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Guds menighet kan samles hvor som helst 

og når som helst. Martin Luther hadde en 

enkel forklaring på hva kirken er: Det er der 

Guds ord forkynnes og sakramentene for-

valtes. Slik sett er vi altså ikke avhengig av 

kirker, bedehus eller andre forsamlingslo-

kaler for å feire gudstjeneste eller etablere 

en menighet.  

Mange kristne rundt om i verden som lever 

under forfølgelse og vanskelige forhold sam-

les den dag i dag der det måtte passe og der 

det er trygt. Det er dette salmedikteren skri-

ver om: Kirken den er et gammelt hus, står 

om enn tårnene faller (Grundtvig, 1837). 

Likevel er det selvsagt praktisk å ha et hus, 

en bygning med tak å samles under. I Ran-

desund menighet har vi to flotte kirker som 

begge feirer jubileum i år: Randesund kirke 

og Søm kirke. 

Dag Beek har i flere artikler i menighetsbla-

det gravd i historien og gjenfortalt mange 

interessante historier rundt etableringen av 

sognet og kirken, og utviklingen av menig-

hetsfellesskapet: 

150 års frivillig innsats 

Da Randesund kirke ble vigslet 28. oktober 

1864 møtte mange fram. Folk kom med båt, 

med hest og vogn, eller de gikk. 

Helt fra vigslingen av kirken fram til i dag har 

frivillig arbeid og givertjeneste vært avgjø-

rende for menighetens og kirkens drift.   

hva arbeidet har generert er lang: An-

tependium (tøystykke som dekker 

alteret), alterduk, gardiner og andre 

tekstilgjenstander, lesepult, kirkeskip, 

tepper og maling. Det er frivillige som 

ivaretar innvending vask og enkelt 

vedlikehold. 

Løsere bånd til staten 

Vi må også i årene som kommer ta 

ansvar for våre kirkebygg, antakelig i 

enda større grad enn før etter som 

båndene til staten er blitt løsere. Også 

på personalsiden er Randesund me-

nighet i dag helt avhengig av frivillig 

innsats og sterk økonomisk støtte. 

Gjennom å verve deg til givertjeneste 

(se egen ramme) bidrar du til å opp-

rettholde og videreutvikle både tjenes-

tetilbud og vedlikehold av bl.a. Rande-

sund kirke. Du kan også gi en jubile-

umsgave i form av et enkeltbeløp på 

vårt gironummer. 
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Randesund kirke har vært avhengig av frivillige gaver og innsats helt fra starten: 

Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke.  Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.  

Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no. 

 Gi din  

jubileumsgave! 
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og 
gir. Bli med oss du også, og støtt arbeidet for 
barn, ungdom og eldre i Randesund! Opprett 

fast overføring i nettbanken og gi din månedli-
ge gave. Du kan også når som helst også gi en 
enkeltgave på det samme kontonummeret: 

 

6319.07.52609 
www.randesund.no/givertjeneste 

 

Givertjeneste er altså ikke noe nymotens 

påfunn, selv om virkemidlene selvsagt 

har endret seg. 

I begynnelsen var det naturlig nok øns-

ker i form av konkrete gjenstander som 

stod i høysetet: Prydgjenstander, inven-

tar, kalk og annet sølv. Kirkeforeningen 

ble stiftet i 1943 med tanke på nettopp 

videre utsmykning av Randesund kirke, 

ikke minst fram mot den omfattende 

oppussingen i 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

I jubileumsåret er det fortsatt Frikstad 

Kirkering som har hovedansvaret for å 

generere inntekter til kirken. Lista over 

Bli med og før en 150 års tradisjon 
videre! 

Kirken den er et  

gammelt hus; 

 står om enn  

tårnene faller 
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