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Randesund menighet
Et fellesskap for alle
- i tro på Jesus Kristus
- i tjeneste for medmennesker
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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
Kapellan
Kateket
Diakon
Organist
Organist
Menighetspedagog
Menighetspedagog, fung.
Kirketjener
Kirketjener
Ungdomsarbeider
Ungdomsarbeider

Åsne-Louise Halvorsen
Eivind Martinsen
Torill Farstad Dahl
Ellen Sandvik
Anne Eidjord
Reidar Skaaland
June B. Myhrstad
June B. Myhrstad (perm.)
Elisabeth Tønnessen
Per Svein Sørensen
Geir Mørkestøl
Jørgen Kjellevold Tveter
Haakon Ekberg

38 19 68 80
38 19 68 83
38 19 68 84
38 19 68 82
38 19 68 81
38 19 68 86
38 19 68 86
38 19 68 87
38 19 68 87
38 19 68 85
38 19 68 85
45 91 94 78
91 80 91 03

Svein Arve Egeland
Jan Georg Ribe
Elin Wikstøl Andersen
Haakon Ekberg
Eyvor Skogesal Digranes
Mats Nesmann
Kristin Hagen Aarsland
Signe-Brit Kaasi

Odderhei terrasse 44
Vavikbakken 20
Morildveien 43
Alvestien 42
Lian Platå 30
Dvergsnesknatten 26
Odderhei Platå 24
Haumyrveien 24

45 25 02 40
95 82 87 68
92 08 62 82
91 80 91 03
98 08 33 88
38 04 65 00
92 68 25 71
95 20 71 00

Vararepresentanter
Rolf Otto Haugevik
- møter fast i MR

Strømme terrasse 29

41 20 88 09

Line Beate T. Mastad
Else Breilid Svendsen
Lars Ivar Gjørv
Øistein Vigemyr

Odderhei terrasse 59
Søm terrasse 2
Vardåsveien 18A
Kjellevikstien 9

93 08 63 32
93 80 75 14
90 06 39 98
90 53 05 99

Menighetsråd:

Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet.
Daglig leder er rådets sekretær.
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for
Randesund menighet
1. 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

2011

2012

2013

2014

2015

8
25
113
89
30
37
122

4
32
90
70
25
42
78

9
50
102
71
34
45
99

2
93
90
68
20
38
60

5
74
75
64
25
44
71

2. Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester på søn- og
helligdager
Gudstjenester med nattverd
Gudstjenester for ungdom
Familie og
barnegudstjenester
Gudstj. for barnehage- og
skolebarn
Juleaftengudstjenester
Økumeniske gudstjenester
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2011
2012
2013
2014
2015
90 17818 81 15094 76 14576 75 14366 85 15011
54
3
17

3369
149
3703

60
3
17

4173
92
3490

56 4446
1 40
11 3442

54
0
13

4377
0
2230

48 3896
0 0
13 700

10

2445

8

1985

9

2405

8

2190

9

2580

5
0

2350
0

5
1

1945
145

5
1

2210
200

5
1

2335
202

5
1

2265
100

MENIGHETSRÅDET 2015

Menighetsrådet (MR) vil i denne rapporten fokusere på det som vi mener har vært de
viktigste hovedområdene i vårt arbeid i 2015.
Rådets oppgave er « å vekke og styrke det åndelige liv i soknet». Mye av dette arbeid
ivaretas gjennom stab og alle utvalg i menigheten. De utarbeider sine egne rapporter. Vi vil
uttrykke en stor takk til alle de som på en eller annen måte er engasjert i et utvalg. Dere gjør
en stor og verdifull oppgave for vår menighet.
Siden det var avholdt menighetsrådsvalg i september har det vært skifte av MR dette år.
Frem til 1. november bestod MR av: Svein Arve Egeland (leder), Ann-Helen
Dolsvåg(nestleder), Kirsten Leidal, Margrethe Kleveland Dybdahl, Kjetil Tverrli Lervik, Randi
Knutsen Skaar, Vegard Hansson, Bård Arne Leithe og Eivind Martinsen (sokneprest).
Varamedlemmer var Svein Otto Støyl, Line Beate Tandsæther Mastad og Wenche Irene
Solum Stallemo
Fra 1. november har MR bestått av Svein Arve Egeland (leder), Jan Georg Ribe(nestleder) Elin
Wikstøl Andersen, Haakon Ekberg, Kristin Hagen Aarsland, Mats Nesmann, Eyvor Skogesal
Digranes, Signe-Brit Kaasi, og Eivind Martinsen (sokneprest). Varamedlemmer er: Rolf Otto
Haugevik, Line Beate Tandsæther Mastad, Else Breilid Svendsen, Lars Ivar Gjørv og Øystein
Vigemyr.
Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, er MR sin sekretær og møter fast på møtene. Til
sammen har vi hatt 8 møter og behandlet 70 saker.
Vi møtes ca. 1 gang i måneden, møtedag er som regel onsdag fra kl. 19 – 22, og møtene er
åpne, med mindre det er saker som krever «lukkede» møter.
MR minner om at alle referater fra våre møter er tilgjengelig på menighetens nettside:
www.randesund.no
MR vil fremheve alt det flotte og trofaste arbeidet som menigheten driver. Det gjelder
gudstjenester, kor, trosopplæring, bønn, diakoni, misjonsarbeid og kirkeringene. Dere som
står på i dette arbeid, fortjener stor og varm takk for alt det arbeidet dere legger ned uke
etter uke for at menigheten skal drives på en god måte. Uten frivillige medarbeidere hadde
vi ikke nådd så langt ut.
Av viktige oppgaver som MR har jobbet med i året som har vært, nevner vi følgende:
Forberedelse av valg til nytt menighetsråd.
Mye av MR arbeid på vårparten bestod i å finne kandidater som var villig til å stille til valg til
nytt MR. Det viste seg mer krevende enn vi hadde trodd. Det gjorde at vi ikke klarte å stille
med fulltallig liste til menighetsrådsvalget i september. Dette til tross for iherdig innsats fra
MR sin side. Vi mener dette er betenkelig ut fra den store medlemsmassen som Randesund
menighet utgjør.
Nytt menighetsråd
Det nye MR har hatt to møter i 2015. Møtene har blitt brukt til å bli kjent med hverandre, og
også bli kjent hva det vil si å være medlem av MR.
MR sin representasjon i underutvalg.
Vi ønsker å ta tett og god kontakt med viktige utvalg i menigheten. Derfor har vi fordelt
medlemmene på følgende utvalg.
- Arbeidsutvalg (AU): Svein Arve Egeland, Jan Georg Ribe, Eivind Marthinsen og ÅsneLouise Halvorsen.
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Fellesrådet: Jan Georg Ribe, Kristin Hagen Aarsland (vara)
Ungdomsarbeidet «Enter»: Haakon Ekberg
Misjonsutvalget: Rolf Otto Haugevik
Trosutvalg: Elin Wikstøl Andersen og Eyvor Skogesal Digranes
Giverkomiteen: Øistein Vigemyr og Lars Ivar Gjørv
Diakoniutvalg: Signe-Brit Kåsi
Gudstjenesteutvalg: Mats Nesmann og Eivind Martinsen
Styret for Kirkeringene: Jan Georg Ribe.
Lokal kontakt for Kirkens Nødhjelpsarbeid (KN): Eyvor Skogesal Digranes.

Strategi
En av MR sine viktigste oppgaver er å lage en strategi som skal være gjeldene i menighetens
arbeid. Det nye menighetsrådet ønsker å gjøre dette i begynnelsen av sin periode. Det
forrige MR har utarbeidet sin plan som vi legger til grunn for det arbeidet vi nå starter på, og
i løpet av vårt første virkeår vil vi invitere ulike utvalg møtene våre for å presentere sitt
arbeid. Dette legger vi til grunn for arbeidet med strategiplaner fremover.
Tilsetninger
Åsne-Louise Halvorsen er tilsatt som ny daglig leder i 100 % etter Bjørg Sløgedal. Geir
Mørkestøl er ansatt i stilling som kirketjener i 50 % etter Kay Johnsen. Elisabeth Tønnessen
er ansatt i stillingen som trosopplærer i 100 % vikariat i perioden June B Myhrstad er i
fødselspermisjon.
Forbønn for homofile og lesbiske par som har inngått ekteskap
Denne sak har tatt en god del oppmerksomhet både i MR og i media i 2015. Bakgrunnen var at
domprosten i Kristiansand oppfordret menighetsrådene om en samtale om bruk av kirken til
dette formål med utgangspunktet i bispemøtets enstemmige formulering i sak 15/14. MR drøftet
saken og kom frem til at vi ikke ønsket å gjøre vedtak på daværende tidspunkt.

Svein Arve Egeland
Leder
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GUDSTJENESTENE
En Gudstjeneste er et møtested. Gud møter oss, vi møter Gud, og vi møter hverandre.
Gud har noe å gi oss og noe å si oss. Vi kan ha noe å gi Gud og noe å si ham. Vår tro på Gud
kan vokse og modnes. «Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær.» Slik
uttrykkes dette på en fantastisk måte i en salme.(No13 nr 563)
Gud møter oss i ord og sakrament. Og liturgien er en ramme for et slikt møte. Vi har en rik
arv å gjøre oss bruk av og å overlevere til nye generasjoner.
I Randesund menighet har vi mye å være takknemlige for, mye å glede oss over. Vi har to
flotte kirkehus og mange mennesker som ønsker å stå sammen i tro, bønn og tilbedelse.
Mange kommer sammen til et rikt og ulikt spekter av gudstjenester. Vi har fulle kirker på
gudstjenester knyttet opp mot TROS,karneval, tårnagent-helg, Lys våken, Min kirkebok,
Konfirmasjon, julaften, mm.
Vi har en stor kjerne av folk som «alltid er der». De følger kirkeårets vekslinger i tema og
tanke. Vi har en kontinuerlig bønnetjeneste med tilknytning til gudstjenesten.Vi har fått en
tradisjon for å ha forbønn i gudstjeneste. Jeg tror det er en god vei å gå.
Vi har utfordringer. Vi ønsker at både unge og eldre skal kjenne på tilhørighet til
gudstjenesten og dette fellesskap. Dett er vårt. Dette er jeg med på. Vi ønsker å bruke de
«utlærte» til å vise nye mennesker inn i gudstjenesten. Det skjer når konfirmantene kommer i
grupper for å bli involvert. («Det skal en hel landsby til å oppdra et barn.»)
Vi ønsker at det skal være en sammenheng mellom gudstjenesten og livet vi lever. «Nær
livet» kan være et motto. Vi ønsker at barna skal kjenne at dette er «min kirke». Vi ønsker at
de som kommer med barna til dåp skal kjenne at det er her de hører til. Vi ønsker at de skal
bli tatt imot med varme og godhet. Det er en av måtene å snu en litt negativ trend på
dåpstallene.
Det er mye ressurser på sang og musikk-fronten i Randesund. Kor, musikere og solister
beriker gudstjenesten for oss.
I 2012 fikk vi ny liturgi. Og Randesund valgte sitt spor. Det har vi kjørt på siden. Vi har ikke
vurdert så mange endringer. Den vedtatte liturgi måtte få satt seg.
I denne prosessen ble det fra sentralt hold oppfordret til å ha både nattverd og dåp i samme
gudstjeneste. Det har ikke vi hatt så ofte, men det har skjedd.
Antall gudstjenestedeltakere er nokså konstant.
Skoler og barnehager ønsker fortsatt at det skal være gudstjenester med dem. Det setter vi pris
på. Det er mye som investeres fra skolenes og barnehagenes side. Og mye får de igjen.
Når det gjelder vigsler og begravelser så er det tall som nok vil svinge litt. Se statistikk.

Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund menighet
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UNDERVISNING

2015 har vært et spennende og godt år innenfor undervisning her i Randesund menighet.
June Myhrstad har vært i jobb som Trosopplærer i 80 % fra 1.jan-25.sept, da hun gikk ut i
svangerskapspermisjon. Elisabeth Tønnessen begynte som vikar i 80% stilling 15.sept. Hele
2015 har vi hatt ledig en 30% stilling i Trosopplæring. Til noen av aktivitetene har vi kunnet
lønne enkelte på timesbasis.
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 er ikke helt i mål med dette. I
2015 har vi hatt ca 280 timer med trosopplæringstiltak. Vi gleder oss over en god
oppslutning om mange av tiltakene. Det ser ut til at trosopplæringen begynner å bli
innarbeidet og godt kjent i lokalmiljøet. Vi trenger fortsatt å arbeide sammen, hele staben og
hele menigheten, for å nå ut til flere. Vi trenger frivillige, vi trenger noen som ber for oss og
vi trenger noen som forteller videre hva som skjer, slik at trosopplæring etter hvert blir like
alminnelig som konfirmasjonsundervisning.
6-årsbok
I 2014 startet vi opp et nytt tiltak; utdeling av 6-årsbok i juni. Dette har vi videreført i 2015 i
tillegg til at vi har utvidet det med Førsteklassesgudstjeneste knyttet til skolestart i august.
På samlingen i juni deltok 41 barn, mens kun 8 kom på gudstjenesten. Dette tror vi skyldes at
tiltaket er nytt, i tillegg til at det ikke ble opplyst tydelig på 6-årssamlingen at de ville få
invitasjon til gudstjeneste etter sommerferien.
Huledag
Trosopplæringsdag med vekt på misjon. Samarbeid med Misjonsalliansen med fokus på vårt
misjonsprosjekt i Ecuador. Denne dagen er lagt til samme dag som Sørlandske Lærerstevne,
da skolene pleier å ha planleggingsdag. I 2015 hadde to av skolene valgt andre
planleggingsdager. Det totale antall deltakere var derfor lavere enn året før.
Vi fikk støtte fra Bispedømmet på 10.000 kr for å arbeide med misjon i Trosopplæringen.
Vennefest
Færre deltakere enn tidligere. Gikk i underskudd, som dekkes av menighetene i
hovedkomitéen. Som én av fire menigheter i komitéen, må vi derfor dekke ca 10 000 kr. For
2016 har vi valgt å gå ut av hovedkomitéen.
Tros 5.trinn
Gledelig økning av barn fra 30 til 40. Men vi opplever lav oppslutning på gudstjenesten som
barna har medansvar for.
LysVåken
God økning fra 26 barn i 2014 til 40 barn i 2015
Ungdommer fra Tøff var med som hjelpeledere. Dette fungerte veldig bra!
Konfirmanter
I skoleåret 2014/15 har vi hatt 71 konfirmanter. Dette året ble det ikke til at vi reiset på KRIKleir, da bare 4 konfirmanter valgte dette. Av det nye kullet høsten 2015 har 40 av 73
konfirmanter valgt KRIK-opplegget!
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TØFF
Tur til London i juni. 13 ungdommer reiste sammen med 2 ledere. Dette ble en fin og
vellykket tur!
Øvrige trosopplæringstiltak har stort sett gått etter samme mal og med samme oppmøte
som tidligere.
KIRKE-/SKOLESAMARBEID.
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med barneskolene i Randesund. Alle skolene
deltar på julegudstjenester. Høsten 2015 er det startet opp en ny skole i randesund, Oasen
skole. Vi har også innledet samarbeid med dem.
Kirsten Johannessen har også dette året vært med som frivillig både på julevandringer 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 andre barnehagene til både korøvelse og påskevandring i
kirken. Dette oppleves som veldig flott.
BARNE- OG UNGDOMSARBEID
En utrolig viktig del av menighetens dåpsopplæring er det kontinuerlige barne- og
ungdomsarbeidet som søndagsskole, kor, barnegrupper, Speider, ungdomsklubb osv. Jevnt
over gleder vi oss over godt fremmøte.
Hjertelig takk til alle dere frivillige som står på som ledere år etter år! Det har vært gledelig å
se at Søndagsskolen fikk noen nye ledere i høst!
UTFORDRINGER
Trosopplæringsplanen vår er omfattende og ambisiøs og med stor oppslutning. Til dette
trenger vi mange frivillige. Vi gleder oss over alle som har lyst og anledning til å være med,
men trenger stadig flere! Det er en utfordring å finne dem!
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.
Elisabeth Tønnessen, Vikar for Trosopplærer
Ellen Sandvik, Kateket
ENTER/UNGDOMSARBEIDET
Kontaktpersoner: Haakon Ekberg, mob. 91809103
E.mail: Haakon_eb@hotmail.com/Enterung1930@gmail.com
Mandat/Formål:

Målgruppe:
Møtested/tid:

Årsmelding 2015

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.
Målet er å bli en stor lykkelig familie.
Ungdomsskolen – videregående/13-19 år.
Vi møter hver lørdag i Søm Kirke. Enter åpner dørene 19.30 og varer til
23.00. Til tider har I utflukter som turer, andre arrangementer rundt

om i Kristiansandsands området som vi velger å prioritere. Dette er for
eksempel «Øygospel» og fellesmøtene.
Sammenkomster:
Vi arrangerer Enter hver lørdag utenom i ferien. Samtidig som vi har et
styremøte med ungdommene ca. 1 gang i måneden, og vi har ca. 2
styremøter i I året med de voksne lederne.
Antall medlemmer: Vi har ikke noe medlemsliste, men vi har et styre. De som sitter i
eldsterådet er: 12 stk. I styret for de voksne er vi: 6 stk.
Vi har også planleggingsgrupper hvor antall medlemmer ligger på
rundt 20 stk.
Vanlig fremmøte:
På en vanlig Enter kveld ligger fremmøte oppimot 40-60 stk.
Utfordringer:
Er å bli flere voksne på Enter. Få en mer tydeligere struktur i ungdomsarbeidet vårt og oppnå et bedre samarbeid mellom u.arbeidet og
kirken forøvrig. Bedre samarbeid med konfirmantene.
Positive erfaringer: Vi har sett flere av de eldste på Enter ta et mye større ansvar dette
året. Gøy å se at de vokser mer inn I lederansvar.
Gode Lørdagskvelder, høydepunktet var når vi klarte å samle sammen
130 ungdommer på en lørdagskveld.
Turene har vært en fin erfaring.
Julebord var en fin erfaring. Gøy å se hvilke ressurser det ligger I de
voksne lederne osv.

DIAKONIEN

Fra mars 2015 har jeg vært tilbake etter foreldrepermisjon, etter at Kristin Haugen har vært
vikar for meg. Det er veldig fint å være tilbake, en jobb med mange givende og spennende
oppgaver, og i en menighet med så mange gode mennesker.
Her er noen punkter av hva som har blitt gjort i 2015:
Sorgarbeidet: Dette handler om kontakt og samtaler med etterlatte, informasjon om
sorggrupper og ledelse av sorggrupper for etterlatte.
Diakonforum: Diakonene i Kristiansand har sammen arrangert ”En kirke for alle” med åtte
fester/gudstjenester i løpet av 2015. Nyttårsfesten ble holdt i Søm kirke. Sorg og omsorg,
som er vårt felles sorgarbeid, har egen årsmelding. Vi nevner at det har vært åtte
sorggrupper i 2015: Fem grupper for etterlatte som har mistet ektefelle/samboer, en gruppe
for mødre som har mistet barn, to grupper etter samlivsbrudd. Til sammen har 43
mennesker deltatt i samtalegruppene, og de kommer fra alle byens menigheter. Det har
også kommet noen deltakere fra omliggende kommuner. Temakveld for sorg har også blitt
arrangert i oktober 2015 – som et tilbud for alle byens menigheter.
Nattverdsgudstjenester: Med prest, kantor og diakon holdes en gang hver måned på
Strømmetunet og Randesund omsorgssenter.
Gudstjenester: Diakonen har blant annet deltatt på diakoniens søndag i september, og tre
Midt i vår verden-gudstjenester. Hun har holdt preken, vært med som forbeder, og deltatt
med ulike oppgaver i gudstjenestene.
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Kirkekaffe: En viktig del av det diakonale arbeidet rundt gudstjenesten, er kirkekaffen. Her
styrkes menighetsfellesskapet og den gir mulighet for at mennesker kan føle seg sett og
kjenne at det er godt å være i vår menighet.
Bønnetjenesten: Feiret 30-årsjubilieum i 2015. I 30 år har forberedere kommet og bedt en
time hver virkedag i vår menighet (etter oppsatt turnus). Vi har i dag 24 faste forbedere.
Bønnetjenesten ledes av Anne Flottorp. ”Bønn og samtale” har fortsatt 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.
Besøkstjenesten: Vi har ni besøkere, som følger opp sine besøksvenner. I mars ble det
arrangert temakveld med Per Emmanuelsen med temaet: ”Tør vi bry oss” – for å inspirere
oss til å våge å se hverandre i fellesskapet vårt.
Smågruppene: Lever i det stille. Det er ca 10 grupper i menigheten. De fleste møtes en gang
i måneden.
Onsdagskafeen: Drives av ni team på to og to. Det skaper et godt miljø, både for dem som
kommer på kafé og for barna som kommer for å få rester av vaflene. En egen gruppe
arrangerer ”Månedens gjest” åtte onsdager i året, og da er det også middagsbønn i kapellet.
Hyggetreff: Treffene som menigheten har på Randesund omsorgssenter er fortsatt
populære og et godt tilbud for eldre. Vi samler fra 20 til 40 personer, inkludert hjelpere.
Diakoniutvalget: Har ansvaret for praktiske sider ved pilegrimsvandring, lapskausmiddager,
kirkekaffe på diakoniens dag, nyttårsfest med mer. Dette er et viktig forum for drøftinger av
de diakonale utfordringene, og for å sette i gang gode prosesser.
Tirsdagslapskaus: Måltidsfellesskap betyr mye, og særlig positivt har det vært når vi kan
kombinere det med TROS-tilbud. Vi har hatt middag syv ganger, og antall gjester ligger rundt
90-100. Rekordfremmøtet var da vi hadde juleverksted og 211 kom til middag.
Pilegrimsvandring: Ble arrangert i mai. Dette ble igjen et samarbeid mellom søndagsskole og
diakoniutvalg. Været var godt, og turen gikk som vanlig fra Gamle Dvergsnes skole til
Randesund kirke.
Til sist kan vi nevne:
• Hjemmebesøk og samtaler på kontoret.
• Konfirmantundervisning og konfirmantur.
• Deltakelse på TROS-arrangementer.
• Andakt på MIDI.
• Ansvar for julaften-arrangement på omsorgssentrene
• Julehilsen til 90- og 95-åringer.
• Markedsføring av diverse tiltak gjennom menighetens nettside, menighetsblad,
plakater, flyers etc.
• Samarbeid med Åpent hus på Strømme omsorgssenter.
• Rekruttering av frivillige til Velkomstsenteret for flyktninger (i domkirkens
menighetshus), til fadderordningen, til Kristent internasjonalt fellesskap sitt arbeid og
KIA sitt arbeid.
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DET KIRKEMUSIKALSKE ARBEIDET

Vi som kantorer i Randesund menighet er stolte og glade over å kunne arbeide her.
Vi er stadig i en prosess om å utvikle gudstjenesten, finne nye salmer og involvere frivillige.
For oss er det viktig å ta vare på de musikalske ressursene i menigheten. Vi ser
engasjement både i gudstjenester, korarbeid og konserter. Korarbeidet viser stor bredde
gjennom Rabakoret, Søm kirkekor og Svok.
Menighetssangen
er god i vår menighet. Vi har dessuten hatt forsangere på salmesangen, noe som gjør det
lettere ved innøving av nye salmer og som bidrar til involvering.
Trosopplæringen
June har hovedansvaret. Reidar er med av og til. Vi ser på dette som et viktig og meningsfylt
arbeid.
Så var det hyggelig for Reidar å motta en oppmerksomhet etter 25 år som kantor i
Randesund menighet.
Hilsen June og Reidar

KIRKETJENER/DRIFT

Snøfreserbua er ferdigstilt og godt sikret. Det er også kjøpt en god snøfreser som er
hensiktsmessig for området her. Tre varmekonvektorer er installert på kirketorget og en i
kirkestua. Låsesystemet vårt er byttet og vi har gått over til mekaniske nøkler. Branndør i
kjelleren er byttet og det er også installert dørautomatikk for rullestolbrukere. Kirkerommets
nødutgang ved sidealter er byttet til ståldør. Det er også tettet et utall huller i taket vårt,
spesielt rundt lyssjakt. Dette har bidratt til atskillig færre lekkasjer.
Motor på kirkeklokka er byttet, da denne var gåen. Videre har det også blitt installert dusj
og nytt stellebord på HC toalettet i kjelleren.
Fremover er det en rekke planer på blokka, f.eks. gulvbehandling av kirketorg og kirkesal.
Videre må vi etter hvert se på hva vi skal gjøre med refleks-/speiderlageret vårt under
trappa. Der er det mye rot og også dårlig lufting/rått. Ting må opp fra gulvet.
En gjeng frivillige, både damer og menn, hjelper til ved jevne mellomrom i dugnader.
Vinduer, babystoler, matter osv vaskes, parkanlegget vedlikeholdes, pluss ytterligere
forefallende vedlikeholdsarbeid. Gjengen av frivillige i denne sammenhengen er gull verdt!

DIAKONIUTVALGET

Kontaktperson 2015:Kristin Haugen Søm kirke
38 19 68 81 (til mars 2015)
Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81 (fra mars 2015)
E-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune,no
Formål:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort
gjennom liv og tjeneste.
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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 26 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
Kongshavnveien 45 905 49 184
Roald Kvarsten
Buene 50
918 46 978
Signe-Britt Kåsi
Haumyrveien 24
952 07 100 (fra 04.11.15)
Åse Neset
Huldertun 17
915 75 328
Ragnhild Skoge
Holteveien 40
959 25 539
Kirsten Vigemyr
Kjellevikstien 9
970 77 506 (til des. -15)

MISJONSUTVALGET

Kontaktperson 2015: Margrete K Dybdahl margrete.dybdahl@gmail.com 957 40873
Andre medlemmer: Åshild Øvrevoll –Åsheim (flyttet), Thorbjørn Johannessen(sluttet),
Anna Eldhuset, Rolf Otto Haugevik (ny fra menighetsrådet) og Øystein
Sannarnes(ny).
Mandat/formål:
Styrke og oppmuntre misjonsengasjementet i menigheten gjennom
informasjon, forbønn-tjeneste, misjonsprosjektet og innsamling av
penger til prosjektene.
Følge opp menighetens misjonsprosjekt og gjøre det kjent i alle lag av
menigheten.
Arbeide med forslag til nytt misjonsprosjekt når avtaleperioden går ut.
Målgruppe:
Hele menigheten.
Møtested:
Søm kirke/Randesund kirke.
Møter:
3 møter i utvalget. Pga. få medlemmer en periode ble det ikke avholdt
så mange møter i 2015, som tidligere år.
Antall medlemmer: 2-4 stk.
Utfordringer:
Å engasjere mennesker for misjon og få med nye medlemmer i
misjonsutvalget. Det er utfordrende å nå ut med tilpasset informasjon.
Positive erfaringer: Givergleden til prosjektet har vært stor. Veldig god kontakt med
misjonsorganisasjonen som menigheten har avtale med.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Kontaktperson 2015: Randi K. Skaar tom 31.okt. Fra 1.november Eyvor D. Skogesal
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.
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Antall sammenkomster: 9 møter
Antall medlemmer: 7 medlemmer (Randi K. Skaar (MR) tom 31.okt, Eivind Martinsen,
Bernhard Hovden, Jon Ditlef Monstad, Lisbeth Hallberg tom 31.okt, Ellen Sandvik, June B.
Myrstad frem til 25.sept. og Elisabeth Tønnessen fra 25.sept. Elin W. Andersen og Eyvor D.
Skogesal er med fra 1.nov.)
Kort om arbeidet: Hovedarbeidet i 2015 har bestått i å synliggjøre bredden og kontinuiteten
i det lokale trosopplæringsarbeidet - blant annet gjennom en presentasjon av
Trosopplæringstiltakene i årets 4 utgaver av Kirkenytt.
Vi har også jobbet med igjen å få besatt en 30% stilling i trosopplæringen som har vært ledig
siden sept/okt 2014.
Utfordringer: En utfordring er å få til en god oppfølging og vekst i det kontinuerlige
barnearbeidet.
Utarbeide et Frivillighetskartotek.
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.
Stor oppslutning på flere av Trosopplæringstiltakene våre, god økning på LysVåken og Tros
for 5.trinn
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GIVERTJENESTEN
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DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2015:
e-mail:
Formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:

Antall personer:
Medlemmer:
Utfordringer:

MÅNEDENS GJEST
Kontaktperson:

Medlemmer av utvalg:
Mandat/formål:

Målgruppe:
Møtested og tid:
Antall sammenkomster:
Utfordringer:
Positive erfaringer
siste året:

ONSDAGSKAFEEN

Astrid Aadnevik, Haumyrlia 6, Tlf 907 78 156
astrid.aadnevik@hotmail.com
Støtte og hjelpe ved dåpssamtaler og ved dåp
Foreldre til dåpsbarn
Søm kirke kl. 18.00-19.00 onsdager før dåp i kirka sammen med
dåpsfamiliene.
Det er 2 møter i året for dåpsvertinnene der
dåpsgudstjenestene fordeles.
1 person har ansvar for hver samling
Lise Laila Strømme (sluttet vår 2015), Astrid Aadnevik, Sigrid
Johnsen, Berit Pedersen og Elin.
Få flere dåpsvertinner

Leif Rosseland. Tlf. 38045626
E-mail: leif.rosseland@getmail.no
Ruth Stie, Anne Lise Vesterkjær.
Johan Harv, Leif Rosseland
Å samle mennesker til sosialt samvær og møter
med kristent innhold. 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.
Gode tilbakemeldinger. Gledelig god oppslutning.
(60 - 80)

Kontaktperson 2015: Kristin Haugen
Søm kirke
38 19 68 81 (til mars 2015)
Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81 (fra mars 2015)
E-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune,no
Formål:
Skape et hyggelig treffsted i Søm kirke på formiddagstid.
Målgruppe:
Pensjonister, foreldre på babysang og småbarnssang,
skoleelever, - alle er hjertelig velkommen.
Møtested og tid:
Søm kirke kl. 11.00-13.00 hver onsdag (unntatt høytider og
sommerferie).
Møtested og tid:
38
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HYGGETREFF

Kontaktperson 2015:Kristin Haugen Søm kirke
38 19 68 81 (til mars 2015)
Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81 (fra mars 2015)
E-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune,no
Formål:
Lage et hyggelig samvær i menighetens regi på Randesund
omsorgssenter.
Målgruppe:
Beboere på omsorgssenteret, pårørende og eldre i nærmiljøet.
Møtested og tid:
Aktivitetsstua kl. 16.00 – 17.30, andre onsdag i måneden.
Hvor ofte:
10 ganger i året.
Antall medarbeidere: 7 frem til september, 6 videre etter dette (andaktsholdere i tillegg).
Vanlig frammøte:
20-35 personer.
Utfordringer:
Å lage en meningsfull samling for mennesker med svært ulikt
funksjonsnivå.
Medarbeidere:

Helga Fone
Snehvitbakken 27
Magnhild Gjertviksten Snehvitbakken 43
Greta Hansen
Lian Platå 37
Magna Lien
Kjellevikstien 33
Sidsel M. Stene
Sømsveien 29
Reidar Skaalnd
Kantor

BØNNETJENESTEN
Kontaktpersoner:
E.mail.

997 24 540 (til sept. -15)
975 90 036
913 91 613
901 88 104
917 44 881
481 40 622

Anne Flottorp, mob. 90549184
anne_flottorp@hotmail.com
Diakon Anne Eidjord
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: 25 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: Bønnetjenesten feiret 30 års jubileum høsten 2015.
7 personer har vært med siden oppstarten, det vitner om
stor trofasthet!
Gode tilbakemeldinger om at det er en viktig tjeneste.
Bønn og samtale på mandager: Et godt felleskap, som alle
er velkommen til.
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KIRKERINGENE PÅ SØM

Kontaktperson 2015
Sigrid Farstad Johnsen. Tlf. 90527055 mail: sigri-jo@online.no
)
Mandat/formål:
Jobbe mot julemesse som er lørdag før første søndag i advent
Målgruppe:
Kvinner til kirkeringer
Møtested og tid:
7 forskjellige grupper som møtes i hjemmene
Hvor ofte:
Ca. 1 gang i mnd
Antall medlemmer:
Ca 60 medlemmer
Positive erfaringer:
Synes messa gikk veldig fint. Mye folk og god stemning. Godt
resultat.
Utfordringer:
Vi ønsker flere damer I kirkeringene. Vårt ønske er at yngre damer vil
danne ring. Flere fra menigheten som kan bidra med bakst for salg.
Flere som kan bidra med arbeid messedagen. Vi ønsker også en
representant fra MR i styret.

FRIKSTAD KIRKERING
Års melding 2015.
Frikstad Kirkering.
Kontaktperson 2015 : 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 : Ca en gang i måneden.
Vanlig fremmøtte : 5-6
Utfordring :
Nye medlemmer
Positive erfaringer : Fellesskap, bibel lesing og tjeneste for Randesund kirke.

SØM KIRKEKOR

Kontaktperson 2015
Anette Strømsbo Gjørv
Vardåsveien 18 A
4637 Kristiansand
E-post: anette@gmk.no
Styret:
Det sittende styret har bestått av:
Anette Strømsbo Gjørv (leder),
Eirin Larsen (kasserer),
Olav Andreas Opedal (sekretær),
Thorbjørn Johannesen og Kristin Aarsland (styremedlemmer).
Anne Torill Koland og Berit Elisabeth Berntsen. (varamedlemmer)

Årsmelding 2015

Dirigent: Lisa Håland
Komiteer:
De ulike komitéene har i 2015 bestått av:
• Noteforvaltere: Gerd Tøfte, Sigrid Farstad Johnsen
• PR komité: Anette Strømsbo Gjørv og Hilde Andreassen
• Kaffekomité: Astrid Jakobsen, Thor Eivind Ranneberg-Nilsen, Margrethe Limmesand,
Kirsti Espegren, Gunnvor Østrem, Vigdis Berntsen Borgemyr og Berit Elisabeth
Berntsen
• Arrangementskomité: Eva Heimly, Ole Johan Rossland, Anne Britt Bjørdal, Oddvar
Espegren og Kirsti Espegren.
• Valgkomité: Jan Ludvig Gabrielsen, Svein Gjesdal og Eirin Zachariassen
Formål:
Koret har som formål å fremme kirkesang i gudstenestelivet i Den norske kirke i samsvar
med kirkens trosbekjennelse.
Koret ønsker
• å ivareta våre kirkemusikalske tradisjonar
• å fremme medlemmene sin kirkemusikalske og liturgiske innsikt og forståelse
• å stimulera til nytenking 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 36 ordinære øvingar, 21 på vårsemesteret og 15 på høstsemesteret. I tillegg
kom generalprøver og ekstraøvelser i forkant av konsertane.
Reidar Skaaland har vært fast repetitør på øvelsene.
Vårsemesteret:
Koret har deltatt på gudstjenester 18. januar og 8. mars.
Vårkonserten den 26. april presenterte vi med navnet ”For the Beauty of the Earth”. Kirken
ble pyntet med hvitveis og tre unge jenter var med å danse.
I mai, hadde koret konsert i Lund kirke med tre andre kor og Agder Symfoniorkester dirigert
av Martin Pearson.
Høstsemesteret:
Tur til Tallin i oktober, deltok på gudstjeneste 15. november og gav julekonsert 13. desember
saman med Det Norske Fløyteensemble.
Medlemstallet:
Ved utgangen av året hadde koret 36 aktive sangere fordelt på 13 sopraner, 7 altar, 8
tenorer og 7 basser.
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Kort om arbeidet:
Koret har et positivt og inkluderende miljø, og har i 2015 hovedsaklig arbeidet med
repertoar til vårkonserten der vi pyntet hele kirken med hvitveis. Koret jobbet videre mot
Tallinturen og forberedte julekonsert der alle de 300 publikummerne tente lys.
Positive erfaringar siste år:
Koret reiste til Tallinn i Estland for blant annet å synge saman med Tartu Jaani kiriku
kammerkoor så vel som få grundig omvising i den gamle byen, og en innføring i
kirkeplantingsarbeidet i Mustamäe.
Konserten ble holdt i Jaani Kirik på estisk, russisk , engelsk og fransk og samisk.
Spesielt turen til Mustamäe satte tydeleg spor.
Derfor bestemte koret at årets julekonsert skulle være gratis og kollekten skulle gå uavkortet
til NMS sitt arbeid i Mustamäe. Det kom inn over 20 000 kroner.
Utfordringer for det nye året 2016:
Koret har siden 2014 hatt avtale om å besøke Lista menighet i Farsund for å synge på
gudstjeneste 13. mars. Samtidig vil koret holde konsert sammen med VAKK, Vest Agder
kammerkor, i Vanse kirke søndag 14. mars
Koret har god økonomi, og ønsker å holde gratis sommerkonsert 12.juni. Det vil bli tatt opp
kollekt som uavkortet skal gå til det formålet koret bestemmer.

SVOK - SØM VOKALENSEMBLE
SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger
eller ved andre tilstelninger.
Året 2015 startet ut med denne utfordring for koret at sin dirigent Konrad Øhrn trengte
permisjon. Heldigvis fikk koret vikar dirigent fra egne rekker, Inge Dahl. Våren 2015 gikk sin
gang med fine sangopplevelser for koret, nytt repertoar og nye innspill til sangteknikk.
Høsten 2015 var koret glad for å få tilbake sin dirigent og kunstneriske leder Konrad Øhrn og
sette så smådt i gang med forberedelser for en jubileumskonsert i våren 2016.
Konserter/fremføringer;
• 19. april - Gudstjeneste i Søm kirke
• 14. juni - Sommerkonsert i Søm kirke med tittel «Den song som allting heilar»
Søm vokalensemble med solister (studenter fra UiA), Wenche Høyrem som
konferansier, Elda Aliaj som pianist og Inge Dahl som dirigent. Konserten bød på en
variasjon av folkesanger, religiøse sanger og profane sanger – gjennom tid og genre,
fra William Byrd til Knut Nystedt.
• 20. september - Gudstjeneste i Herad kirke, i nærheten av Lista. Her dro en liten
delegasjon på 8 kormedlemmer.
• 11. oktober - Gudstjeneste i Søm kirke
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•

•

1. november - Allehelgenskveld i Søm kirke med tittel «Ettertankens time»
SVOK fremførte ulike sanger av Bach, Mendelssohn, Negro spirituals, og en avdeling
av Ekberg-sanger.
13. desember - Gudstjeneste i Vennesla med litt julemelodier

SVOK har fått veldig positiv respons på sine fremføringer i Lista og Vennesla, og ble derfor
også invitert tilbake. I tillegg har koret andre stående invitasjoner til bl.a. Høvåg og Oddernes
kirke som forhåpentligvis kan la seg innfri i en nærmere fremtid.
Øvelser:
Koret har hatt 18 øvelser i vårsemesteret, i tillegg til 1 fredagsseminar i forbindelse med
konsert den 14.juni. Øvelser i våren var fordelt på stemmeøvelser og øvelser med dirigent. I
høstsemesteret hadde koret 16 øvelser.
Medlemmer:
SVOK har i 2015 hatt et varierende antall medlemmer. Dette var grunnet både permisjon til
3 medlemmer, og studenter som har måtte prioritere sine musikkstudier. Etter siste telling i
2015 hadde koret 19 medlemmer fordelt på 1 dirigent, 7 sopraner, 4 alter, 3 tenorer og 4
basser.
Styremedlemmer:
• Ingar Boge (leder)
• Unn Miriam Kasti (kasserer)
• Randi S. Njølstad Dahl (notearkivar)
• Christina Rasmussen (sekretær og PR-ansvarlig)
• Konrad M. Øhrn (dirigent og musikalsk leder), og Inge Dahl (vikar dirigent i våren
2015)
• Inga Rostløkken (varamedlem)
Beate Boge er sosialansvarlig i koret.
Styret har holdt 7 styremøter: 17.02, 16.03, 15.04, 05.05, 27.05, 24.08 og 24.11.
Året 2015 har gitt oss mange flotte sangopplevelser, og vi vil takke hver enkelt for innsatsen
de gjør til korets beste. En spesiell takk til Inge Dahl for dyktig og inspirerende bidrag i våren
2015, og til Konrad M. Øhrn for dyktig musikalsk ledelse.
På vegne av SVOK-styret,
Christina Rasmussen, sekretær

RABAKORET

Kontaktperson 2015: 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: Frank Iglebæk
-PR ansvarlig: John Olsen
-Web-ansvarlig: Bernhard Hovden(våren2015) og Jarle Johnsen (høsten 2015)
-Salg: Anders Bjoraa
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-Dugnadsansvarlig: Tove Heggland Nordal
-Kasserer : Svein Otto Støyl
-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.klasse kl 17.00-17.45
2. - 7. klasse kl 18.00-18.45
Antall sammenkomster: 25 øvelser,11 opptredener, 4 innspillingskvelder i studio og 2
overnattingshelger ( Søm kirke februar og BGF i Kragerø i oktober) og to opptredener i
Kilden for de største barna.
Antall medlemmer: 107
Antall vanlig fremmøte: ca 80
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 holder lenger på de
eldste barna enn vi gjorde for noen år siden. Vi spilte inn en ny jule-CD på høsten, og dette er
et stort og samlende prosjekt for hele koret. Vi er veldig fornøyde med at vi økonomisk
klarer å gjennomføre så store prosjekter.
Utfordringer for det nye året:
Utfordringer for det nye året blir å jobbe for å ha en stabil gjeng med hjelpeledere.
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. Vi har få gutter i koret og derfor ønsker vi
å få flere tenåringsgutter til å være hjelpeledere, da vi tror at de kan være et godt forbilde
for guttene.
Rabakoret har 20-årsjubileum i 2016, så planen der blir å lage en flott markering av jubileet.
Det har vært noe krevende å få foreldre til å stille opp med boller/kaker eller annet
dugnadsarbeid, og vi håper at dette går lettere i året som kommer. I 2016 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
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PROSJEKTØRGRUPPA
Kontaktperson 2013:
Øistein Vigemyr
Andre medarbeidere:
Jan Hodne
Bjørn Skaar
Anne Lise Vesterkjær
Jan Hodne
Lars Berrum
Olaf Rosendahl
Torgrim Eldhuset

oisteinvi@gmail.com

950 30 599

jan@hodne.com
bjskaar@online.no
torsvest@online.no
jan@hodne.com9
lars.berrum@losmail.no
olafrosendahl@gmail.com
t-eldhus@online.no

911 93 317
415 61 430
452 62 426
911 93 317
938 81 011
953 66 394
952 57 654

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:
Møtested og tid:
Hvor ofte:
Sammenkomster:

Menigheten samlet til gudstjeneste.
Ved gudstjeneste i Søm kirke – primært søndag formiddag.
De fleste søndager og helligdager i året.
2 møter pluss 60 gudstjenester ifølge turnusliste og 3 andre utenom
turnusliste.
8

Antall medlemmer:
Utfordringer:

Det jobbes godt og tjenesten fungerer godt. Av og til er det litt
vanskelig å finne folk i ferier.

Positive erfaringer:

I det siste har vi fått med konfirmanter i gruppa. En er vel etablert og
en er under opplæring.

WEBGRUPPA
Kontaktperson 2014: Øistein Vigemyr
oisteinvi@gmail.com
950 30 599
Andre medarbeidere:
Ralph Nash ralph.nash@gmail.com
472 78 552
Anette Strømsbo Gjørv anette@gmk.no
952 80 455
Tove Houck Christensen
tovehouck.christensen@gmail.com
38 04 58 70
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.
Målgruppe:
Alle som søker opplysninger om Randesund menighet og
arrangementer der.
Sammenkomster:
Årsmelding 2015

Et møte i gruppa pluss intern kommunikasjon med epost og Skype.

Antall medlemmer:
4
Arbeidsgang:
Gruppa fortsetter sitt arbeid med å drifte menighetens nettsted.
I slutten av november fikk nettstedet ny utforming. Det ligger mye arbeid bak en
slik omlegging.
I alt 15 personer har adgang til å legge ut saker på randesund.no. De fleste har
bare adgang til en eller noen få sider.
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 kan umulig nå over
alt. Skal nettstedet stadig oppleves som nyttig å besøke, må mange 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.
Jus omkring publisering av bilder av personer gir oss utfordringer. Selv om vi
bare unntaksvis oppgir navn på de vi avbilder, skal de gi sitt samtykke. Det er
svært vanskelig å få til i praksis. På arrangementer der det skal fotograferes for
Kirkenytt eller Randesund.no vil vi be om at dette opplyses i forkant. Hensikten
kan være dobbel: 1) For at folk skal bli oppmerksom på at de kan se bilder fra
arrangementet på nett eller i menighetsblad. 2) For at de som evt. ikke ønsker å
bli eksponert på denne måten, kan få anledning til å si fra om det.
Positive erfaringer:
Tilbakemeldingen fra menigheten er positiv. Randesund.no blir flittig brukt. Når
noe spesielt skal skje eller har skjedd, stiger interessen markert.

KIRKENYTT

Redaktør:
epost:
Foto og layout:
epost:

Tove Houck Christensen
Holteveien 3, 99017654
tovehouck.christensen@gmail.com
Ralph Nash
Holteveien 3, 47278552
Ralph.nash@gmail.com

Kirkenytt gir et bilde på hva som rører seg i menigheten og skal utfordre til tankeutveksling
og innlegg fra menighetens medlemmer.
I 2015 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 4600.
Menighetsbladet blir trykt av Synkron Media AS, og distribuert av Norpost. Kirkenytt
finansieres gjennom annonser. Redaktør er Tove Houck Christensen, og Ralph Nash står for
foto og layout. Jan Ludvig Gabrielsen og Bjørn Skaar har ansvar for annonsene.
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I 2015 har Kirkenytt spesielt skrevet om Trosopplæringen i Randesund menighet etter ønske
fra staben. Hvert av de fire nummerne har tatt for seg tilbudene for de forskjellige
alderstrinn fra 0 år til 18 år.
Givertjenesten har hatt sin egen informative side i hvert nummer, stor takk til Lars-Ivar Gjørv
for den.
Vi er også takknemlige for den positive responsen vi får fra bidragsyterne til bladet når vi
varsler om at nå er det på tide med nye innlegg til nytt nummer. Det letter arbeidet vårt
betydelig. Vi retter igjen en spesiell takk til Dag Beek for alltid velvillig innsats og hans
interessante bidrag.
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 følger menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste
for mennesker.

MIDI

Kontaktperson: Bjarne Sløgedal, bjarne.slogedal@kristiansand.kommune.no
976 36057
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
Antall medlemmer: 22
Vanlig fremmøte: 40-50
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,
men vi har også trofaste Midibarn fra Dvergsnes. Vi jobber stadig for å få barn fra alle
skolene.
Midi ønsker seg flere nye ledere i 2016.
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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 skoler
Flott at
Så har Midi fått en del nye ledere. Dette gjør at vi kan bytte på fredagskveldene om noen
trenger fri: Kåre Sundmyhr, Marit og Gisle Johnson, Kjersti og Thomas Westergren er de
freshe nye. Vegard Hansson, Rolf Haugevik og Bjørg og Bjarne Sløgedal har vært med en
stund.

GUTTIS
Kontaktperson 2015: Roald Johannessen roald-jn@online.no , mobil 90 86 78 44
Mandat/formål:

Gjennom andakter og ulike «gutte-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:
Annenhver mandag kl.18.00 på Hobbyrommet i Søm kirke.
Antall sammenkomster: 17
Antall vanlig fremmøte: ca 25 gutter
Kort om arbeidet: De fleste kveldene er det hobbyaktiviteter med snekring og dekorering
med «svi-penn». Vi har også utekvelder med lek og natursti, en
sykkeldag med besøk av politiet og aktivitetsdag på stranda.
Utfordringer:

Det er en hyggelig utfordring at mange gutter kommer trofast på
møtene, spesielt er det mange fra 1. og 2.trinn. Vi antar at det har
sammenheng med at flere av de eldre guttene er opptatt med fotballtrening på samme tid som vi har Guttis.
Det er ønskelig med flere ledere!

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.

SØM SØNDAGSSKOLE

Kontaktperson 2015:
Karen Marie Farestveit
Huldertun 9
4638 Kristiansand
95 80 74 71
Karen.marie.farestveit@lillesand.kommune.no
Karin Buen
Rona 22
4638 Kristiansand
91151029
Karin.buen@gmail.com
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Medlemmer:
Det var 46 betalende medlemmer i 2015 og ca 80 registrert innom. I tillegg er det ofte barn
fra dåpsfølge som kommer på søndagsskolen. De blir ikke registrert inn.
Mandat/formål:
”Gi Jesus til barna”. Vi er en del av trosopplæringsplanen i menigheten.
Målgruppe:
Alle barn. Vi har en fellessamling for alle i starten og deler oss i aldersbestemte grupper etter
en stund. I år har vi nesten bare delt oss i to grupper, fra tredje klasse og nedover og fjerde
klasse og oppover. Vi har hatt ei gruppe for de under skolealder enkelte ganger.
Møtested og tid:
Vi er i Søm kirke, og har søndagsskole nesten alle søndager det ikke er familiegudstjeneste
eller barnegudstjeneste.
Antall sammenkomster:
Vår: 5 samlinger samt familietur til Gautestad i mars og Barnas Påskefest. Vi deltok også på
Pilgrimsvandring sammen med menigheten.
Høst: 8 samlinger
Antall vanlig fremmøte:
Varierende, men oftest ca 20 barn
Kort om arbeidet:
En vanlig søndagsskole starter oppe i kirka, der vi er med på starten av gudstjenesten. Vi
pleier å åpne skattekista , synger søndagsskolesangen og fortsetter nede med samlinger
felles og i grupper.
Det har blitt en tradisjon med familietur til Gautestad i mars. Vi var ca 50 på tur, og hadde ei
fin helg med skiturer, pysjsamlinger, underholdning, søndagsskole og voksensamling.
Positive erfaringer siste år:
I vår ble vi invitert på et menighetsrådsmøte. Der la vi fram vår bekymring om ledermangel i
vår søndagsskole og det gjør at vi har hatt få samlinger de siste årene. Da er det veldig
gledelig å kunne melde at vi har fått 4 nye ledere, og i tillegg har vi hatt søndagsskole
annenhver søndag i hele høst.
De siste årene har det vært mange store søndagsskolebarn , men i år har det begynt flere
under skolealder.
Utfordringer for det nye året:
Vi trenger fortsatt ledere. Det opplegget som vi har nå, og som vi synes fungerer bra, krever
mange ledere hver gang.
Vi er takknemlige for at de ansatte i kirka har stilt opp når det har vært få ledere, og det
ønsker vi fortsatt hjelp til.
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Selv om vi nå er blitt flere barn under skolealder er det fortsatt viktig å invitere
småbarnsfamilier til søndagsskolen.
Karen Marie Farestveit

RANDESUND KFUK/KFUM-SPEIDERGRUPPE

Kontaktperson 2015:
Rita Galteland , Odderhei terr. 12, 4639 Kristiansand. Mobil: 91 15 22 23
(gruppeleder)
e-mail:
rita.galteland@gmail.com
Mandat/formål:
KFUK/KFUM speiding er friluftsliv, fellesskap, kristen tro og lærerike utfordringer.
Sentralt står speiderløftet, speiderloven og prinsippet ”learning by doing”
Målgruppe:
Barn fra 4. til 7.trinn og ungdom fra 8. trinn
Møtested og tid:
Tirsdag kl. 17.30-19.00. Vi har de fleste møter ute i skogen, men trekker innomhus i
kjelleren på kirka i november og deler av januar/februar.
Hvor ofte:
I snitt tre patruljemøter i måneden. Den fjerde tirsdagen brukes til planlegging.
Speideren følger skoleåret, men har vanligvis speiderfri juni og desember.
Antall samlinger:
Omkring 25-30 i løpet av ett år. Tur på våren til Treskomyra i Randesund.
Antall medlemmer:
Pr. 31.12.15 er vi 8 medlemmer i speidergruppa. Samme antall som i fjor.
Speidergruppa har bare en voksenleder igjen, i tillegg til regnskapsføreren.
En av speiderne er fra 6.trinn, tre fra 7.trinn og to fra 8.trinn.
Vanlig fremmøte:
Så godt som fulltallig oppmøte blant speiderne på hvert møte.
Positive erfaringer:
Speiderjentene er ivrige og møter trofaste opp – uansett vær og vind. De trives med
utfordringer og læring i et jentemiljø.
Utfordringer:
Å være med og bidra i frivillig organisasjonsarbeid står ikke lenger så høyt i kurs hos den
voksne generasjonen. Trenden er at svært mange prioriterer å dyrke egne interesser og
velvære fremfor å gi av sin tid til organisasjonsarbeid. Ungdom som er ferdig med
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videregående reiser ut for å studere. Derfor er det også vanskelig å rekruttere denne
aldersgruppa til frivillig innsats i speideren. Det er uvisst hvor lenge Randesund KFUKspeidergruppe kommer til å holde aktiviteten i gang. Vi tar ett år av gangen.

KLOKKERTJENESTEN

Randesund menighet har ingen fast klokker, men har en solid gruppe frivillige klokkere på 11
personer. Klokkere er medhjelpere ved dåp, nattverd og tekstlesing og ellers i gudstjenesten.
Dette fungerer veldig bra. Menigheten ønsker 1-2 nye klokkere.

FRIVILLIGE KIRKETJENERE

Menigheten har 2 frivillige kirketjenere som betjener Randesund kirke – Kai Romstøl og Dag
Terje Flottorp. Øystein Buen er frivillig kirketjener i Søm kirke.

KIRKEVERTER

Menigheten hadde 44 kirkeverter i Søm kirke og 10 kirkeverter i Randesund kirke. To i
reserve. 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 føler seg inkludert.

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 karnevalsgudstj., barnegudstjenester og lignende. Det er noen som er
med i flere av gruppene og mange har vært med i tjenesten i 25-30 år.

MENIGHETENS VASKERE

Menigheten har 14 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.

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 og raskt blir rent tøy levert tilbake. Disse
personene har hatt denne tjenesten i 25-30 år!
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Uten frivillige er det vanskelig å drive menighet. Er det
noe du kan tenke deg å være med i, - ta kontakt med
kontoret! Vi trenger hverandre!
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