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Randesund menighet har i 150 år vært av-
hengig av frivillige gaver. I jubileumsåret 
2014 ble alle tidligere rekorder slått: Vi 
nærmer oss kr 700 000. Fra nå av kan du gi 
direkte fra mobilen; under høymessen eller 
fra hytta! 

Menigheten vår er et allsidig fellesskap av 
ulike mennesker i alle aldre og med ulik bak-
grunn. Ved avslutningen av ett kirkeår og 
starten av et nytt er det grunn til å reflekte-
re over hva vi faktisk forvalter og er en del 
av: 

Søm og Randesund kirke er et møtested for 
tilbedelse, bønn og lovsang, i alle livets fa-
ser. Menigheten med sine gudstjenester, 
bibelgrupper og nærmest utallige aktiviteter 
og tilbud er arenaer der Evangeliet forkyn-
nes. Det kristne fellesskapet er et fellesskap 
av mennesker der vi først og fremst har én 
ting felles: Evangeliet om en nådig Gud. 

Videre er menigheten også et sosialt felles-
skap for barn, ungdom, voksne og eldre. 
Fellesskapet fungerer for mange som et 
fritidstilbud som skaper tilhørighet til byde-
len, nærmiljøet og hverandre. Et menighets-
fellesskap er sammen med idrettslag, barne-
hage og skole den viktigste forebyggende 
faktor som bygger opp under et positivt 
oppvekstmiljø og trygge nabofellesskap. 

Menighetsfellesskapet er også av de aller 
viktigste arenaer for kultur i samfunnet vårt: 
Gjennom året tilbyr våre to kirker et mang-
fold av ulike kulturuttrykk og arrangementer 
som sang, musikk, konserter og kunstutstil-
linger. Salmesangen på NRK2 første søndag i 
advent med mer enn to millioner seere og 
17 000 besøkende i Vår Frue Kirke i Trond-
heim viste for eksempel at salmeskatten har 
bærekraft, generasjon etter generasjon. De 
200 nye salmene som ikke var med i forrige 
utgivelse av salmeboken viser at uttrykkene 

som har bidratt. 

Registrer din epost 
Før jul oppgraderer vi noen virkemid-
ler rundt menighetens givertjeneste: 
For det første innfører vi et kontakt-
kort du kan fylle ut og levere ved ut-
gangen. Her kan du uforpliktende gi 
oss din epostadresse og evt. krysse av 
om du vil vi skal ta kontakt. Kanskje du 
har lyst til å synge i ett av de fire kore-
ne våre? Alle som fyller ut kortet med 
navn og epostadresse mottar nyheter 
og giverrapporter. Vi har laget nytt 
informasjonsmateriell som er tilgjeng-
elig på Kirketorget der du kan lese mer 
om hva menigheten driver med. Her 
vil du som oftest også møte en repre-
sentant fra givertjenesten som du kan 
kontakte. 

Gi fra mobilen 
Vi lanserer samtidig en ny måte å gi 
på. Du kan fortsatt gi fast eller en en-
keltgave via vår giverkonto. Men fra 
nå av kan du også gi via mobiltelefo-
nen: Ved å sende kodeord RAND etter-
fulgt av kronebløp til 2108 kan du gi 
kollekt når som helst på døgnet. 
RAND200 til 2108 betyr at du gir kr. 
200 i enkeltgave. 

Giverrapport desember 2014 
Givertjenesten når nye høyder i jubileumsåret for begge kirkene og Søm Kirkekor: 

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 

 

kan endres og fornyes med nye genera-
sjoner, mens Evangeliet forblir det sam-
me. 

Tre viktige jubileer og én rekord 
Randesund menighet hadde tre viktige 
jubileer i 2014: Randesund kirke var 150 
år, Søm kirke 10 år, og Søm kirkekor også 
10 år. 

I tillegg hadde vi rekord i innsamlede 
midler. Per november var det samlet inn 
mer enn seks hundre tusen kroner til 
menighetens arbeid. Dette er mer enn  

 

ett hundre tusen kroner mer enn for to 
år siden. Som vi ser av grafen nederst til 
høyre skyldes ikke rekorden i giverinn-
tekter jubileene: Vi har hatt en jevn øk-
ning i gaver de siste årene. Vi vil uttrykke 
en stor takk til alle våre trofaste givere 

Takk til alle bidragsytere! 

Gi en enkeltgave fra 
mobilen, eksempel: 

RAND200 til 
2108 

(du gir kr. 200) 
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