
Aktiviteter for barn og unge 
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge, 

og vi håper DU har lyst å være med! 
 

BABYSANG 
For barn mellom 0 og 2 år med foreldre. 
Hver onsdag fra 13. september (unntatt 4. oktober) t.o.m. 29. november 2017 
Kl. 10.30 - 11.15 i Søm kirke. 
Kafé / sosial samling fra kl. 11.15. Salg av kaffe, saft og vafler. 
Ingen påmelding. 
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad, mail: june.myhrstad@kristiansand.kommune.no 
 

SKATTEKISTA – SØNDAGSSKOLEN VÅR  
Alle barn er hjertelig velkommen. 
 
Vi er med i gudstjenesten ca. 15 minutter, og går så ned i underetasjen til lek, undervisning, sang 
og grupper. Barna er delt inn i grupper etter alder. 
 
Se annonse i Fædrelandsvennen under «Helgas gudstjenester», på www.randesund.no 
eller på Randesund menighets Facebook-side når det er søndagsskole! 
Kontaktperson: Menighetskontoret, mail: randesund.menighet@kristiansand.kommune.no 
 

GUTTIS – Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.klasse)  

annenhver mandag fra 11. september t.o.m. 4. desember 2017 kl. 18 – 19.15 i Søm kirke.  
De fleste samlingene er i kjelleren i Søm kirke. Fremmøte her, dersom ikke annet er nevnt. 
Sløyd og forming er hovedaktivitetene på hobbykveldene. Dessuten synger vi litt og forteller 
historier fra Bibelen.  
Kontaktperson: Ellen Sandvik: Ellen.Sandvik@kristiansand.kommune.no  
 

RABAKORET - Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år.   
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke, oppstart 24. august 2017 
Barn fra 4 år til og med 1. klasse - Mini Raba: Kl. 17.00 - 17.45.  
Barn fra 2. til 7. klasse - Raba: Kl. 18.00 - 18.45. 
Kontaktperson: Reidar Skaaland: 481 40 622 
 

MIDI 
Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. klasse. 
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke 
Samlinger f.o.m. 15. september t.o.m. 8. desember 2017. 
Kontaktperson: Thomas Westergren: 408 79 560 
 

ENTER 
Kristen og rusfri ungdomsgruppe for ungdom fra 8. klasse og oppover. 
Hver lørdag fra kl. 19.30 – 23.00 i ungdomsrommet i Søm kirke. 
Møte med tale og lovsang. Etter møtet er det åpen kiosk, spill, biljard, bordtennis, konkurranser  
og masse gøy. Sjekk gjerne Facebookgruppa: www.facebook.com/Enter1930 
Kontaktpersoner: Asborg Konnestad: 954 66 359, Kjell Tore Myre: 413 05 917 
 
Følg med på www.randesund.no og www.facebook.com/randesund !! J 

 


