning
Jan Georg Ribe har dette året vært leder av menighetsrådet, og Kristin Hagen Aarsland
nestleder.
Medlemmer har vært Signe-Brit Kåsi, Mats Nesmann, Haakon Ekberg, Line Beate
Mastad, Elin Wikstøl Andersen og Else Breilid Svendsen. Sokneprest Eivind Martinsen
har deltatt fram til han sluttet i juni. I september var kapellan Torhild Farstad Dahl vikar
for soknepresten. Etter dette har vår nye sokneprest Rolf Erik Hanisch deltatt i møtene.
Eyvor Skogesal Digranes har hatt permisjon hele året. Lars Ivar Gjørv og Øistein Vigemyr
er varamedlemmer, og har vært innkalt til nesten alle møtene.
Daglig leder Åsne-Louise Halvorsen har møtt fast på alle møtene som menighetsrådets
sekretær.
Møtevirksomhet
Menighetsrådet har hatt til sammen 10 møter i 2018. Det har blitt behandlet 79 saker.
Møtene har vært ca. en gang i måneden, fra kl. 1930 til kl.2200. Alle referatene fra
møtene legges etter godkjenning ut på menighetens nettsider.
Menighetsrådets medlemmer som er med i andre utvalg
Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU): Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland og
soknepresten, dvs. Eivind Martinsen første halvår, deretter Torill Farstad-Dahl og så
Rolf-Erik Hanisch. Åsne-Louise Halvorsen er sekretær.
Kirkelig fellesråd Kristiansand: Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland er varamedlem.
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: Øistein Vigemyr og Lars Ivar Gjørv
Diakoniutvalget: Signe Brit Kåsi
Kirkeringene: Jan Georg Ribe
Gudstjenesteutvalget: Mats Nesmann
Tilsettinger og andre viktige saker i menighetsrådet i 2018
Ny sokneprest
Da sokneprest Eivind Martinsen ønsket å gå over i pensjonistenes rekker sommeren
2018, ble det utlyst stillingen utlyst i april. Det var flere gode søkere, og i juni ble Rolf
Erik Hanisch ansatt av bispedømmerådet.
10.juni var det stor avskjedsgudstjeneste i Søm kirke for sokneprest Martinsen, som fikk
med seg mange gode ord for sin tjeneste, menigheten var blitt svært glad i ham.
Innsettingsgudstjeneste for vår nye sokneprest Rolf Erik Hanisch ble holdt 4.november,
da hadde han allerede vært i arbeid noen uker her. Vi tror han opplevde en varm
velkomst fra menigheten.
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Nye ungdomsarbeidere
Vår ungdomsarbeider Asborg Konnestad sa opp sin stilling i vår, og etter utlysning ble
Stian Andreas Egeland ansatt i hennes 20% stilling. Kjell Tore Myre sa opp sin stilling i
sommer, og det ble knapt med tid før høstsesongen til å lyse denne ut. Vi var så heldige å
få Marie Sløgedal til å gå inn som vikar i den ledige 20% stillingen fra august og fram til
januar 2019. Da vil denne stillingen bli formelt utlyst.
Menighetsfest
Også i år ble det arrangert menighetsfest, dette året var Egil Svartdahl hovedtaler. Dagen
var 17.mars, det var helt fullt på kirketorget med 170 gjester, og god stemning. Flere av
menighetens egne hadde populære innslag som skapte mye latter. Med god thai-mat ble
det en meget vellykket kveld. Egil Svartdahl ble også med som taler på gudstjenesten
dagen etter.
Utlån av Randesund kirke til Rumensk ortodoks menighet.
Rumenere som er flyttet til Kristiansand tilhørende den rumensk ortodokse kirken har
vært på utkikk etter egnet lokale til gudstjenester. De er rundt 40 medlemmer, og har
søkt om å leie Randesund kirke. Vi er en menighet som ønsker å være økumenisk åpne,
og gjerne vil støtte medkristne i andre arbeidslag. Derfor vedtok menighetsrådet å leie
ut Randesund kirke til gudstjenester som kan bli på de dagene vi ikke bruker kirken.
Den ortodokse menigheten har skrevet under på leiekontrakt for ett år foreløpig, fra 1.
januar til 31. desember 2019.
Nye regler for folkeregisteret gjør det vanskeligere å sende dåpsinvitasjoner
Den nye loven for folkeregister er nå blitt gyldig, og etter 1.oktober 2018 er det ikke
mulig for menighetene i den norske kirke å få vite om barna som fødes har foreldre som
hører til kirken. Dermed kan ikke menigheten sende ut dåpsinvitasjoner, men er helt
avhengig av at familiene selv tar første kontakten med menigheten når dåp er aktuelt.
Det er å håpe at flest mulige nybakte foreldre får informasjon om muligheter til dåp, men
her må vi alle prøve å tenke nytt hvordan dette kan skje. Dette er en av utfordringene vi
har med oss inn i 2019.
Jan Georg Ribe, leder

GUDSTJENESTENE
GUDSTJENESTELIVET M.M.
Undertegnede har vært sokneprest i Randesund siden 1. oktober 2018. Det gir meg
beskjedent grunnlag for å gi vurderinger av utviklingen i gudstjenestelivet i soknet. Her
er like vel noen enkle kommentarer til noen av tallene og litt om noen særlige
utfordringer vi står i.
KIRKESTEDENE
Søm kirke er soknets hovedkirke, og den store tyngden av menighetsbyggende arbeid
foregår der. Randesund kirke på Frikstad har ca. én gudstjeneste i måneden, men
fungerer for øvrig mest som seremonikirke. Det skjer for tiden lite menighetsutvikling i
Ytre Randesund i regi av DnK. Er dette menighetens og menighetsrådets bevisste
veivalg, eller skal menigheten ha andre ambisjoner i Ytre Randesund?
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GUDSTJENESTELIVET
Generelt opplever vi et rikt gudstjenesteliv i soknet, med godt besøk og mange
involverte. Noen merknader til statistikken innrapportert for 2018:
Antall gudstjenester på søn- og helligdager viser en svakt synkende tendens siden
toppåret 2015. Det totale gudstjenestetallet (108) og deltakelsen totalt (17.189) er litt
synkende i forhold til fjoråret, men noenlunde stabilt over de siste fire år.
Barnegudstjenestene (tre til fire stykker i semesteret) kl.17 er godt etablert og bra
besøkt. Til sammen rapporterer vi for 2018 11 gudstjenester særlig tilrettelagt for barn
(barne- og familiegudstjenester). De hadde til sammen 2205 besøkende. Det er betydelig
opp fra året før, men nesten 20% lavere enn snittet for de foregående fem år).
Dessuten gjennomføres det nattverdgudstjenester en gang i måneden både på
Randesund Omsorgssenter og på Strømmetunet.
Vi opplever også god respons fra skolene på samarbeidet om og gjennomføringen av
skolegudstjenestene. 9 gudstjenester for barnehager (3) og skoler (6) ligger stabilt. Vi
rapporterer hele 2690 besøkende i 2018. Dette er svært gode tall. Det er riktignok noe
lavere enn fjoråret, men litt over snittet for de foregående fem år.
Vi har fremdeles et godt korps av frivillige som er med å bære gudstjenestelivet. Det vil
like vel være avgjørende at vi klarer å utvikle det frivillige engasjementet i de yngre
generasjonene i de nærmeste årene.
Her spørs det om ikke vi kunne tjene på oftere å bringe sammen alle generasjoner i
samme gudstjeneste. Det begeistrer og gir energi til menigheten de gangene flere eller
alle generasjoner ser hverandre i samme gudstjenestefellesskapet, og barn og unge blir
aktive og synlig del av storfellesskapet.
FLERE UTFORDRINGER FREMOVER
Menighetsrådet pekte i 2017 ut to særlige satsingsområder for menigheten i de
kommende årene:
- Unge familier
- Bønnearbeidet
Dette er det ikke vanskelig å gi tilslutning til. Men her oppfatter jeg at det mangler
konkretisering av hvordan menighetsrådet ønsker å satse på disse områdene, hvilke
tiltak man ser for seg og hvilke ressurser man vil sette inn.
Det kommer store gaver og utfordringer i form av nyutvikling innenfor soknegrensene.
Det har over lang tid skjedd stor utbygging i Randesund sokn, og nå er man i gang med
en ny stor utbygging i Drangsvann-området/Benestadfeltet. Målet er å bygge 2000 nye
boenheter og legger til rette for en økning på 6000 innbyggere i løpet av en 20årsperide. Det vil bety en tilflytting av medlemmer i soknet på ca. 4000. Bare tilflyttingen
vil i seg selv representere en økning av medlemstallet større enn et gjennomsnittlig sokn
i DnK. Denne utfordringen kan Randesund sokn ikke stå alene med. Her må
menighetsrådet komme i dialog med prost og kirkeverge og fellesrådet om strategier for
å møte utviklingen.
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Et annet spennende prosjekt er Strømmehaven. I 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 vil være en ressurs også i forhold til dette tiltaket, fremfor alt
gjennom diakonien.
Rolf Erik Hanisch
Sokneprest

UNDERVISNING
2018 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 god oppslutning om mange av tiltakene.
Særlig på tiltak rettet mot skolebarn ser vi at venners/klassekameraters valg har stor
betydning for oppslutningen. Barn fra noen skoler kan nesten være fraværende på
enkelte tiltak, mens oppslutningen er stor på andre.
Det ser ellers ut til at trosopplæringen begynner 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 trosopplæring etter hvert blir like alminnelig som
konfirmasjonsundervisning.
På slutten av året startet vi så vidt på å lage en plan for evaluering og revidering av
Trosopplæringsplanen. En reform av planen skal leveres til godkjenning hos
bispekontoret i løpet av høsten 2019. I dette som i alt trosopplæringsarbeid har vi et
nært og godt samarbeid med Trosopplæringsutvalget.
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.
Våren 2018 startet vi opp med Småbarnssang på ettermiddagstid, samme tirsdager som
vi har Tirsdagsmiddag. Vi opplever at dette har blitt godt mottatt. På samlingene synger
vi noen av sangene som er kjent fra Babysang, i tillegg til at vi lærer nye sanger og har en
bibelfortelling hver gang.
2-, 4- og 6-årsbok
Det er gledelig at vi har fått innført utdeling av alle disse tre bøkene da vi tror at disse
kan være et godt hjelpemiddel til trosopplæring i hjemmet. Oppslutningen om 6-årsboken har økt etter hvert som tiltaket er blitt bedre kjent. 39 bøker ble delt ut i 2018! De
to andre tiltakene har vært omtrent som året før.
Tros 1., 3. og 5.trinn
Disse tiltakene er det jevnt over godt fremmøte på. Antall barn varierer noe fra år til år.
Rekord mange var med på Tros 3.trinn og Balubadagen i 2018.
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Tårnagenthelg
Denne helgen i slutten av januar er for barn på 2.-4.trinn. Dette året var det med 65 barn.
De fleste fra 2. og 3.trinn.
I 2017 hadde vi besøk av to forskere fra Menighetsfakultetet (MF). De forsket på
trosinnhold og formidling av tro i enkelte av Trosopplæringstiltakene, hos oss
Tårnagenthelgen. Rapporten deres er publisert og finnes på MF’s nettsider. Det har vært
spennende å lese. Ikke minst har det vært spennende å se hvor ulikt ulike menigheter
jobber.
#meg
Et nytt tiltak for 7. og 8.trinn som vi startet opp med høsten 2018. Tiltaket fokuserer på
selvforsvar og grensesetting. 44 deltakere.
Huledag
Misjonsdag for barn på 4.trinn. Tiltaket er knyttet opp til misjonsprosjektet vårt.
LysVåken
Dette året hadde vi flyttet LysVåken frem en helg, til siste helg i kirkeåret. Dette ser ut til
å ha fungert fint. Oppslutningen om tiltaket var hvert fall nesten dobbelt så høyt som
året før. Vi hadde en fin helg, ikke minst takket være en flokk ungdommer som var med
som ledere.
Konfirmanter
I skoleåret 2017/18 har vi hatt 53 konfirmanter. Konfirmantene kunne velge mellom to
opplegg; undervisning med weekend tur eller undervisning med KRIK-opplegg.
Konfirmantene fordelte seg halvt om halvt på de to oppleggene. For skoleåret 2018/19
har vi 55 konfirmanter.
TØFF
Våren 2018 var det 18 ungdommer med på TØFF. På høsten var det 12 ungdommer.
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.
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.
Kirsten Johannessen har også dette året vært med som frivillig på jule- og
påskevandringer. Hun gjør en super jobb!
KIRKE-/BARNEHAGESAMARBEID.
Vi har et godt samarbeid med barnehagene når det gjelder jul- og påskegudstjenester.
Solkollen barnehage inviterer de 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.
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Solkollen har også ansvar for påskevandring for barnehagene i kirken.
Menigheten og Solkollen barnehage har laget en plan om kirke-/barnehagesamarbeid
der kor, påskevandring og kirkebesøk står på planen.
BARNE- OG UNGDOMSARBEID
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.
Evaluering og revisjon av Trosopplæringsplanen.
June Baarøy Myhrstad, Trosopplærer
Ellen Sandvik, Kateket

Haakon Ekberg, Trosopplærer

ENTER/UNGDOMSARBEIDET
Kontaktpersoner:
Stian Andreas Egeland, mob. 45261012
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)
Mandat/Formål:
Målet med Enter er å gjøre ungdommer til 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 23.00. Til tider
har vi utflukter som turer og andre arrangementer rundt om i Kristiansandsandsområdet som vi velger å prioritere. Dette er for eksempel «Øygospel» og Fellesmøtene.
Sammenkomster:
Vi arrangerer Enter hver lørdag utenom i ferien. Vi har også sporadiske møter med
forskjellige planleggingsgrupper og generell kommunikasjon over nett. Vi ønsker
fremover å holde styremøte omlag en gang i måneden.
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Antall medlemmer:
Vi har ikke noe medlemsliste, men vi har et styre. Styret består av ca. 19 personer og
noen er ledere for hver sin undergruppe (team). Til sammen er vi anslagsvis rundt 2030 ungdommer i team
Vanlig fremmøte: På en vanlig Enterkveld ligger fremmøte opp imot 30-50 stk.
Utfordringer:
Lovsangsarbeidet: Dette har bedret seg betraktelig, men vi skulle gjerne hatt flere som
er med fast hver uke, eller på rullering.
Kafé-team: Her ønsker vi flere med, og har nå prøvd å engasjere foreldre til å bidra her.
Gjerne ha enda mer samarbeid med konfirmantene og knytte ”tøfferne” til ledertrening
på Enter.
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.
I 2018 har vi gjennomført en rekke morsomme arrangementer, blant annet, julebord, tur
til Skogtun, og den årlige Danmarksturen til Holmsborg – alle med god suksess!
Det er gledelig å se at vi har fått gjennomslag på våre ønsker om teknisk utstyr, samt
oppussing av nytt ungdomsrom med nye sofaer og malt hele rommet!
I år vil sommeravslutningen være på En holme med bading lovsang møte og mye kos er
planen. Selvfølgelig får vi her med noe foreldre på denne kvelden.
Danmarks turen i år er 28 juli til 2 august!
Stian Andreas Egeland, ungdomsarbeider
Peter Nicolai Helms, ungdomsarbeider

KANTORER/MUSIKK
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 og Søm kirkekor som fast inventar, noe vi er
veldig stolt av. Deltakelse på gudstjenester + egne vår- og julekonserter beriker
menigheten enormt.
I tillegg har vi Randesund skolemusikk som hvert år deltar på julemessa og som også
rekrutterer nye musikere.
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Gledelig er det at SVOK er i gang igjen, under ledelse av Konrad M. Øhrn.
Vi gleder oss til videre samarbeid.
Gudstjenesten:
Vi er stadig i en prosess om å utvikle gudstjenesten, finne nye salmer og involvere
frivillige.
Forsangertjenesten fungerer godt – og har absolutt sin hensikt, også ved gudstjenester
der det er mange dåp. Det gjør det lettere ved innøving av nye salmer og bidrar til
involvering. Det er flott å se mennesker få et forhold til gudstjenesten gjennom
musikalsk deltakelse.
Liturgi
Som flere av menighetene i Kristiansand bruker vi de gamle melodiene, som f.eks. på
Sanctus og Agnus Dei. Disse er flotte og fungerer veldig godt.
Vi bruker Kyrie/Gloria leddet av Tore Aas, og ulike melodier på svar under forbønn.
Vi har ennå ikke landet på en melodi på Herrens Bønn; «Vår Far» og fikk dessverre ikke
gjort noe med den i 2018. Håper 2019 blir et år denne kommer i bruk.
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.
Det er flott å se mennesker få eierskap til menighet og gudstjeneste gjennom
musikalsk deltakelse.
Hilsen June B. Myhrstad og Reidar Skaaland
Februar 2019

KIRKETJENER/DRIFT
SØM KIRKE
I 2018 har vi gjennomført følgende:
1. Gulvbehandling i kirkesalen. Gulvet på kirketorget ble ikke tatt, da det har vært
litt usikkerhet på hva som er hensiktsmessig. Gulvet er for slitt til bare å mattes
ned og lakkes over. I 2019 vurderes det derfor sliping av gulvet, deretter lakking.
2. Alle vinduslister er skiftet.
3. Ny varmestyring er innført som et ledd i ENØK tiltak, initiert av kommunen.
4. Varmestyringen i kirken er nå tilfredsstillende, men vi jobber fremdeles med
kirkestua for å få begrenset lyd fra varmekonvektoren.
5. Vi har også fått ny varmepumpe med luft til vann, installert utenfor kontorfløyen.
Denne har ingen annen effekt enn at den skal varme opp vannet på en rimeligere
måte enn før.
6. I år har vi hatt gode dugnader med flere folk enn før. Det er blitt ordnet flere ting i
kirken og også felt mange trær på området rundt grillplassen og resten av kirken.
Trefellingen har gjort kirken mer synlig i terrenget og bålplassen har blitt mer
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luftig, lysere og mer hyggelig. Det er planlagt å ta enda flere grantrær i året som
kommer.
7. Lys som har vært defekte utenfor kirken er nå i orden.
RANDESUND KIRKE
I 2018 har vi gjennomført følgende:
1. Ny varmepumpe er installert i kirken.
2. Ny varmestyring er innført som et ledd i ENØK tiltak initiert av kommunen.
Det planlegges i 2019 å rense teppet i kirken. Det er også formidlet til Fellesrådet at
flombelysningen utenfor er mangelfull og må utbedres snarlig. Pristilbud foreligger.
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, kirketjener Randesund kirke

DIAKONIEN
Det diakonale arbeidet i Randesund menighet består av sektoren diakoni, men er
samtidig noe som er en del av hele menighetens arbeid. «Vi elsker fordi han elsket oss
først», 1. Joh. 1, 19. Vi har et bredt og variert diakonalt arbeid som vi er en hel menighet
som står sammen om. Diakonen leder arbeidet. Elin Røsok Richardsen vikarierte frem
til juni 2018, og Anne Eidjord kom tilbake fra fødselspermisjon i august 2018.
Strikkekafe
Januar 2018 ble Strikkekaféen etablert på initiativ fra frivillige. Dette er et
lavterskeltilbud for de som er hjemme på dagtid. Det er et tilbud uten forpliktelser, hvor
man kan bli kjent med hverandre og hvor det er lett å invitere inn nye. Det er annenhver
torsdag fra kl. 11 til 1330 i kjelleren i Søm kirke. Mellom 10 og 12 kommer hver gang.
Tilbudet driftes av frivillige.
Sorgarbeidet
Diakonen følger opp etterlatte med brev, telefon og informasjon om sorggrupper en tid
etter begravelsen. Hun går også på besøk der dette ønskes og prøver å følge opp ulike
behov. Diakonen er med i samarbeidet «Sorg og omsorg» i prostiet som tilbyr grupper
for etterlatte etter dødsfall og gruppe for personer som har opplevd samlivsbrudd. I
2018 var det 11 ulike sorggrupper, der til sammen 64 personer deltok i gruppene. 12
forskjellige kirkesogn i prostiet og nabokommunene er representert. I 2018 har det vært
en økning på én gruppe, 14 deltakere og 3 ledere i forhold til 2017. Det er flott å se at
arbeidet fortsatt er i vekst.
Diakonen har også sammen med prest og kantor ansvar for minnegudstjeneste i
forbindelse med Allehelgensdag. Der blir de som har mistet noen det siste året spesielt
invitert.
Bønnetjenesten
I 34 år har forbedere kommet og bedt én time hver virkedag i vår menighet (etter
oppsatt turnus). Vi har i dag 23 faste forbedere. Bønnetjenesten ledes av Anne Flottorp.
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”Bønn og samtale” har samling hver mandag kl. 11. Dette er et åpent tilbud for alle som
ønsker det. Bønnekrukkene i kirkene brukes flittig og lappene blir bedt for 2-3 uker
etterpå. Annet bønnearbeid: Middagsbønn, personlig forbønn i gudstjenestene, forbønn
i hjemmet og salving av syke.
Besøkstjenesten
Vi har en organisert besøkstjeneste med faste frivillige besøkere som følger opp sine
besøksvenner. Vi har en god kommunikasjon med sykehjem, omsorgssenter og
hjemmetjeneste om dette tilbudet, og de tar kontakt med oss ved behov. Prest og diakon
har en viktig rolle med hensyn til hjemmebesøk og soknebud. I ønsket om å kartlegge
behov og profilere besøkstjenesten deler diakoniutvalget ut blomster til 90-, 95- og
100-åringer.
Sjelesorg og samtaler
Diakon og prest tilbyr samtaler og sjelesorg for de som har behov for det. Tilbudet
benyttes, og det informeres om i ulike kanaler.
Postkassa og pionerprosjektet «Kan vi ringe deg?»
Sommeren 2016 lanserte diakoniutvalget postkassa «Post til diakonen» og
kontaktkortene «Kan vi ringe deg?». Dette prosjektet ble høsten 2018 etablert som et
fast tilbud. Det har som mål at behov lettere kan meldes og at tilgjengeligheten blir
større. Kontaktkortet fylles ut med navn og nummer og postes i den grønne postkassa i
våpenhuset i Søm kirke. I tillegg til dette er det mulighet for å ta kontakt med oss via
nettsidene våre.
Nattverdgudstjenester
Nattverdgudstjeneste med prest, kantor og diakon holdes en gang hver måned på
Strømmetunet og Randesund omsorgssenter.
Gudstjenester
Diakonen hadde et særskilt ansvar på diakoniens søndag som holdes på høsten. Utover
det har diakonen deltatt som forbeder og med liturgiske oppgaver i gudstjenestene.
Kirkekaffe
Kirkekaffen er en viktig del av det diakonale arbeidet rundt gudstjenesten. Her styrkes
menighetsfellesskapet og det gis mulighet for at mennesker kan føle seg sett og kjenne
at det er godt å være i vår menighet. Vi tilstreber å ha kirkekaffe på alle gudstjenester
(liten og stor kirkekaffe). Dette krever at mange kirkekaffegrupper er sving, og disse
gjør en fantastisk innsats for å legge til rette for hygge og fellesskap. Diakonen
koordinerer denne tjenesten.
Onsdagskafeen
Onsdagskaféen drives av syv team bestående av 2-3 personer. Vi ønsker at kaféen skal
være med skape et godt miljø i menigheten og et tilbud på dagtid for pensjonister og
hjemmeværende foreldre med barn. Kaféen er åpen hver onsdag, og hver første onsdag
er det «Månedens gjest» med foredrag. En egen kafégruppe bidrar til ”Månedens gjest”
disse onsdagene.
Etter skoletid
Alle onsdager (unntatt ved ferier og Månedens gjest) deler kaféen ut «restevafler» til
skolebarn etter at skolen er slutt. Dette er et samarbeid mellom kafégruppen og
diakonen. Her har diakonen et spesielt ansvar for å være en tilstedeværende og trygg
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voksen for barna som kommer. Vanligvis er det 40-60 skolebarn som kommer til kirken
for å spise vaffel og drikke saft tre ganger i måneden. Dette er et positivt og viktig
diakonalt tilbud i menigheten vår.
Smågruppene
Lever i det stille. Det er ca. 10 grupper i menigheten. De fleste møtes en gang i måneden.
Hyggetreff
Treffene som menigheten har på Randesund omsorgssenter er populære og et godt
tilbud for eldre. Vi synger, lytter til en andakt og spiser smørbrød og kake. Hyggetreffet
samler fra 20 til 40 personer, inkludert hjelpere. Fire faste frivillige fra menigheten
lager mat, organiserer utlodning og steller i stand i fellesstua på omsorgssenteret.
Diakon leder Hyggetreffet og kantor spiller.
Kirkekaffegrupper
Menigheten har 22 grupper. De er fordelt på: 7 grupper à 2-3 personer som steller i
stand kafe på onsdager (inkludert en større gruppe med ansvar for onsdagstreff med
månedens gjest), 8 grupper à 2 personer som steller i stand «enkel kirkekaffe» etter
gudstjenestene på søndager og 7 grupper à 4-7 personer som steller i stand ved større
arrangementer som karnevalsgudstjenester, barnegudstjenester og lignende. Det er
noen som er med i flere av gruppene og mange har vært med i tjenesten i flere tiår.
Tjenesten er en viktig sosial «motor» i menigheten vår.
Diakoniutvalget
Utvalget er et viktig forum for drøftinger av de diakonale utfordringene i menigheten,
og arbeider for å utvikle og ivareta menighetens diakonale arbeid. Utvalget har ansvaret
for praktiske sider ved Tirsdagsmiddag, kirkekaffe på Diakoniens dag,
Minnegudstjeneste, utdeling av bursdagsblomst til 90-, 95- og 100-åringer, og
Nyttårsfesten til En kirke for alle. Utvalget består av diakon og 6 frivillige medarbeidere.
Tirsdagsmiddag
Måltidsfellesskap betyr mye, og særlig positivt har det vært når vi kan kombinere det
med TROS-tilbud og juleverksted. Vi har ca. syv middager i året, og antall gjester ligger
rundt 90-100. Fra og med januar 2018 endret Tirsdagslapskaus navn til
Tirsdagsmiddag, og et tilbud om Småbarnssang i etterkant av middagen ble etablert.
Dette har vært suksess, med 60-80 som kommer hver gang.
En kirke for alle
Dette er gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for mennesker med
funksjonshemninger. Dette er et samarbeid mellom diakonene og deres menigheter i
Kristiansand. Nyttårsfesten i januar arrangeres i Søm kirke med gudstjeneste og fest. I
2018 deltok ca. 40-50 personer, både mennesker med funksjonshemninger, frivillige og
folk fra menigheten. Diakon, sogneprest og kantor deltok fra stab.
Barne- og familiearbeid
Diakonen besøker og deltar på ulikt tilbud i menigheten gjennom året. For eksempel:
RABA-koret, Enter, Midi, TROS, Balubadag, har konfirmantundervisning (deltar på
konfirmantturer, samlinger og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon).
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Samarbeid med sykehjem
Hver julaften har menigheten ansvar for en formiddagssamling med juleevangeliet og
julesanger på begge sykehjem. I 2018 ledet diakon og kantor dette.
Diakon har jevnlig kontakt med sykehjemmenes aktivitetskoordinatorer for
videreformidling av tilbudet vårt. Vi henger opp plakat med informasjon om hva vi kan
tilby for den enkelte beboer av besøkstjeneste, forbønn for syke og samtaler – i tillegg til
våre kontinuerlige tilbud på institusjonene.
Høsten 2018 hadde prosjektdiakon Inger Johanne Bolstad og Anne Eidjord
internundervisning om åndelige og eksistensielle behov for alle ansatte på Randesund
omsorgssenter. Kirkens rolle og tilbud ble her synliggjort.
Diakon har samarbeidet med frivillighetssentralen rundt jevnlige besøk på Åpent hus
(tilbud for eldre i nærmiljøet). Frivillighetssentralen har imidlertid blitt lagt ned og
ansvar for frivillighet og fellesskap er lagt på omsorgssentrene. Åpent hus eksisterer
fortsatt, men har endret omfang og hyppighet. Kantor fortsetter å delta fast på Åpent hus
fast med musikalske innslag annenhver uke.
Flyktninger
Ettersom det er få flyktninger som bor i Randesund, så har arbeidet med flyktninger
bestått i rekruttering av frivillige til Velkomstsenteret for flyktninger (i domkirkens
menighetshus), til fadderordningen, til Kristent internasjonalt fellesskap sitt arbeid og
KIA sitt arbeid.
Utfordringer og nye tanker for 2019
• Demenslandsbyen på Strømme skal stå ferdig våren 2020. Vi er invitert inn i en
ressursgruppe, med tanke på å få inn frivillige og kirken som aktør. Det er logisk
å tenke at vår rolle i fht. demenslandsbyen handler om frivillighet. Hva vi ønsker
og hvordan Randesund menighet skal få fotfeste inn i denne nyetableringen er
viktig i det diakonale arbeidet videre. Ressursgruppa etableres så fort leder for
den nye demenslandsbyen er ansatt.
• Besøkstjeneste: Ensomhet er et aktuelt tema i vårt samfunn i dag. Hvordan kan vi
som kirke jobbe videre med å tilrettelegge for inkluderende fellesskap og gode
relasjoner. Å arbeide videre med besøkstjeneste er et tema her. Prosjektdiakon
Inger Johanne Bolstad jobber med å tilby en fast firekvelders kursserie for å
rekruttere besøksvenner. Dette ønsker vi at frivillige i Randesund menighet skal
få være med på. Kan vi være med å løfte opp disse temaene så flere både kan få
en besøksvenn og få være det, hadde det vært flott. Vi har i dag flere behov for
besøksvenner i Randesund menighet.
• Internundervisning: Ettersom ansatte på Randesund omsorgssenter har hatt
internundervisning om åndelige og eksistensielle behov (og kirkens rolle) høsten
2018, håper vi at vi også kan få dette til for de ansatte på Strømmetunet i løpet av
året.
• Flere frivillige: Vi har fått flere flotte nye frivillige inn i det diakonale arbeidet, og
det er så bra. Samtidig vil det være nødvendig med enda flere på sikt. Dette for å
dekke behov for besøksvenn, opprettholde bønnetjeneste, onsdagskafé,
kirkekaffegrupper etc.
Anne Eidjord, diakon
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DIAKONIUTVALGET
Kontaktperson 2018: Elin Røsok Richardsen Søm kirke
38 19 68 81 (til juni -18)
Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81 (fra august 18)
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:
5 møter og behandlet 30 saker
Antall medlemmer: 6 i vårsemesteret, 7 i høstsemesteret
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:
Anne Flottorp
Kongshavnv. 45 905 49 184 (til juni -18)
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 2018: Marianne Haukom Rossland. mrossl@broadpark.no. 97562837
Andre medlemmer:
Mandat/formål:

Misjonsprosjekt:
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Åshild Øvrevold Åsheim, Anna Eldhuset,
Lisbeth Hallberg,
Else Breilid Svendsen (fra menighetsrådet)
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
Misjonsprosjektet består av to deler. Hovedprosjektet utgjør ¾
del og biprosjektet utgjør ¼ del.
Hovedprosjektet er innsamling til ny kirke i Mustamae
menighet i Tallinn i Estland. Dette er via NMS
Det skal samles inn kr. 180 000 i løpet av 3 år.
Biprosjektet er innsamling til Ebenezer hjemmet i Haifa. Dette
er knyttet til Israelsmisjonen. Det skal samles inn kr. 60 000 i
løpet av 3 år.
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I løpet av 2018 har det i menigheten vært utlodning på et bilde
som var en gave fra William Glad og hvor beløpet som kom inn
gikk til Mustamae menighet.
I september arrangerte misjonsutvalget en kulturkveld hvor
kollekten vi fikk inn ble fordelt mellom Ebenezerhjemmet og
Mustamae menighet.
I Tallinn har Mustamae menighet en bruktbutikk hvor alt
overskudd går til bygging av ny kirke. Vi samler inn tøy, leker,
småmøbler m.m. første onsdag i måneden.
Målgruppe:
Møter:
Antall medlemmer
Utfordringer:

Hele menigheten
Det har vært 3 møter i misjonsutvalget i 2018 utenom kontakt
via telefon og mail
5
Ebenezerhjemmet via Israelsmisjonen.
Samarbeidet med Israelsmisjonen fungerer bra.
Vi får lett tilbakemeldinger fra Israelsmisjonen.
Pr. 31.12.18 var det overført kr. 69 222.

Det Norske Misjonsselskap, [NMS].
Målet for innsamling til ny kirke i Mustamae i Tallinn via
NMS, var kr. 180 000 i løpet av tre år. Det er til nå overført til
NMS kr. 188 700. I tillegg kommer kr 37300 fra 2 Balubadager.
Til sammen kr. 226 600.
Vi har dermed oppfylt vår avtale.
NMS har endret profilen når det gjelder innsamlinger. I stedet
for å samle inn til konkrete prosjekter, blir det nå samlet inn til
konkrete land, f.eks. Estland. Beløpene som blir samlet inn blir så
fordelt der det trengs. Det var ikke den avtalen som ble avtalt
mellom Randesund menighet og NMS.
Derfor det beløpet som er samlet inn i 2018, ca. kr 85 000 ikke
overført til NMS. I menighetsrådet i nov ble det bestemt at disse
pengene overføres til kirkebygging i Mustamae på annen måte.
Hvordan det overføres skal avtales i begynnelsen av 2019
Dette beløpet som står igjen, er bl.a. gaver som er gitt fra
personer i Randesund menighet. For de som har gitt disse
gavene, er viktig at de går til Mustamae menighet.
I desember fikk vi også tilbakemelding om at prest Tiina Klement
i Mustamae bl.a. manglet penger til middager til de eldre i
menigheten. Menighetsrådet bestemte da at det skulle sendes
kr.10 000 til dette formåler. Det ble sendt i desember.
Det har p.g.a disse problemene vært vanskelig med info utad til
menigheten. Dette må vi gjøre noe med tidlig i 2019 slik at
menigheten får forsikringer om at pengene blir brukt til det de er
gitt til.
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Positive erfaringer:

Vi opplever at givergleden er stor.
Vi får mange tilbakemeldinger om at det er meningsfylt med
innsamlingen vi har til bruktbutikken i Tallinn.

07.02.19. Marianne Haukom Rossland

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Aktivitetens navn: Trosopplæringsutvalg
Kontaktperson 2018: 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: Eivind Martinsen (til 31.07), Bernhard Hovden, Jon
Ditlef Monstad, Eyvor D. Skogesal (permisjon hele 2018), June Baarøy Myhrstad, Ellen
Sandvik, Torill Farstad Dahl (fra okt. 2018)
Kort om arbeidet: Hovedarbeidet i 2018 har vært fortløpende å bistå de ansatte med
innspill i forkant og etterkant av de ulike trosopplæringstiltakene.
Tu har kommet med forslag til MR om tiltak for å nå ut til unge familier. Småbarnssang
etter kirkemiddagene, som startet opp våren 2018, er et resultat av det.
Tu har arbeidet med å få til et nytt trosopplæringstiltak i forkant av konfirmasjonstiden.
Vi håper at et slikt tiltak vil gi en naturlig overgang til å velge konfirmanttiden hos oss. I
november inviterte vi 7. og 8.trinn til #meg. Tiltaket har fokus på grensesetting og
egenverdi. 45 ungdommer møtte. Vi som var der opplevde at tiltaket ble positivt mottatt
av deltakerne.
Utfordringer: Lage innbydende og fengende informasjonsmateriell til de ulike
trosopplæringstiltakene. Trosopplæringsplanen skal evalueres og revideres i løpet av
2019.
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 positive og
velvillige i alt de er med på.
Stor oppslutning på flere av Trosopplæringstiltakene våre, spesielt Tros for 3.trinn med
78 barn!
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GIVERTJENESTEN
Givertjenestens inntekter vokser litt fra
år til år. 2018 ga ny toppnotering:
778.700 kr. Takk til alle som bidrar!
Pengene går til lønn. Menigheten betaler
deler av lønna til diakon, kateket,
trosopplærer og renholder.
Givertjenesten dekker det det meste av
dette, men inntektene har ikke holdt
følge med lønnsutviklingen.
I 2018 var menighetens lønnsutgifter
over 1 mill. kr, så her «mangler» vi i
overkant av kr 225.000,-.
Givertjenesten står foran en omlegging
av giverrekruttering, innbetalingssystem
og rapportering.
Randesund menighet er fra årsskiftet pilotmenighet i Prosjekt økte gaveinntekter i regi
av bispedømmerådet. Vesentlig økte gaveinntekter er nødvendig for at aktiviteten skal
holdes på dagens nivå og helst utvides.
Giverkomiteen 2018:
Ansvar faste givere:
Arnfinn Larsen - arnfinn.larsen@online.no - 38 04 50 51
Andre medlemmer:
Inger Romstøl, Johan Harv, Torstein Vesterkjær, Øistein Vigemyr.
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 2 ganger. Ellers digital kontakt.
Antall medlemmer:
Komiteen har 6 medlemmer. Øistein Vigemyr er menighetsrådets representant i
komiteen. Komiteen har for tiden ingen leder. Det er et savn.
Utfordringer:
Mye av de siste års resultatforbedring skyldes at etablerte givere har økt sine beløp.
Noen nye givere er kommet til, mens andre har falt fra.
Mange ser det positive i menighetens mange tilbud til barn og unge, så potensialet er
stort, men vi tror at givertjenesten er for lite kjent i en del miljøer. Alle som ser
verdien av givertjenesten oppfordres til å hjelpe med å gjøre tjenesten kjent og utvide
kontaktflaten.
Se ellers www.randesund.no/givertjeneste for mer informasjon.
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DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2018:

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.
Foreldre til dåpsbarna
Søm kirke kl. 18.00-19.00 onsdager før dåp i kirka, samt
være tilstede ved gudstjenesten.

Målgruppe:
Møtested og tid:

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:
Positive erfaringer
siste året:

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/talere.
Fortsatt gledelig god oppslutning.

BØNNETJENESTEN
Kontaktpersoner:
Email
Mandat/Formål:

Målgruppe:
Møtested/tid:

Årsmelding 2018

Anne Flottorp, mob. 90549184
anne_flottorp@hotmail.com
Diakonvikar Elin Røsok Richardsen og vår diakon (tilbake fra
permisjon i august); Anne Eidjord.
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.
For alle som ønsker å være med å be.
Hver ukedag sitter en person fra bønnetjenesten i kapellet
og ber fra klokken 10 - 11.
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Sammenkomster:
Antall medlemmer:
Vanlig fremmøte:
Utfordringer:
Positive erfaringer:

To fellessamlinger for alle bønnevaktene, en vår og en høst.
22 stk. En av gangen har tjeneste etter oppsatt turnus liste
14- 20 på felles samlingene.
Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den. Trenger nye
medlemmer når noen går ut av tjenesten - Damer og menn.
Gode tilbakemeldinger om at det er en viktig tjeneste.
Bønn og samtale på mandager: Et godt felleskap, som alle
er velkommen til.

KIRKERINGENE PÅ SØM
Kontaktperson 2018 Åshild Wergeland. Tlf. 415 10 270 mail:
aashildwergeland@hotmail.com
Mandat/formål:
Jobbe mot julemesse som er lørdag før første søndag i advent
Målgruppe:
Til nå kvinner, men utfordrer menn 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 -70 medlemmer
Positive erfaringer: En flott gjeng av positive, kreative og arbeidsomme
kirkeringdamer la til rette for ei strålende messe med god
stemning og mye folk.
Inntekter (brutto) fra julemessa 2018 ble kr. 237 859,-, opp kr.
4000,- fra 2017.
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.
I år var det også en flott gjeng ungdommer fra Enter som gjorde
en fin innsats i pølsebod og barneaktivitetene.
Utfordringer:

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 2018: 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: 5 samlinger i året.
Vanlig fremmøtte: 5-6
Utfordring:
Nye medlemmer
Positive erfaringer: Fellesskap, bibellesing og tjeneste for Randesund kirke.
Årsmelding 2018
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SØM KIRKEKOR
Kontaktperson 2018
Anette Strømsbo Gjørv
Vardåsveien 18 A
4637 Kristiansand
E-post:
anette@gmk.no
Styret:
Det sittende styret har bestått av:
Anette Strømsbo Gjørv (leder)
Håkon Klausen (kasserer)
Olav Andreas Opedal (sekretær)
Thorbjørn Johannesen og Hilde Schaathun (styremedlemmer)
Åse Nicolaisen Ribe (varamedlem)
Dirigent: Lisa Håland
Komitéer:
De ulike komitéene har i 2018 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
Aktiviteter:
Koret har hatt 33 ordinære øvelser, 19 på vårsemesteret og 14 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.
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Vårsemesteret:
Koret deltok på gudstjenester i menigheten 21. januar, 18. mars og 10. juni, samt bidro
med sang under Randesund menighet sin frivilligfest, 17. mars.
Sommerkonserten ble holdt 10. juni
Høstsemesteret:
Koret deltok på allehelgensgudstjeneste i menigheten 4. november, samt misjonskveld
16. september. I tillegg deltok koret i kveldsgudstjeneste 16. august i Søgne hovedkirke
med vigsling av kormedlem Live Gjedrem til kateket, samt deltok på gudstjeneste i
Høvåg kirke 18. november.
Julekonserten 16. desember gjentok vi den økonomiske avtalen med Randesund Hageby
Kultur, hvor de sponset konserten med kr 10.000,- mot å kunne tilby inntil 200 billetter
til sine beboere med familie og venner. Vi registrerte 108 besøkende som hadde
benyttet denne ordningen. I tillegg var det 213 betalende publikummere. Under
konserten ble publikum fortalt om at kirken i Mustamäe, Tallinn, Estland er reist, men
foreløpig stod tom. Konsertpublikummet ble oppfordret til å vippse støtte til innkjøp av
kirkebenker/-stoler.
Antall medlemmer:
Ved utgangen av året hadde koret 40 aktive sangere fordelt på 15 sopraner, 9 alter, 8
tenorer og 8 basser.
Kort om arbeidet:
Koret er inne i sitt 15 år og mange av sangerne har vært med siden starten. I 2018 fikk
koret 5 nye medlemmer samt at 1 kormedlem har vendt tilbake fra permisjon. Koret har
et positivt og inkluderende miljø der musikken forener oss.
Positive erfaringer siste år:
Avtalen med Randesund Hageby Kultur gjorde at flere kom til julekonserten vår som
ikke tidligere har opplevd en konsert med Søm kirkekor. Tilbakemeldingene fra
Randesund Hageby Kultur og fra besøkende fra Randesund Hageby var veldig positive.
Utfordringer for det nye året 2019:
Koret vil fra høsten 2019 bytte fast øvelsesdag fra torsdag til tirsdag, med samme
tidspunkt. Vi vil også tilby profesjonell sangundervisning for stemmegruppene, samt
individuelle sangtimer til de mest interesserte av våre kormedlemmer, slik at vi kan
heve det musikalske nivået og øke formidlingsevnen og -gleden.

SVOK
SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige
sammenhenger eller ved andre tilstelninger.
I 2018 har SVOK ikke hatt øvelser. Imidlertid ble det mot slutten av året diskutert å
starte opp igjen på nyåret, 2019. SVOK er i gang igjen og interessenter kan kontakte
dirigent Konrad Øhrn på mobil: 913 73 706.
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RABAKORET
Kontaktperson 2018: Elin Wikstøl Andersen og Anita Haugstad
E-mail: post@rabakoret.no og styreleder@rabakoret.no
Medlemmer i styret:
-Dirigent: Elin Wikstøl Andersen- elinwik@gmail.com
-Pianist/komponist: Reidar Skaaland
-Styreleder: Anita Haugstad
-Sekretær: Ann Christin Myklebust
-Web-ansvarlig, PR-ansvarlig og salg: Jarle Johnsen
-Dugnadsansvarlig: Lisbeth Winter Larsen
-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 hver torsdag: 4 år -1.trinn kl. 17.00-17.45
2. - 7. trinn kl. 18.00-18.45
Antall sammenkomster: 30 øvelser,13 opptredener, 2 overnattingshelger (Søm kirke
februar og BGF i Kragerø i oktober), 4 hjelpeledersamlinger og 5 styremøter.
Antall betalende medlemmer: 108
Antall vanlig fremmøtte: ca. 70
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 Kristiansandsområdet, 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 7. 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 på BGF (Barnegospelfestivalen) i Kragerø også i 2018.
Det er en av landets største barnekorarrangementer, og det er en ære å bli spurt om å
være instruktør der. Det sier mye om Elin og Reidars dyktige arbeid med å formidle
gode tekster/melodier på en engasjerende måte.
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.
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I 2019 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/ 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, Ole
Johan Rossland, Erlend Fidje Andersen, Magnus S. Pearson og Dag Soldal.
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 60 gudstjenester ifølge turnusliste og noen andre
arrangementer.
Antall medlemmer:
10
Utfordringer:
Tjenesten fungerer stort sett godt. Av og til er det litt vanskelig å finne folk i ferier.
Av og til oppstår tekniske problemer som det er vanskelig å finne årsak til. Når
teksten ikke straks vises på lerretet slik den burde, skyldes det ikke nødvendigvis at
operatøren har «sovnet».
Positive erfaringer:
Det er positivt når vi får nye medlemmer i gruppa. Nå er vi 10. Det er et greit antall.
Folk gir ofte hyggelige tilbakemeldinger på at tjenesten fungerer godt.

WEBGRUPPA
Kontaktperson: 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.
Mandat/formål:
Drive menighetens nettsted, www.randesund.no.
Sørge for at randesund.no stadig er aktuelt og oppdatert. Tilby kurs og rådgivning til
aktuelle brukere i verktøyet.
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Målgruppe:
Alle som søker opplysninger om Randesund menighet og arrangementer der.
Sammenkomster:
2 arbeidsmøter for design av ny layout. Ellers intern kommunikasjon med epost og
Skype.
Arbeidsgang:
Gruppa fortsetter sitt arbeid med å drifte menighetens nettsted. I alt 15 personer har
adgang til å legge ut saker på randesund.no. De fleste har bare adgang til noen av
sidene.
Utfordringer:
Nettstedet skal være et levende uttrykk for Randesund menighets liv og virksomhet.
Her er sider som kan ligge urørt over tid. Men de fleste trenger å jobbes med
kontinuerlig for å være aktuelle og vise menigheten i virksomhet. Webgruppa og
andre er aktive med bilder og tekst, men vi ønsker at mange 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 svært vanskelig å få til i praksis.
Positive erfaringer:
Tilbakemeldingen fra menigheten er positiv. Randesund.no blir flittig brukt. Når noe
spesielt skal skje eller har skjedd, stiger interessen markert.
I uke 1, 2018 hadde randesund.no 1680 visninger, fordelt på 547 ulike brukere.

KIRKENYTT
Årsmelding Kirkenytt 2018
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 2018 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 4800.
Bladet trykkes av Synkron Media AS, og distribueres av Norpost. Kirkenytt finansieres
gjennom annonser. Redaktør er Tove Houck Christensen, og Ralph Nash står for foto og
layout. Tove Houck Christensen og Ralph Nash har vært ansvarlig for de fleste
annonsene i 2018. Høsten 2018 ble Nils Kristian Aarsland med som medhjelper.
I tillegg til å dekke de fleste årlige begivenheter i menigheten med tekst og bilder, har
Kirkenytt i 2018 inneholdt intervjuer med avgått sogneprest Eivind Martinsen og hans
etterkommer Rolf Erik Hanisch. Bladet har også hatt fokus på dåp, og fått en ny spalte:
Min salme. Kirkenytt ønsker spesielt å takke Torill Farstad Dahl for stadig gode innspill
og ideer til nytt stoff og nye hjelpere.
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 og leder av menighetsrådet.
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Kirkenytt har en viktig rolle når det gjelder annonsering av arrangementer i menigheten
i tillegg til nettsidene, og 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
lastes ned 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, tirsdag til fredag kl. 11-14. 9
ektepar fra menigheten fungerte som verter.
107 personer besøkte kirken i forbindelse med veikirkeopplegget.
55 fikk omvisning i kirken. Av disse kom 12 fra Strømme dagsenter, og de fikk
orgelmusikk av Reidar. I tillegg kom en gruppe dåpsforeldre etter dåpssamtale. 41 kom
til kirketorget for å slå av en prat. Av disse kom 8 fra Strømme dagsenter.
43 personer kom for å se kirken, og 12 fra Strømme dagsenter fikk omvisning da de kom
på besøk. Det er vel omtrent som det har vært de siste årene. 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.
De første årene hadde vi orgelresitasjon en gang i uken, og det samlet en liten gruppe
mennesker, mest fra menigheten. Dette kostet penger, og det var vanskelig å få
organister i ferietiden.
Arnfinn Larsen
Veikirkekomitéen

MIDI
Kontaktperson: Thomas Westergren
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.
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Antall sammenkomster: 15, med avslutningstur til Mineralparken i mai.
Antall medlemmer: (Har ikke oversikt over innbetalinger)
Vanlig fremmøte: ca. 30 barn pr. samling.
Kort om arbeidet: Det er en utrolig super gjeng med barn som møtes til varierte
kvelder inne eller ute. Aktivitetene spenner vidt, men kveldene har også noen faste
innslag; kiosk, leker og andakt. Vårsemesteret avsluttes med overnattingstur fra en
fredag til lørdag.
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.
Positive erfaringer siste år: Midi er en gøy plass å møtes på fredagskveldene, og barna
får være med å forme Midi slik at de kjenner at det er «deres.» Lederne stiller opp, er
med på mye gøy og legger godt til rette – uten å kuppe kveldene. Vi prøver hele tiden på
at både voksne og barn lærer navn på gjengen som kommer. På Midi blir dermed barna
ikke bare ei/en i mengden, og samtidig lærer de seg navn på «en haug» fra andre
skolerJ
Midi har fått enda flere nye ledere. Dette gjør at vi kan bytte på fredagskveldene om
noen trenger fri, men det er stadig behov for ledere.
Ledere 2018: Thomas Westergren, Bjørghild Sundmyhr, Silje Engebretsen, Marit
Johnson, Cato Jakobsen, Bernhard Hovden og Karoline Rødal.

GUTTIS
Kontaktperson 2018:
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:
Høsten 2018 endret vi dag til tirsdag kl.18.00 på Hobbyrommet i
Søm kirke.
Antall sammenkomster: 16
Antall vanlig fremmøte: 15-20 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 insektshotell og hatt besøk
av en birøkter! 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:
Dette året har vi fått 3 nye ledere! Det er vi utrolig takknemlige
for! I tillegg til et par trofaste og to fra staben.
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 2 aldersgrupper. 0-5 år og 6 og
oppover.
Møtested:
Vi er i Søm kirke i ungdomsrommet. Vi har søndagsskolesamlinger nesten alle
søndager hvor det ikke er familiegudstjeneste eller barnegudstjeneste.
Vårsamlinger: 6
Høstsamlinger: 6
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
alltids 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. Vi har fått en inn flott gjeng med ungdommer som hjelper til, men
samtidig så hadde det vært greit med flere voksne.
Om du liker å stå foran en forsamling å prate, eller være litt mer i bakgrunnen så trenger
vi alle sammen.
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

SPEIDEREN
I 2017 ble speideren lagt ned og derfor går dette punktet ut av årsmeldingen.

Årsmelding 2018

Side 30

KUNSTKOMITÉ
Kunstgruppa har hatt fem møter i 2018.
Medlemmer har vært:
Arnfinn Larsen
Jan Fjelde (gikk ut av gruppa i januar 2018)
Wenche Solum Stallemo
A| sne Louise Halvorsen (Daglig leder i menigheten)
A| rets sommerutstiller var kunstneren Helge Gran Bøe. Han har stilt ut i Søm Kirke en
gang tidligere. Utstillingen var populær og solgte godt. Den ble å pnet 1. juli og sto til 9.
september.
Vå rens gruppemøter dreide seg i hovedsak om forberedelser til sommerutstillingen.
Høstens møter dreide seg om aktuelle kunstnere for neste å rs sommerutstilling (2019).
Det er nå avklart, og gruppa er godt fornøyd med valget.
Sammensetningen i gruppa ble endret i 2018. Arnfinn Larsen takker for seg etter å ha
vært med siden starten i 2005. Stor takk til Arnfinn for hans utrettelige godvilje,
ansvarsfølelse og positive innspill på alle felt. Særlig fremheves hans sans for økonomisk
oversikt og orden.
Nye medlemmer i gruppa er Elin Andersen og Bjørn Skaar. Begge har lang fartstid i Søm
Menighet.
For kunstgruppa i Søm Kirke
Wenche Solum Stallemo

KLOKKERTJENESTEN
Randesund menighet har ingen fast klokker, men har en solid gruppe frivillige klokkere
på 12 personer. I år har denne tjenesten fått en ny ungdom med på laget. Det er bra! Vi
har også dette året hatt en inspirasjonssamling med Jens Olai Justvik. Det var lærerikt å
gå litt dypere inn i tekst og formidling. Våre klokkere er medhjelpere ved dåp, nattverd
og tekstlesing og ellers i gudstjenesten. Dette fungerer veldig godt.

FRIVILLIGE KIRKETJENERE
Menigheten har i 2017 hatt 3 frivillige kirketjenere som betjener Randesund kirke og
Søm kirke, når våre kirketjenere blir forhindret. Dette fungerer veldig godt.

MENIGHETENS VASKERE
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 nye personer inn i denne tjenesten fremover, da noen
nå har takket for seg.
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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
raskt blir rent tøy levert tilbake.

KIRKEVERTER
Menigheten hadde 46 kirkeverter i Søm kirke og 10 kirkeverter i Randesund kirke. To i
reserve. Vi har også fått to nye i 2018, samtidig som tre 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.
Julaften har vi alltid behov for ekstra ressurser, så om noen har spesielt lyst til å være
med denne dagen som kirkevert, meld ifra til daglig leder.

KIRKEKAFFEGRUPPER
Menigheten har 26 grupper. De er fordelt på: 10 grupper à 2 personer som steller i stand
kafe på onsdager, 8 grupper à 2-4 personer som steller i stand «enkel kirkekaffe» etter
gudstjenestene på søndager og 8 grupper à 4-8 personer som steller i stand ved større
arrangementer som karnevalsgudstjenester, barnegudstjenester og lignende. Det er
noen som er med i flere av gruppene og mange har vært med i tjenesten i flere tiår.
Tjenesten er en viktig sosial «motor» i menigheten vår.
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Enkelte forklaringer til resultatregnskapet for 2018
Inntekter
1. Salg/egenandeler (160, 161 ,162 ,166)
Egenandeler f.eks. for MIDI, Guttis, TROS, Tårnagenter osv. eller en eller annen
form for betaling som f.eks. for tirsdagsmiddag, juleverksted og Tema, te og tapas.
I denne summen ligger også julemessa med sin brutto inntekt for 2018 på kr.
237 859,-.
2. Leieinntekter (163)
Inntekter i forbindelse med utleie til dåp eller konsert.
3. Offer/gaver
Offer til menigheten og til andre organisasjoner, inklusive misjonsprosjekt. For
2018 står det kr 88 000,- som ikke er overført. Dette skyldes at menighetsrådet
vedtok å sette offersummen som enda ikke var overført til NMS/Tallinn inn på et
fond for å se på muligheter for å overføre summen direkte til Mustamäe menighet
i Tallinn. Se menighetsrådsvedtak 59/18.
4. Overføringer/tilskudd
Rammeoverføring til menigheten fra Fellesrådet til dekning av fellesrådets del av
utgifter til f.eks. lyspærer, alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter,
pianostemming og utrykningskostnader i forbindelse med alarmer. Dette punktet
viser også de tilskudd menigheten har fått til blant annet MIDI, Guttis, Tøff, #meg,
TROS m.fl. og tilskuddene kan i denne sammenheng komme fra både statlig og
privat sektor, etter søknad fra ansvarlige i stab. Øvrig refusjon (17) gjelder moms
kompensasjon. I 2018 var kompensasjonen på kr. 110 000,-.
5. Givertjeneste
Givertjenesten skal dekke de stillingene i menigheten som ikke finansieres fra
Fellesrådet/Bispedømmerådet. I vår menighet gjelder dette følgende stillinger:
90% diakon (Anne Eidjord), 30% trosopplærer (Haakon Ekberg), 20% kateket
(Ellen Sandvik) og 10% renholder (Laima Jociene Bauzaite). I et normalår
mangler vi nå kr. 220 000,- på å dekke lønningene via givertjenesten. Hittil er
dette underskuddet tatt av fond givertjeneste, som har hatt en pluss i flere år pga.
bedre balanse mellom inntekt og utgift. Pga. sykelønnsrefusjon og færre utgifter
ved vikar i 2018, er underskuddet i givertjenesten mindre; kr. 140 000,-.
Inntekt/utgift
Angående refusjon fra Fellesråd (på inntektssiden/1740) og kjøp av
tjenester fra Fellesrådet (på utgiftssiden/1340).
Hvert år får menigheten en overføring fra Fellesrådet, totalt for 2018: kr. 1586
796,-. Dette er i hovedsak overføring til stillinger nevnt under pkt. 5 –
givertjeneste, men også det tilskuddet vi mottar til trosopplæreringen og vår
trosopplærer (June/80%) og også 10% av diakonens stilling som er rettet mot
diakoni og barn. Disse 10% dekkes gjennom et samarbeid mellom Kristiansand
kommune og Fellesrådet, 50/50.
I refusjonen fra Fellesrådet og den avregning som gjøres hver årsslutt, inngår
også refusjon sykelønn og refusjon strøm (som betales a konto til Fellesrådet).
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Randesund menighet betaler kun for strømbruken i Søm kirke, ikke Randesund
kirke. Den betales i sin helhet av Fellesrådet.

Utgift
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
(også opptrykk og utsendelse av Kirkenytt), opplæring/kurs for ansatte og evt.
frivillige, revisjonshonorar, kommunale avgifter, inventar og utstyr, transport og
husleieutgifter ved tur/leir (i hovedsak konfirmanter og Enter), forsikring,
kontingenter m.m.
2. Kjøp av tjenester fra Fellesrådet
Se punktet under inntekt/utgift: «Angående refusjon fra Fellesrådet…..»

Åsne-Louise Halvorsen, 20. mars 2019
Daglig leder, Randesund menighet
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2018
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 regnskapsføres 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), Ungdomsarbeid (09), Kirkemusikk (10),
Trosopplæring (13), Guttis (14), Kirkekonserter (15), Midi (17), Kirkeringene (18), Enter (20)
og Søm søndagsskoler (21).

2. KORTSIKTIGE FORDRINGER
Kortsiktige fordringer utgjør pr 31.12.2018 totalt kr 272 906 og er oppført til pålydende verdi.
Fordringen gjelder momskompensasjon og innbetalt til givertjenesten.

3. BANKINNSKUDD
Bankinnskudd utgjør pr 31.12.2018 totalt kr 1 685 427 for alle virksomhetene.
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4. GJELD
Menigheten har ingen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er oppført med 345 326 og gjelder
leverandørgjeld. Kortsiktig gjeld ble utbetalt i begynnelsen av 2019.

5. ARBEIDSKAPITAL
Regnskap endring Regnskap endring
2018
2017
BALANSEN
OMLØPSMIDLER
(1) Endring betalingsmidler
(3) Endring kortsiktige fordringer
(6) ENDRING OMLØPSMIDLER

266 871
112 435
379 306

337 087
-551 915
-214 828

KORTSIKTIG GJELD
(7) Endring kortsiktig gjeld

212 249

-225 015

167 057

10 187

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (linje 6-7)

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.
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7. FOND
FOND
Saldo 01.01 Avsatt fond Bruk av fond Saldo 31.12
Fond Givertjeneste
351 596
140 214
211 382
Fond Kirkekonserter
93 846
9 564
103 410
Fond Trosopplæring
0
78 540
78 540
Fond Guttis
21 464
1 468
22 932
Fond Undomsarbeid sang/musikk
59 031
59 031
Fond Midi
34 304
4 085
38 389
Fond Gerrard Lindberg
59 294
59 294
Fond Enter
72 022
44 000
11 830
104 191
Fond Søndagsskolen
35 975
10 734
25 241
Fond innsamlet NMS S59/18
0
88 108
88 108
Disposisjonsfond
718 418
222 153
118 083
822 488
Sum alle fond
1 445 950
447 917
280 861
1 613 007

8. SPESIFISERING AV KAPITALKONTO

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

Kristiansand 18. februar 2019
Signeres når regnskapet er revidert hos Agder revisjon og endelig
godkjent i menighetsrådet.
____________________
Leder menighetsrådet
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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 for 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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