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Randesund menighet:
Et fellesskap for alle
- i tro på Jesus Kristus
- i tjeneste for medmennesker
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Adresse:
Telefon:
e-post:

Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand
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Torill Farstad Dahl
Ellen Sandvik
Anne Eidjord
Reidar Skaaland
June B. Myhrstad
Liv Godtfredsen
Per Svein Sørensen
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38 19 68 80
38 19 68 83
38 19 68 84
38 19 68 82
38 19 68 81
38 19 68 86
97 14 67 02
38 19 68 87
38 19 68 85
38 19 68 85
97 67 71 25

Odderhei terrasse 44
Kongshavnveien 60
Alvestien 7
Fuglevikkleiva 49
Kjellevikstien 3
Kongshavnveien 85
Morildveien 11
Bekkedalen 19

45 25 02 40
98 21 68 11
91 73 49 56
95 12 33 15
99 59 19 30
95 74 08 73
90 76 73 30
93 09 66 00

Lian Platå 55
Korsvikhaven 11
Odderhei Terrasse 59
Fuglevikkleiva 52

91 52 98 29
91 87 32 83
93 08 63 32
38 04 44 43

Menighetsråd:
Svein Arve Egeland
Ann-Helen Dolsvåg
Kjetil Tverrli Lervik
Randi Knutson Skaar
Gisle Johnson
Margrethe K. Dybdahl
Kirsten Leidal
Vegard Hansson
Varamedlemmer
Bård Arne Leite
Svein Otto Støyl
Line Beate T. Mastad
Wenche I. Solum Stallemo

www.randesund.no
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Noen tall fra kirkelig årsstatistikk for
Randesund menighet
1. Nøkkeltall
2012

2011

2010

2009

4
32
90
70
25
42
78

8
25
113
89
30
37
122

9
24
121
85
27
49
118

16
28
95
87
36
43
107

Art
Innmeldt i Den norske kirke
Utmeldt av Den norske kirke
Døpte (innført med nummer)
Døpte bosatt i sognet
Ekteskapsinngåelse med forbønn
Gravferder (innført med nummer)
Unge som deltar i konf.gudstjenesten
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

81

2012
15094

90

60
3
17
8

4173
92
3490
1985

54
3
17
10

3369
149
3703
2445

55
4
26
10

3801
146
6680
2680

56
2
17
13

4300
118
3334
3085

5
1

1945
145

5
0

2350
0

5
1

2485
270

5
1

2295
205
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2011
2010
2009
17818 88 15991 85
17737

ÅRSRAPPORT FOR MENIGHETSRÅDET
Menighetsrådet (MR) vil i denne rapporten fokusere på det som vi mener har vært de viktigste
hovedområdene i vårt arbeid i 2012
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.
Rådet består av: Svein Arve Egeland (leder), Ann- Helen Dolsvåg (nestleder), Gisle Johnson, Kirsten
Leidal, Margrethe Kleveland Dybdahl, Kjetil Tverrli Lervik, Helge Sigurd Schmidt (frem til mars -12 da
han flyttet fra soknet), Randi Knutsen Skaar, Vegard Hansson og Eivind Martinsen (sokneprest).
Varamedlemmer er Bård Arne Leite, Svein Otto Støyl, Line Beate Tandsæther Mastad og Wenche
Irene Solum Stallemo.
Til sammen har vi hatt 8 møter og behandlet 65 saker.
MR er opptatt av å fremheve alt det flotte og trofaste arbeidet som menigheten driver. Det gjelder
gudstjenester, kor, trosopplæring, bønn-, diakoni og misjonsarbeid. Dette er viktige kjennetegn på en
god menighet, og mye av vårt arbeid går med til å motivere og utvikle dette arbeidet på en god måte
fremover.
MR minner om at alle referater fra våre møter er tilgjengelig på menighetens nettside:
www.randesund.no
Av viktige oppgaver som MR har jobbet med i året som har vært, nevner vi følgende:
Trosopplæringsutvalg,
MR har vært opptatt av å samle alt trosopplæringsarbeid fra 0 – 18 år under ett utvalg. Derfor har vi
oppnevnt et nytt trosopplæringsutvalg som skal ha ansvar for å koordinere, sammen med kateket og
trosopplærer, alt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. MR har derfor fattet vedtak om å legge
ned de utvalg innenfor trosopplæringen som i dag eksisterer: konfirmant-, trosopplærings-,
undervisningsutvalget og ungdomsrådet.
Utvalget ledes av Randi K Skaar og består av Liv Godtfredsen, Ellen Sandvik, Eivind Martinsen, Jon
Ditlef Monstad, Bernhard Hovden og Lisbeth Hallberg.
Ny gudstjenesteordning.
MR har vedtatt en ny gudstjenestereform for menigheten, etter forslag fra gudstjenesteutvalget. Denne er godkjent av biskopen, og skal evalueres etter 2 år.
Kirkeordning etter 2013.
Våren 2012 ble Grunnloven endret. Endringene innebærer at Norge ikke lenger har en statsreligion.
Som følge av denne endringen, endres Kirkeloven. Den norske kirke står overfor spennende
organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. I denne forbindelse har MR svart på en høring som
kirkerådet har initiert om hvordan en mener at fremtidig kirkeordning bør se ut.
Givertjeneste.
MR har ved flere anledninger drøftet hvilke vei vi som menighet går videre. Vi har også bedt om
innspill fra menigheten uten at vi har fått så mye tilbakemelding. Det vi har fått av tilbakemelding,
går på å jobbe med giver-tjenesten og bibelgrupper. Det første har vi nå tatt tak i. Det er nedsatt en
komité bestående av Lars-Ivar Gjørv, Annette Hansson, Jan Petter Horn, Inger Romstøl, Arnfinn
Larsen og Svein Arve Egeland. Dette blir et satsingsområde i 2013. Giverkomiteen tenker todelt når
det gjelder oppdraget. Først må vi dekke et underskudd som vi har i dag. Samtidig ønsker å fokusere
på nye tiltak som vi kan samle inn penger til. Et tiltak som vi ønsker å jobbe mot, er å styrke
ungdomsarbeidet i menigheten ved på sikt å ansette ungdomsprest.
Tilsettinger
Anne Eidjord ble tilsatt som ny diakon i menigheten fra 15.august. Hun etterfulgte Gro Line
Gaudestad som sluttet i stillingen sommeren 2012.
MR vedtok å øke stillingen til June B Myrstad med 10 % fra sommeren 2012. Denne økningen brukes
til å dirigere ungdomskoret i menigheten.
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Jostein Torvnes er tilsatt som ny ungdomsarbeider. Han etterfølger Kjetil Berntsen som sluttet i
stillingen i sommer.
Vi minner om det som er Randesund menighets visjon: ”Et fellesskap for alle, - i tro på Jesus Kristus, i tjeneste for medmennesker.”
Svein Arve Egeland
Leder

ÅRSMELDING FRA SOKNEPRESTEN
En av sokneprestens oppgaver i Randesund er å være hovedansvarlig for gudstjeneste-planleggingen
og gjennomføring. Men gudstjenesteplanen legges opp i nært samarbeid med de andre i staben, og
den legges frem til godkjenning i menighetsrådet. Det er mange ting å tenke på når en har
gudstjenestene som et rammeverk for det øvrige menighetsarbeidet. Men dette er også til god hjelp.
Gudstjenesten- søndag kl.11.00 vektlegges i menigheten. Det er «alltid» gudstjeneste i Søm kirke
hver søndag kl.11.00, men med noen få unntak.
Sokneprest og kapellan deler likt på søndagens gudstjenester.
Vi har i 2012 fortsatt med Barnegudstjenester på 6 søndager i Søm kirke kl.17.00. Det har vært
kapellanen som har hatt ansvar for disse sammen med representanter fra søndagsskolen.
Vi hadde i vårhalvåret 2 Ungdomsgudstjenester på søndag kveld. Det var en spennende arena hvor
ungdom fikk prøve seg på sang, musikk, tekstlesing, vitnesbyrd, andakt. Der hadde jeg hatt ansvar
sammen med ungdomsarbeider Kjetil Berntsen. Vi hadde ingen slike på høsten.
Prestene bytter også på å delta på de 2 ”Felles-kirkelige»-gudstjenestene.
Vi har tidligere hatt ønske om å fylle fastetid og adventstid med innhold. Da har vi hatt noen
samlinger i kirken på onsdagskvelder hvor vi har lest en tekst, sunget salmer, bedt bønner, lyttet til
musikk. Dette ble gjennomført i fastetiden 2012.
Prestene i Randesund, Hånes og Tveit deler på TJENESTEUKER i sonen. Her inngår både begravelser
og vigsler.
KONFIRMANTENE – kapellan og sokneprest har her et medansvar, mens kateket er den som har
hovedansvaret. Jeg har hatt ansvar for KRIK-konfirmanter. Det innebar bla å være med 19
konfirmanter til KonfAction i Bø i juni.
Vi har klart å involvere konfirmantene mer i søndagens gudstjenesten. Hver konfgruppe har vært
med å forberede og gjennomføre en gudstj. Dette har vært svært meningsfylt.
TROS – her veksler prestene om å delta, men slik at det alltid er en av oss med på opplegget og har
ansvaret for den gudstjenesten som hører med i opplegget.
- Diakonen – sammen med denne har soknepresten og organist vært 1 gang pr mnd på
nattverdgudstjenester på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter.
- Organistene – vi samarbeider med organistene om salmer/musikk til gudstjenesten.
Daglig leder – vi samarbeider i det daglige. Hun har den store oversikten og sørger bla for
bemanningen til gudstjenesten av lønnede og frivillige medarbeidere.
Jeg har vært leder i Gudstjeneste-utvalget som har hatt mye å gjøre med innføringen av den nye
gudstjenesteliturgien.
Soknepresten har plass i menighetsrådet, og i Menighetsrådets arbeidsutvalg.
Prestene har dåpssamtale med de som skal ha dåp. Det skjer som regel onsdagen før dåpssøndagen.
Her møter de Dåpsvertinnen som de treffer igjen på søndagen.
- Viktige funksjoner i forbindelse med gudstjenesten ivaretas på en flott måte av de mange frivillige.
Vi prester utarbeider bla en agenda for den aktuelle gudstj og sender dette til klokkerne og
prosjektører. Så samles alle til samling kl.10.00 til forberedelse.
Det er fortsatt et veldig spennende arbeid å være med som prest i Randesund. Noen ting ligger fast
og noe er i høyeste grad under utvikling.
Sokneprest Eivind Martinsen
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ÅRSMELDING FRA KAPELLANEN
2012 har vært et VANLIG år for kapellanen. Man er fristet til å kopiere rapporten fra 2011, fordi
arbeidet stort sett har vært som da.
Gudstjenester Det fineste jeg vet er å feire gudstjenester. Arbeidet med gudstjenestereformen har
vært strevsomt og fint, og jeg håper på videre refleksjon omkring dette. Vår menighet har ikke enda
tatt alle valg når det gjelder den liturgiske musikken, og biskopen gav oss noen punkter å arbeide
videre med i sin godkjenning av vår lokale gudstjenesteordning. Det finnes ingen snarveier, heller
ikke til det musikalske. Dette krever videre refleksjon og arbeid om gudstjenesten. Etter at
menighetsrådets forslag til lokal grunnordning forelå sent på høsten, har det ikke vært noen aktivitet
i gudstjenesteutvalget, der kapellanen har plass. Jeg ser fram til å ta opp igjen samtalen om liturgien
nå som vi har gått noen skritt i den nye ordningen. Av mange gode ting som har fulgt i kjølvannet av
reformen (en mild sådan, vil jeg påstå), er involveringen av flere i gudstjenesten som medliturger.
Særlig synlig har dette vært de gangene det har vært konfirmantgrupper som har deltatt i
gudstjenestene.
Utfordring: Å gi menighet og involverte forståelsen av at «Gudstjenestens vi er alle som er
tilstede, hele den gudstjenestefeirende forsamlingen. Alle er deltakere.» (Gudstjenesteboka
side 7.17). I gudstjenesten er det ingen som «opptrer», alle «innslag» er en del av
gudstjenestefeiringen.
Vigsel og begravelse Prestene i Randesund deler tjenesteturnus med sogneprestene i Hånes og Tveit,
og antallet vielser og begravelser varierer naturlig nok fra uke til uke. Kapellanen har tjeneste hver 4.
uke. Selv om antallet begravelser i sonen er lavt, er det en kabal å få brikkene til å passe sammen i
tjenesteukene på grunn av andre arrangementer, f.eks babysang og konfirmantundervisning. Som
tillitsvalgt har jeg fritak for en tjenesteuke per semester.
Samarbeid med stab Staben i Randesund har tett og aktivt samarbeid på mange plan. Likevel er min
oppfatning at staben vår, i likhet med mange andre staber i prostiet, opplever en trøtthet. Det er
mange aktiviteter, samtidig som jeg som prest (og andre medarbeidere) gjerne vil signalisere at jeg
har TID til den som vil ha en samtale eller trenger litt av min tid. Vi får for liten tid til evaluering,
særlig av de store linjene. Stabsturene er nyttige og viktige, og høstens tur for hele hurven til
Trosopplæringskonferansen var en nyttig felles opplevelse.
Utfordring: Å evaluere og videreutvikle arbeidet, for å effektivisere både i forhold til stabens
innsats, og i forhold til å nå ut til flere med gode tilbud. Fornyelse.
Dåp Er dåpstallet vårt synkende? Det ser i alle fall ut til at vi har færre dåp de første månedene av
året, kanskje pga barnehageopptaket som gjør at de som kan planlegge fødsel (med påfølgende dåp),
føder sine barn før 1. september. Det er en stor gave å ta i mot barn (og unge) som døpes inn i vår
menighet. Gjennom dåpen innsettes vi som «fullverdige medvirkende» i menigheten (gudstj.boka s.
7.17). Den nye dåpsliturgiens presentasjonsformel av de nydøpte synes jeg er nydelig og stor: «Dette
er NN, vår søster/bror i Kristus» eller «dette er NN, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet».
Utfordring: Å møte evt. synkende dåpstall, særlig blant våre medlemmers barn.
Trosopplæring Ukentlig bruker jeg ca to og en halv time på ett av menighetens trosopplæringstiltak,
nemlig babysang. Også i 2012 har jeg vært leder for gruppa 0-1 år. Dette arbeidet er tidkrevende – og
utrolig meningsfylt. Jeg på at babysangen kommer på toppen av alt annet jeg gjør, og skviser meg
veldig på onsdager jeg får begravelser eller har konfirmanter. Likevel opplever jeg at babysang gir
energi til alt annet arbeid, og erfaringene fra sangstundene er verdifulle inn i en refleksjon omkring
det å bygge menighet, det å inkludere nye og det å ta barnet på alvor som likeverdig. Det har også
gitt meg nye teologiske refleksjoner omkring vårt forhold til Gud som hans barn. I tillegg er det en
ekstremt viktig arena for å bygge relasjoner til nye mennesker. Av andre trosopplæringstiltak i 2012
deltok jeg på tårnagenthelga i januar, TROS for 6åringer og for 8åringer.
Jeg og familien min fikk være med Enter på tur til Hemsedal i vinterferien i 2012. Dette var en flott
opplevelse der jeg og min mann hadde undervisning og forkynnelse, i tett samarbeid med
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ungdomsarbeider Kjetil Berntsen. I tillegg var jeg på Enter to lørdager, da feiret vi også nattverd
sammen.
Utfordring: Tid
Konfirmanter Både i vår- og høstsemesteret har jeg hatt to konfirmantgrupper, jeg deltok på en
konfirmantweekend i vår og ved to av fem konfirmasjonsgudstjenester. Om våren går det mange
timer til enkeltsamtaler. Resultatet av samtalene er at jeg blir utrolig glad i konfirmantene (om jeg
ikke er blitt det før…).
Utfordring: Vi møter bredden av årskullet i konfirmasjonsundervisningen, ungdommer med
voldsomt ulike behov/forutsetninger/evner/interesser/bakgrunner/kunnskap. Det er
uvurderlig at diakonen er aktivt med i forhold til temaer og enkeltkonfirmanter/grupper av
konfirmanter som på en særskilt måte trenger stødige voksne med mye tid og kjærlighet.
Studier og fordypning Jeg hadde et par dagers studiepermisjon i mars der jeg var til stede under en
doktordisputas om dåp og trosopplæring, «Practising Baptism» av Bård Hallesby Norheim. Også i
2012 hadde jeg en ukes studiepermisjon like før jul, der jeg arbeidet med temaet «trosopplæring på
hjemmebane». I tillegg har det vært noen halve og hele studiedager for prestene i domprostiet.
Prestene i prostiet møtes også ukentlig til tekstgjennomgang og samtale om søndagens tekster.
Dette er en god hjelp til å forberede prekenen.
Utfordring: Tid og evne til fordypning…..
Tillitsvalgt I februar 2012 ble jeg valgt til leder i Presteforeningens lokallag i prostiet.
Om presterollen Det er få kapellaner igjen i kirken, og det aktualiserer spørsmålet: Hvem er
kapellanen? Hva er min rolle som prest i menigheten? Som strategisk tenker, visjonsbærer og åndelig
leder er det nok først og fremst sognepresten som har en tydelig rolle. Dette er en utfordring for min
videre refleksjon. Slik det var i 2011!
Torill Farstad Dahl
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ÅRSRAPPORT FRA KATEKETEN
2012 har vært et år med nye, store utfordringer innenfor det som har med undervisning å gjøre.
Trosopplæring
2012 er det første hele året vi har hatt trosopplæringsmidler til å drive trosopplæring for barn og
unge fra 0-18 år. Våren 2012 ble det opprettet et nytt Trosopplæringsutvalg som i første omgang skal
arbeide med en helhetlig trosopplæringsplan. Det har vært både spennende og utfordrende å
arbeide med premissene for hvordan vi ønsker å utforme vår lokale plan.
Trosopplæring er et felles løft for 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.
Tiltak som jeg har hatt spesielt ansvar for er LysVåken og Tårnagenthelgen. LysVåken er overnatting i
kirken for 12-åringer. Det var over 30 barn som deltok. Vi hadde en flott «nyttårs-feiring» sammen.
På Tårnagenthelgen var det over 80 barn som deltok. De som er på 2.klassetrinn får en spesiell
invitasjon, men alle på småskoletrinnet kan delta. Det er veldig moro med så mange fornøyde barn.
Vi er flere i staben og mange frivillige som stiller opp for at disse tiltakene skal være mulig. Det er
flott at barna kan delta med sang og innslag på gudstjenestene.
Konfirmanter
I forbindelse med innføringen av Trosopplæringsplanen er konfirmantundervisningen kommet inn
som en del av Trosopplæringen i menigheten. Timetallet har med dette økt fra 45 timer til 60 timer.
I skoleåret 2011/12 hadde vi 79 konfirmanter i 2012/13 har vi 98 konfirmanter. Antallet har hatt en
oppgang det sist år, men er nok en noe lavere andel av årskullet enn det vi ellers har hatt de siste
årene. Undervisere er sokneprest, kapellan og kateket.
Det siste året har konfirmantene deltatt på gudstjenester med ulike innslag eller som tekstlesere,
kirkevertoppgaver og andre ting. Jeg tror konfirmantene opplever det som flott å delta. Takk til dere
som er klokker og kirkeverter de søndagene konfirmantene er der, takk for at dere tar vel imot dem
og viser dem så godt til rette!
Kirke-/skolesamarbeid.
Jevnt over har vi et veldig godt samarbeid med barneskolene i Randesund.
Alle skolene deltok på årets julegudstjenester.
Mange av lærerne gir hyggelige og gode tilbakemeldinger på kirkebesøkene.
Det er gøy å se barnehagebarn og skolebarn komme til gudstjenester og kirkebesøk med forventning
og begeistring i blikket. Jeg tror mange opplever at de er stolte over å være en av ”eierne” av Søm
kirke.
Barne- og ungdomsarbeid
En utrolig viktig del av menighetens dåpsopplæring er det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet
som søndagsskole, kor, barnegrupper, Speider, ungdomsklubb osv. Hjertelig takk til alle dere frivillige
som står på som ledere år etter år!
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ÅRSRAPPORT FRA DIAKONEN
Mange spør meg, hva er egentlig diakoni. Den norske kirkes definisjon som ble vedtatt i 2007 viser en
ønsket retning for diakonien. Den sier at diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er «Guds kjærlighet til alle
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste».
Hva betyr dette for Randesund og for min tjeneste her? Det spørsmålet har jeg stilt meg siden jeg
begynte som diakon her 15. august 2012, og dette spørsmålet vil jeg fortsette å stille meg. Det er
nødvendig å forholde seg til hva diakoni er, som en veiviser i møte med de mange behov som finnes.
Svaret på hva en diakon skal gjøre, kan være mangfoldig. Jeg har derfor måttet være i dialog med
daglig leder, stab, menighetsrådsleder, personalsjef og veileder, på hva mine oppgaver skal være og
hva menigheten ønsker at jeg skal gjøre. Ettersom dette er første årsmelding etter at jeg startet,
velger jeg å legge ved stillingsinstruksen som er resultatet av dette arbeidet:
Diakonen er leder av menighetens diakonitjeneste.
Diakoniutvalg
o Innkalling til og referat
o Forberede saker og inspirere til innsats
Arbeid med barn- og ungdom
o Samtaler med og oppfølging av barn- og ungdom som har det vanskelig
o Deltakelse på TROS: Lemurdag- og Balubadag
o Kontakt med helsestasjon, skoler og barnehager
o Oppfølging av barna som kommer til kirken etter skoletid.
En kirke for alle
o Styremøter
o Arrangementer, særlig fokus på nyttårsfest i januar
o Besøk på institusjoner/kontakt med ansatte
Sorgarbeid
o Oppfølging av etterlatte, sende ut brev, ringe opp
o Besøk
o Samtaler/sjelesorg
o Sorggrupper
o Veiledning
o Minnegudstjeneste lørdag før Alle helgen
o Allehelgensgudstjeneste
o Blomster til etterlatte
Følge opp frivillige
Besøkstjeneste
o Soknebud
o Besøk og sjelesorg
o Gå sammen ved første besøk
o Organisere besøkstjeneste
Arbeid blant eldre
o Kontakt med ansatte på eldresentrene
o Nattverd på eldresentrene en gang i måneden
o Hyggetreff på Randesund omsorgssenter en gang i måneden
o Kirkekaffe på Strømmetunet en gang i året
Bønnearbeid
o «Administrere» bønnekrukke/bønneperm
o Være med og organisere bønnetjeneste i kapellet hver formiddag
o Morgenbønn (hver tirsdag med staben)
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o Organisere middagsbønn
o Følge opp «Bønn og samtale»
o Forbønn i gudstjenester
Lage ulike arbeidslister:
o Kirkekaffe, stor og liten
o Onsdagskafe, månedens gjest
Fellesskap med andre kirkelig tilsatte
o Stabsmøte
o Sorg og omsorg, to møter i semesteret (felles med byens diakoner)
o Diakonilunsj (sosial omsorgssamling), en gang i semesteret (felles med byens
diakoner)
o Diakoniforum (faglig samling), to møter i semesteret (felles med byens diakoner)
o Diakonsamlinger i bispedømmet (2 ganger i året)
o Inspirasjonssamling for kirkelig tilsatte i bispedømmet, en gang i året
o Aktuelle kurs
o Samlivskurs
Annet
o Skrive i Kirkenytt og på nettside
o Pilgrimsvandring, søndag i mai når det er konfirmasjon i Søm kirke
o Diakonigudstjeneste med påfølgende kirkekaffe
o Dugnadsarbeid sammen med de andre ansatte
Samtlige punkter i instruksen har vært mine oppgaver siden jeg begynte (med unntak av
pilgrimsvandring som skal være 12. mai). I stor grad fortsetter jeg i tidligere diakon Gro Line
Gaudestad sine oppgaver. Samtidig er en del forandret. Hun hadde 70 %, mens min stilling ble økt til
100 %. Jeg har i større grad en rolle i møte med barn- og unge ettersom 20 % er rettet mot denne
gruppen. Det har vært ønskelig at jeg har «en egen sektor», og ikke brukes til å støtte opp om det
allerede eksisterende tilbudet i menigheten. Jeg har ønsket å satse på den gode tradisjonen med
skolebarna som kommer innom onsdagskafeen hver uke. Et lavterskeltilbud med mulighet for å se
barna og gi de en god opplevelse av hva kirka er. Mange barn kommer (ofte opp til 50 barn), noen
blir en liten stund, mens andre blir værende lenger. Dans, sang og lek – og noen har også ønsket å
gjøre litt lekser. Tilbakemeldingene som kommer er gode, og mange av barna kommer igjen hver
onsdag og kommer også på andre tilbud i menigheten. I møte med konfirmantene har jeg forsøkt å
være tilstede og synlig på fellessamlingene deres for å bli kjent med dem og vise hvilken rolle jeg har.
Jeg har også hatt konfirmantundervisning, og skal være med på fellestur i april. Annet jeg har vært
med på relatert til barn og unge siden jeg begynte i august: andakt/formidling på TROS for 1. klasse,
andakt og suppe for RABA-koret (140 kom), juleverksted etter gudstjenesten (90 deltakere),
Lemurdagen for 4. klasse som omhandler misjon, oppfølging av Felleskoret (øver i Søm kirke, 5åringene i barnehagene i Randesund), kontakt med helsestasjon, organisering av samlivskurs jan -13,
julevandring, påskevandring og organisering av besøkstjeneste.
Utover barne- og ungdomsarbeid har jeg en større rolle i arbeidet med «En kirke for alle» enn Gro
Line Gaudestad hadde. Dette skyldes at det frem til i sommer har vært en frivillig representant fra
Randesund menighet i dette arbeidet, som dessverre måtte avvikle sin tjeneste. «En kirke for alle» er
et tilbud diakonene har for mennesker med utviklingshemning i Kristiansand – med tilrettelagte
gudstjenester. Dette innebærer komitemøter og planlegging av arrangementer, PR, og kontakt med
boliger og ansatte.
Høsten har vært preget av å bli kjent – både med menigheten og mine oppgaver. Den har vært
innholdsrik med tett program og mange utfordringer. Det er mange å bygge relasjon til - både i og
utenfor menigheten (f.eks.: boliger og institusjoner). Eksempelvis kan det å kartlegge hvilke behov
som finnes være utfordrende. Da er man avhengig av tips om mennesker som eksempelvis har blitt
rammet av sykdom eller opplever seg ensomme.
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Jeg tror at den rollen en diakon har, kan være med på å bygge bro inn i menigheten, og det håper jeg
at jeg kan være med på. Jeg ble 18. november vigslet til diakon i Søm kirke, og det opplevde jeg som
en stor dag for meg. Jeg er takknemlig for å ha fått denne jobben og jeg trives veldig godt – i en flott
menighet med meningsfylte oppgaver! Det er mange utfordringer, og jeg må hele tiden være ydmyk
for at det er en som er så mye større enn meg som skal virke gjennom meg! Tusen takk for at jeg har
blitt så godt tatt i mot. Jeg opplever at det er så godt å samarbeide med så mange av dere, og jeg er
så takknemlig for alle de flotte frivillige som gjør en fantastisk flott jobb. Tusen hjertelig takk til hver
enkelt av dere! Jeg ser frem til fortsatt samarbeid!

Anne Eidjord
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ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSPEDAGOGEN
Mine arbeidsoppgaver i Randesund menighet er varierte og interessante. Jeg møter mange barn og
unge gjennom arbeidet mitt. Og jeg har et godt samarbeid med både stab og mange trofaste frivillige
gjennom året. Uten dette samarbeidet ville trosopplæringsarbeidet som menigheten er pålagt å
drive vært umulig.
Tros.
Tros er et arbeid jeg har hovedansvar for. Det startet i år med 80 barn på samlingene for 1. trinn. Da
er det godt at vi har delt det opp i to samlinger tirsdager og onsdager. Det er behov for mange
frivillige på disse samlingene. Det var også i år mange som stilte opp og gjorde en flott jobb her:
Gudstjenesten og karnevalet er et av høydepunktene for barna på dette kurset.
Etter påske kommer de som går på 3. trinn til Tros. Da var det 23 barn som var med. De har også
bruktsalg på Balubadagen. I år fikk vi besøk av et barnekor fra Sandnes på Balubadagen. Denne dagen
er et stort samarbeidsprosjekt mellom stab, barn og voksne i vår menighet. Den dagen har vi det
moro samtidig som vi samler inn penger til et misjonsprosjekt.
Om høsten er det 5. trinn som har samlinger i Tros. Disse samlingene er i Randesund kirke. I år kom
det 16 barn på det kurset. Nelson og Kennedy var med på disse samlingene sammen med flere
frivillige.
Lemurdag.
Lemurdagen er en hel dag i Randesund kirke for barn som går på 4. trinn på skolen. Dette året kom
det 26 barn. Anne Eidjord, Nelson, Kennedy og mange frivillige var med på å gjøre denne dagen til en
fin dag.
Tøff.
Flere av de som gikk på Tøff i fjor fortsatte på Tøff ett år til. I tillegg kom det noen nye til i høst. Det er
nå 10 ungdommer som går på Tøff.
Israelstur.
Det er 12 ungdommer og 4 voksne som skal reise til Israel 19. juni 2013. Det er en tur som har sitt
utgangspunkt i Tøff. Laila Åsen skal være med som «kjentmann». Vi har hatt noen møter og arbeidet
en del dugnad for å samle inn penger til turen.
Jeg har vært og holdt andakt på påskesamling på Dvergsnes skole, i Rabakoret og i søndagsskolen. Lys
våken og tårnagenthelg er også fine arrangement som jeg er med i lederteamet for.
Det er fint å arbeide i Randesund menighet.

Hilsen Liv
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ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSARBEIDEREN
Jeg begynte i stillingen som ungdomsarbeider i menigheten 1.oktober. Da hadde jeg allerede
tjuvstartet med å være leder på helgeturen til Oggevatn i slutten av september. På denne turen var
det ca 35 ungdommer. Dette var en veldig flott tur med blant annet kanotur, teambuilding,
vitnemøte med bønnevandring og lovsang. Jeg fikk fort et godt inntrykk av ungdomsgjengen. Jeg ble
spesielt imponert over det musikalske nivået og modenheten i forhold til å lede lovsang. Jeg
opplevde at det er mange av ungdommene som har tatt et bevisst valg om å følge Jesus og er
tydelige i sin tro. Dette var flott å se.
Videre utover høsten var det mange fine møter med gode taler, flott lovsang og mange gøye sosiale
aktiviteter etter møtene med heltente ungdom. Ulike aktiviteter vi har hatt er makrame-laging,
forskjellige leker og quizer, i tillegg til bordtennis og biljardturneringer. Det er også verdt å trekke
frem en lovsangskveld med sterke vitnesbyrd som et av høstens høydepunkt. I desember ble det
arrangert en jente- og guttekveld hvor jentene var samlet hjemme hos familien Sløgedal, mens
guttene var i kirken. På denne kvelden ble det mange gode samtaler om ting som ikke er så lett å
snakke om på et vanlig møte. Denne kvelden førte også til at gutter og jenter i forskjellig alder ble
enda bedre kjent og mer sammensveiset. Året ble avsluttet med en nissefest hvor Levi Eidhamar kom
og talte for oss. Ungdommene hadde planlagt mange leker og gøye humorinnslag. Vi avsluttet Enteråret med å gå rundt juletreet. Dette var en stor suksess!
Jeg følte at jeg ble godt mottatt av ungdommene fra første stund. Jeg opplevde at de raskt ble trygge
på meg og jeg har trivdes bedre og bedre utover året ettersom jeg har blitt bedre kjent med
ungdommene.
På møtene i høst har vi vært rundt 40-60 stk litt avhengig av om det er andre arrangementer og
bursdager samtidig. Det virker som at dette er et tall som har vært nokså stabilt de siste årene. Det er
en fast gjeng som kommer stort sett hver eneste lørdag og noen som kommer og går litt. Jeg har
inntrykk av at ungdommene trives veldig godt og det er god stemning hver lørdag. Det har heller ikke
vært noen problematiske situasjoner.
Samarbeidet mellom meg og styret har vært godt i høst. På det første styremøtet virket de litt
reserverte, men dette endret seg til de neste møtene hvor de hadde mange konstruktive innspill.
Synnøve Horn og Helle Rosseland Sørli er nye av året i styret. Det vil bli en del utskiftninger det
kommende året også på grunn av at det er flere av styremedlemmene som nå går siste året på
videregående.
Som ungdomsarbeider klarer man ikke å dra hele lasset alene og det er viktig med gode
støttespillere. Dette har jeg i dyktige voksenledere og styremedlemmer. Engasjementet blant
styremedlemmene kan gå i bølgedaler. Da er det min oppgave å motivere og bevisstgjøre dem på
ansvaret som følger med å være styremedlem på Enter. Dette kan være en utfordring.
Kjetil har tidligere nevnt at vi bør jobbe mer for å integrere konfirmantene i ungdomsmiljøet. Dette
er noe jeg ønsker å jobbe videre med sammen med de som er ansvarlige for konfirmantene.
Til slutt vil jeg si at det er et privilegium å jobbe som ungdomsarbeider i Randesund menighet. Det er
mange flotte og positive ungdommer med massevis av ressurser. Det gjelder å ta godt vare på dem
og det vil jeg sammen med ledergruppen forsøke å gjøre på best mulig måte!

Jostein Torvnes
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ÅRSRAPPORT FRA KANTOREN
2012 ble nok et spennende og flott år for meg som kantor i Randesund menighet.
Det er veldig bra å ha June Baarøy Myhrstad som kollega. Vi har et godt og
konstruktivt samarbeid. Vi utfyller hverandre på en god måte. Hennes arbeid med ungdomskoret
synes jeg er enestående. Dette året var hun tilbake i november etter permisjon. Derfor skriver hun
ikke egen rapport.
Ny liturgi og melodier har gjort sin inntreden og krever oppfølging. Det er alltid en
utfordring med nytt materiale som rokker ved det vante, men jeg håper melodiene
av Tore Aas som vi har på Kyrie og Gloria faller i god jord. For meg har disse en
mer moderne melodidrakt som gjør gudstjeneste litt mindre stiv.
Innvolvering, fleksibilitet,og sted-egengjøring er blitt viktige begreper for meg.
Vi har brukt forsangere på mange av gudstjenestene som et ledd i dette..
Jeg synes dette har fungert bra, og jeg opplever det beriker menigheten. Det er
spesielt flott når barna er med.. De lærer salmer og deltar på en god måte.
Jeg prøver å ha Rabakoret som et utgangspunkt og har er mange frimodige og
flinke barn jeg kan bruke.
Så er jeg litt med i trosopplæringen på onsdagene og spiller der. Et viktig arbeid
som Liv gjør og jeg synes det er fint å hjelpe til.
Langfredagskonsert ble det også dette året sammen med Anne Karin Kaasa.
Ca 100 besøkende, et tall som disse konsertene har ligget på.
Rabakoret holder jeg på med for fullt, Det er i stillingen min. 15 året sammen med Elin.
Dette er et arbeid som nærest er blitt en livsstil. Jeg trives utrolig godt i denne sammenhengen.
Berikende å møte barn og foreldre i menigheten og bli bedre kjent..
Jeg synes også det er fantastisk flott når Elin etter 16 år som frivillig i Rabakoret og menigheten
opplever å dirigere 320 barn i Kilden, er kor-instruktør på Norges største barnesgospelfestival i
Kragerø og mottar Kristiansands frivillighetspris. Alt på samme året.
Jeg er fortsatt med i tenor-rekka i Søm kirkekor. En herlig gjeng å være sammen med. Jeg var vikar
for Lars Kristian i høst på 6 øvelser og vi avsluttet med en fin konsert i Søm kirke.
Så vil jeg også takke Konrad M. Øhrn og Svok som beriker menigheten vår.
Det er viktig for meg å se disse fantastiske resursene vår menighet har og jeg er i en konstant prosess
på dette.
Reidar
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ÅRSRAPPORT FRA KIRKETJENERNE
Søm kirke:
Lampen ved inngangen til barnehagen er fikset, måtte legge ny kabel.
Vi sliter med varmen og friskluftanlegget, her hjelper Gcon oss for å finne ut hva som er galt. Vi blir
nødt til å finne ut hva som gjør at vi ikke får varme nok. Vi står på og gir oss ikke før vi får en løsning.
Søm kirke er et flott bygg, men med stor utfordringer, derfor er vi veldig glad for å ha en villig og god
dugnadsgjeng som stiller villig opp når det trengs både inne og ute.
Randesund menighet er Grønn kirke og skal fremdeles fortsette med å sortere søppel og her kan vi
bli bedre, så vi håper at vi sammen kan hjelpe hverandre.
Vi håper at vi som kirketjenere kan være med å bidra til en fortsatt stor aktivitet.
Randesund kirke:
Det har vært mange brylluper og begravelser 2012.
Det skal monteres flere ovner under benkene våren 2013, men på grunn av kulden har vi tatt i bruk
en kjempestor vifteovn, som brukes i forkant av arrangementer.
Sprinkler anlegget er nå oppdatert og ny ventil satt inn, med sentral som varsler feil på SMS.
Det ble koblet inn 8/11-12.
Vi vil takke dugnadsgjengen her som stiller opp og vasker og pusser sølv og annet forefallende arbeid.
Det er godt å ha en villig gjeng rundt seg.
Begge kirkene er to flott bygg som vi er stolte og glad i og håper som kirketjenere kan bidra til at vi
alle er stolte over kirkene våre.
Vi har begynt å forberede oss til 150 årsjubileet i 2014, serviceteamet til kirkene skal gjøre en del av
arbeidet. Vi håper vi skal få skiftet teppe på Galleriet og i den forbindelse male benker
Per Svein

Kay
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ÅRSRAPPORT FRA DAGLIG LEDER
2012 ble mitt første fulle år som daglig leder i Randesund menighet. Det er ikke vanskelig å få dagene
til å gå. Problemet er å få dem til å gå sakte nok. Av de store oppgavene vil jeg trekke fram
økonomi/regnskap, lede stabsmøtene, være saksbehandler i menighetsrådet, ta i mot daglige
henvendelser på tlf., brev og mail, oppdaterer nettsiden med «hva skjer».
I tillegg skjer det mye i kirkene våre som skal koordineres fra kontoret, også det man ofte tenker går
av seg selv, for eksempel; - kirkene skal til en hver tid være betjent med kirketjener og organist til
gudstjenester, konserter, bryllup og begravelser, -rom og tidsfordeling for lag og foreninger, -utleie
av lokaler, -sende ut liste til mange av våre flotte frivillige medarbeidere, for å nevne noe.
I løpet av året startet Søm ungdomskor opp. Elise Tverrli Lervik, sammen med styret, gjorde en
kjempejobb i oppstartsfasen og la et godt grunnlag for videre drift. June, vår organist i deltidsstilling,
tok over stafettpinnen. Dette, sammen med Enter, er viktige tilbud til ungdommene i bydelen vår.
Det har vært 3 nye ansettelser dette året. Vår ungdomsarbeider, Kjetil Berntsen, sa opp sin stilling og
vi var så heldige å kunne ansette Jostein Torvnes som hans etterfølger. Gro Line Gaudestad valgt å
tre inn i pensjonistenes rekker og inn som ny diakon kom Anne Eidjord. Egil Lervik ble takket av etter
lang og trofast tjeneste som kirketjener. Kay Johnsen fikk fast ansettelse etter år som vikar.
Høsten 2012 tok vi imot 2 praksisstudenter fra Hald Internasjonale senter. Nelson og Kennedy fra
Madagaskar har blitt en del av staben. Guttene har gjort en kjempeflott innsats i bl.a. Tros, deltatt på
gudstjenester og i ungdomsarbeidet og gjort mye praktisk arbeid i kirkene. Det har vært flott å ha
dem her hos oss. En stor takk til familien Eidhamar som er vertsfamilie.
Bønnearbeidet er en viktig grunnpilar i alt arbeidet som drives i menigheten. Hver dag er det
bønnevakt i kapellet og i tillegg har en gruppe frivillige startet opp bønn og samtale hver mandag.
Heldigvis har vi mange frivillige i alle aldersgrupper i menigheten og det utføres et stort og viktig
arbeid av alle disse. Takk til hver enkelt som bidrar med sin spesielle oppgave.
Sammen driver vi; brukere, frivillige og ansatte, menigheten i våre to kirker.
Bjørg Sløgedal
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GUDSTJENESTEUTVALGET
Mandat:
- lede arbeidet med innføring av ny liturgi i Randesund
- ha en løpende dialog om gudstjenesten mer generelt
Medlemmer: Eivind Martinsen(leder), Torill Farstad Dahl, Reidar Skaaland, Jannicke Greipsland,
Oddvar Hodne, Helge Schmidt(gikk ut), Kjetil Tverrli Lervik(gikk ut), Ingrid Breilid Svendsen(ny)
Utvalget hadde møte 15.jan, 6.mars, 18.april, 3.mai, 22.august(avlyst) ,5.sept.
Utvalget la frem et forslag til «Lokal grunnordning for gudstjenester i Randesund» for Randesund
menighetsråd i deres møte 23.august. Her ble det forberedt et Menighetsmøte 11.sept for å få gi
menigheten mulighet for respons på dette forslag. Så behandlet Menighetsrådet dette forslag og
innspill i sitt møte 20.sept. Og en søknad ble sendt fra Menighetsrådet til biskop i Agder og Telemark
om godkjenning av vår ordning.
Vi fikk svar datert 20.nov 2012- hvor denne lokale grunnordning ble godkjent med noen få
merknader. Dette vil gudstjeneste-utvalget og menighetsråd komme tilbake til etter hvert. Nå må vi
få litt tid på oss for å se hvordan ting fungerer.
Ordningen skal revideres igjen etter 2 år.
Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

DIAKONIUTVALGET
Kontaktperson 2012:
e-post:
Formål:

Målgruppe:
Hvor ofte:
Antall medlemmer:
Utfordringer:

Medarbeidere:

Gro Line Gaudestad Søm kirke
38 19 68 81 (til juli -12)
Anne Eidjord
Søm kirke
38 19 68 81 (fra august -12)
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
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.
Hele menigheten
5 møter og behandlet 31 saker
6 i vårsemesteret, 5 i høstsemesteret
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.
Ragnhild Skoge
Holteveien 40
38 04 09 12
Anne Flottorp
Kongshavnv. 45
38 04 00 68
Kirsten Vigemyr
Kjellevikstien 9
970 77 506
Anna Oveland Eldhuset Lian Platå 43
97 74 94 52 (til mai -12)
Gro Line Gaudestad
Enrum 13
454 29 166 (til juli -12)
Anne Eidjord
Hæstadhaven 6B 909 85 987 (fra aug -12)
Åse Neset
Huldertun 17
915 75 328 (fra nov -12)
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MISJONSUTVALGET
Kontaktperson 2012: Margrete K Dybdahl, Kongshavnveien 85, 4639.
tlf 38046406
e-post:
margrete.dybdahl@gmail.com
Mandat/formål:
Styrke og oppmuntre misjonsengasjementet i menigheten gjennom
informasjon, givertjeneste, forbønnstjeneste og misjonsprosjekter.
Følge opp menighetens misjonsprosjekt og gjøre det kjent i alle lag av
menigheten. Foreslå nytt misjonsprosjekt for menighetsråd.
Målgruppe:
Hele menigheten.
Møtested:
Søm kirke
Møter:
5 møter og 22 saker
Antall medlemmer:
4
Utfordringer:
Å engasjere nye mennesker for misjon, å nå ut med konstruktiv informasjon.
Medlemmer:
Kari Ribe, Jan Gerhard Rødal, Thorbjørn Johannessen og Margrete Dybdahl.

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET
Kontaktperson 2012:

Randi K. Skaar

Mandatet for Trosopplæringsutvalget ble vedtatt av Menighetsrådet 10.mai 2012. Utvalget hadde
sitt første møte 19. juni 2012.
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 har ansvar for at det blir skrevet en trosopplæringsplan for menigheten og Tu skal sørge for at det
iverksettes og gjennomføres oppgaver knyttet til denne. 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.
Aktiviteter: Det er avholdt 4 utvalgsmøter i tillegg til møter der representanter for Tu har vært med
å planlegge tiltak. Utvalget har på disse møtene arbeidet grundig og systematisk med innholdet i
trosopplæringsplanen.
Utfordringer i 2013:
Ferdigstillelse av Trosopplæringsplanen for Randesund menighet. Planen skal godkjennes av
menighetsrådet, før den sendes til bispekontoret for godkjenning, senest 1. juni 2013.
Rekrutere frivillige til underutvalg.
Lage årsplan for kommende år og evaluere foregående år.
Medlemmer: Randi K. Skaar (MR), Eivind Martinsen, Bernhard Hovden, Jon Ditlef Monstad, Lisbeth
Hallberg, Liv Godtfredsen og Ellen Sandvik.
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DÅPSVERTINNER
Kontaktperson 2012:
e-mail:
Formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:
Antall personer:
Medlemmer:

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
1 person har ansvar for hver samling
Annhild Bartha, Lise Laila Strømme, Astrid Aadnevik, Sigrid Johnsen,
Berit Pedersen

MIDDAGSBØNN
Kontaktperson 2012:
Formål:

Møtested:
Ansvarlige:
Sammenkomster:
Vanlig fremmøte:
Annet:

Gro Line Gaudestad, Søm kirke. Tlf 454 29 166 (til juli 2012)
Anne Eidjord, Søm kirke. Tlf 909 85 987 (fra aug 2012)
Dette er en del av menighetens bønnetjeneste. Vi bruker
middagsbønn etter kirkens gamle tidebønnordning, og veksler
mellom 8 ulike oppsett.
Kapellet hver onsdag kl. 11.00-11.15
8 personer deler på oppgaven
36
2 - 5 personer. Første onsdag i måneden når det er onsdagstreff med
månedens gjest er det flere.
Denne bønnetjenesten har vært i Søm kirke fra mars 2005.
Grunnet dårlig oppmøte har vi fra februar 2013 redusert hyppigheten
på Middagsbønnen til kun hver gang det er onsdagstreff med
månedens gjest.

ONSDAGSKAFEEN
Kontaktperson i 2012: Gro Line Gaudestad, Søm kirke 38 19 68 81 (frem til juli 2012)
Anne Eidjord, Søm kirke
38 19 68 81 (fra august 2012)
e-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
Mandat:
Skape et hyggelig treffsted i Søm kirke på formiddagstid.
Målgruppe:
Pensjonister, mødre med barn fra babysang, småbarnssang, skoleelever, alle
er velkommen.
Møtested og tid:
Søm kirke kl. 11.15-13.00 hver onsdag unntatt i høytider og sommerferie
Sammenkomster:
37
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MÅNEDENS GJEST
Kontaktperson 2012:
E-mail:
Medlemmer av utvalg/lag:
Mandat/formål:

Leif Rosseland, Ronatoppen 35 D, 4638 Kr.sand, Tlf: 38045626
leif.rosseland@getmail.no
Ruth Stie, Anne Lise Vesterkjær, Asbjørn Aasen, Leif Rosseland
Å samle mennesker til sosialt samvær og møter med kristent tema.
Vi ønsker å være en del av en levende menighet og ha et åpent
vindu mot samfunnet.
Målgruppe:
Voksne i alle aldre.
Møtested og tid:
Søm Kirke, første onsdag i måneden, kl. 12.00
Antall sammenkomster:
9 sammenkomster i året.
Antall vanlig fremmøte:
50 – 80
Positive erfaringer siste året: Gode tilbakemeldinger. Svakt økende oppslutning.
Utfordringer for det nye året: Å finne fram til flere aktuelle gjester (talere)

HYGGETREFF PÅ RANDESUND OMSORGSSENTER
Kontaktperson 2012:

Gro Line Gaudestad (til juli 2012)
Søm kirke
Anne Eidjord (fra aug 2012), tlf: 38 19 68 81
Søm kirke
e-post:
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
Formål:
Lage et hyggelig samvær i menighetens regi på Randesund omsorgssenter.
Målgruppe:
Beboerne på Omsorgssenteret, pårørende og eldre i nærmiljøet
Møtested og tid:
Aktivitetsstua kl. 16.00 - 17.30
Hvor ofte:
9 ganger i året
Antall medarbeidere:
6
Vanlig fremmøte:
20-30 personer
Utfordringer i arbeidet: Lage en meningsfull samling for mennesker med svært ulikt funksjonsnivå.
Medhjelpere:
Magnhild Gjertviksten
Snehvitbakken 43
38 04 73 74
Greta Hansen
Lian platå 37
38 04 63 08
Helga Fone
Snehvitbakken 27
38 04 42 81
Magna Lien
Kjellevikstien 33
38 04 68 55
Reidar Skaaland
kantor
48 14 06 22
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BØNNETJENESTEN
Kontaktperson:
Mandat/ formål:

Målgruppe:
Møtested og tid:
Sammenkomster:
Antall medlemmer:
Vanlig fremmøte:
Utfordringer:

Positive erfaringer:

Anne Flottorp, Frikstad, tlf 90549184, anne_flottorp@hotmail.com
Anne Eidjord, Søm kirke 381 96881
Be for menigheten og de ansatte. For menighetsråd, kor, lag, utvalg
og foreninger. Be for konfirmanter, dåpsbarn og de som vier seg i
menigheten. Be for misjonsprosjektet og bønnelapper i
bønnekrukka. For bygd og by, land og folk.
For alle som ønsker å være med å be.
Hver ukedag er en fra bønnetjenesten i kapellet og ber, fra klokken
10 til 11.
To fellessamlinger for alle bønnevakter, en vår og en høst
27 personer i bønnetjenesten. En har tjeneste av gangen etter
oppsatt turnusliste.
12- 15 på fellessamlinger
Vi ønsker gjerne å være med å be for arrangementer, aktiviteter, og
det som ellers skjer i menigheten.
Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den.
Nye medlemmer i bønnetjenesten. Gode tilbakemeldinger om at det
er en viktig tjeneste.
Samtale og bønn i kapellet hver mandag klokken 11- 12.

SØM KIRKERINGER
Aktivitetens navn:
Kontaktperson 2012:

Søm Kirkeringer
Sigrid Farstad Johnsen, Gruvestien 4 B,
4638 Kristiansand, tlf.nr. 90527055
Email:
sigri-jo@online.no
Mandat/formål:
Arbeide mot julemesse
Målgruppe:
Damer
Møtested og tid:
I hjemmene ca. 1 gang i mnd.
Antall sammenkomster:
Varierer fra ring til ring
Antall medlemmer:
ca 70
Positive erfaringer siste år:
God og positiv julemesse. Godt besøkt. Fin vårfest/årsmøte.
Kort om arbeidet:
Vår hovedoppgave er å arbeide mot julemessa. Skaffe gevinster og ha
hovedansvaret for gjennomføring av messedagen.
Utfordringer for det nye året: Å få flere nye medlemmer.

FRIKSTAD KIRKERING
Kontaktperson:
Medlemmer:
Mandat / formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:
Sammenkomster:
Vanlig fremmøte:
Utfordringer:

Kirsten Ellefsen, Frikstad, 380 40231
7 personer
Være med å støtte opp om Randesund kirke. Ordne med blomster på
alteret til gudstjenester. Pusse sølv og til jul.
Damer i alle aldre.
I hjemmene på formiddagen
En gang i måneden.
5-7
Nye medlemmer.
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SØM KIRKEKOR
Aktivitetens navn:
Søm kirkekor
Kontaktperson 2012: Elise Seip Tønnessen
Vardåsveien 89
Tlf. 38046908
Fra 2013:
Anette Strømsbo Gjørv
Mobil- 952 80 445
Email:
anette@gmk.no
Medlemmer av utvalg/lag:
Styret har i 2012 bestått av: Elise Seip Tønnessen (leder), Marta Eline Martinsen (nestleder), Bjørn
Skaar (kasserer), Inger Lill Log (sekretær) og Astrid Jakobsen (styremedlem). Anne Marie Sundberg
og Torbjørn Johannesen har vært varamedlemmer.
Dirigent: Lars Kristian Dedekam Håkestad (98077387).
I en periode høsten 2012 var Reidar Skaaland vikar for dirigenten.
De ulike komiteene har i 2012 bestått av:
* Noteforvaltere: Gerd Tøfte og Kirsten Johannesen
* PR komité: Anette Strømsbo Gjørv og Hilde Andreassen
* Kaffekomité: Marianne og Ole Johan Rossland, Thor Eivind Ranneberg-Nilsen,
Molly A. Lindtveit, Gunnvor Østrem, Else Palma Øgaard, Sigrid Farstad Johnsen og
Inger Lill Log.
* Arrangementkomité: Ellen Nordvang, Ole Johan Rossland, Anne Britt Bjørdal og
Thor Eivind Ranneberg-Nilsen.
* Valgkomité: Margrethe Limmesand, Jon Chr. Raustøl (permisjon) og Oddvar Espegren.
Mandat/formål:
Koret har som formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den norske kirke i samsvar med kirkens
bekjennelse ved:
- å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner
- å fremme medlemmenes kirkemusikalske og liturgiske forståelse og faglige innsikt
- å stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang
- å styrke fellesskapet mellom medlemmene.
Målgruppe:
Voksne, sangglade mennesker
Møtested og tid: Øvelsene foregår i Søm kirke hver torsdag kl. 19.45 – 22.00
Antall sammenkomster:
Koret hadde 37 øvelser i 2012 og sang ved 6 gudstjenester og 6 konserter. I vårsemesteret deltok vi
under åpningsuka på Kilden, som en del av det store felleskoret på «Det vokale Sørland» 15. januar.
Før påske framførte vi Faurés Requiem i samarbeid med Belcanto i Søgne kirke (24. mars) og Søm
kirke (25. mars). 3. juni hadde vi sommerkonsert med tema «Uti vår hage» i Søm kirke. 21.-22. april
reiste koret på øvelsesweekend i Skagen i Danmark, og kom tilbake med styrket fellesskap.
I høstsemesteret inviterte vi til sangkveld med Reidar Skaaland med band 14. oktober i Søm kirke.
Julekonserten ble arrangert i samarbeid med Søm Vokalensemble 16. desember i Søm kirke.
Hovednummeret var "Gaudete " av Anders Örvall som korene fremførte sammen med musikere fra
UIA, og med vår egen Anette Strømsbo Gjørv som resitatør.
Antall medlemmer:
38 aktive, 3 i permisjon
Antall vanlig fremmøte:
30-35
Kort om arbeidet:
Koret har et positivt og støttende miljø, og arbeider jevnt og trutt.
Medlemsmassen er stabil (men vi blir ikke yngre med årene!)
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Positive erfaringer siste år:
Vi har hatt noen store konsertopplevelser, ikke minst var det stort – og krevende – å få være med å
synge i Kilden. Vi har også videreført det helt lokale med vårkonsert og sangkveld i Søm kirke som
stort sett har støttet seg på egne krefter. Da ser vi at vi har mange gode ressurser å spille på lokalt.
Og vi setter stor pris på at vi har et trofast publikum i menigheten som ser ut til å glede seg over å ha
et aktivt kor knyttet til menighetsarbeidet. Det var også en positiv opplevelse å holde julekonsert
sammen med SVOK, og mye tyder på at dette vil bli gjentatt. Korets økonomi er god etter at vi satte
opp medlemskontingenten drastisk i 2011. Det har gjort at vi kunne klare oss uten økonomisk støtte
fra menigheten, og også sette av et lite tilskudd til korturen i april.
Utfordringer for det nye året:
Det er en konstant utfordring å rekruttere nye medlemmer. Koret er åpent for glade sangere, uten
stemmeprøver eller aldersgrenser. Særlig blir vi glad for nye medlemmer som kan bedre
aldersbalansen. I dag er aldersspennet fra studentalder til pensjonsalder, men med en klar overvekt i
den øvre enden.

SVOK
SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger eller ved
andre tilstelninger.
Året ble innledet med deltakelse i korprosjektet ”Det vokale Sørlandet”. Prosjektet var et ledd i
åpningen av Kilden Konsert- og Teaterhus. 400 sangere fra 17 kor i hele Agder holdt en storslagen
konsert i Kilden 15. januar, under ledelse av Marianne Sødal Misje.
Koret holdt ellers en lav profil i vårsemesteret. En planlagt plateinnspilling i 2012 med musikk av
Konrad Øhrn, ble utsatt.
Som ledd i å forbedre korets kvalitet, ble det besluttet å øve ukentlig fra høsten 2012. Dette førte
dessverre til at koret mistet 3 av sine dyktige sangere.
I løpet av året har det tilkommet 4 nye sangere, og koret hadde ved årets slutt 22 medlemmer fordelt
på 8 sopraner, 5 alter, 5 tenorer og 4 basser.
Konserter/fremføringer;
 15. jan. Konsert i Kilden, ”Det vokale Sørlandet”
 12. febr.
Gudstjeneste i Søm krk.
 14. mars
En gruppe fra koret deltok på et arrangement i Søm kirke, der en
del av salmene til Svein Takle og Konrad Øhrn ble presentert for prester.
 22. april
Gudstjeneste, Søm krk
 16. sept.
Gudstjeneste, Søm krk

4. nov.
Allehelgenskonsert, Søm krk, i samarbeid med Biskop Olav
Skjevesland, (liturg) og William Glad (resitasjon)
 16. des.
Julekonsert, Søm krk. Sammen med Søm kirkekor
Øvelser:

Koret har hatt 10 øvelser i vårsemesteret, i tillegg til avslutningsfest og fellesøvelser i
forbindelse med ”Det vokale Sørlandet”.
I høstsemesteret hadde koret 17 øvelser
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Styremedlemmer:
 Dagfinn R. Andersen (leder)
 Beate Boge (nestleder og kasserer)
 Per Stallemo (notearkivar)
 Kristine Akselsen (sosialansvarlig)
 Mette Pearson (sekretær)
 Konrad Øhrn (dirigent og musikalsk leder)
 Inga Rostløkken og Ingar Boge har vært varamedlemmer.
Styret har holdt 6 styremøter; 14.03, 7.05, 23.05, 3.09, 15.10 og 19.11.
Året 2012 har igjen gitt oss flotte sangopplevelser, og vi vil takke hver enkelt for innsatsen de gjør til
korets beste. Og en spesiell takk til Konrad for dyktig og inspirerende musikalsk ledelse.

RABAKORET
Kontaktperson 2011: Elin Wikstøl Andersen og Anita Haugstad
E-mail:
post@rabakoret.no og styreleder@rabakoret.no
Medlemmer i styret:
-Dirigent: Elin Wikstøl Andersen
-Pianist/komponist: Reidar Skaaland
-Styreleder: Anita Haugstad
-Sekretær: Vigdis Nygård Johnsen (våren2012) og Beate Skarbø (høsten2012)
-PR ansvarlig: Trond Andersen
-Web-ansvarlig: Julie Omdal Egeland
-Salg: Beate Skarbø
-Dugnadsansvarlig: Janne Usterud(våren 2012) og Liv Seland (høsten 2012)
-Kasserer : Svein Otto Støyl
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: 29 øvelser og 16 opptredener
Antall medlemmer:

116

Antall vanlig fremmøte: ca 80
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. Vi ønsker også å være synlige i nærmiljøet. Det er et stort kor så de må alle lære seg å stå
ordentlig i kortrappa og følge med på det dirigent/pianist sier. Dette er veldig lærerikt for barna, og
det er fint å se hvordan de store hjelper de minste. Vi har også utrolig stor hjelp av hjelpelederene.
Det er fantastisk ungdom som stiller opp hver torsdag for å gi ro i rekkene, hjelpe de minste og ønske
alle velkomme når de kommer. Vi har fortsatt med bolledag en torsdag i måneden der foreldrene får
være med og høre på når barna synger på øvelsen. Vi har også videreført supertorsdag en gang i
måneden for de store barna. Da får de som ønsker det prøve seg på solosang i mikrofon og vi har litt
ekstra godt/kos etter øvelsen. Dette for å forsterke det sosiale miljøet i koret, da det er flere som
ikke kjenner så mange andre.
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I 2012 var vi så heldige å få være med på en stor konsert i Kilden med 300 barn i ett stort kor. Dette
til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Det var vår dirigent Elin som dirigerte det hele og Reidar som var
musikalsk ansvarlig. Dette ble et flott arrangement og en nydelig konsert.
Ved årets Barnegospelfestival i Kragerø var det igjen Elin og Reidar som sto for musikk og dirigering.
De var instruktører der, og det gjorde til at enda flere fikk øynene opp for Rabakorets flotte musikk.
Veldig gøy!
I 2013 fortsetter vi som vi gjorde i fjor, og vi skal fremdeles jobbe for et godt sosialt og trygt miljø i
koret og at alle kan trives og ha det fint.

SØM UNGDOMSKOR
Kontaktperson 2012:

Formann; Nils Kristian Aarsland , tlf 95792722. Mail;
nkaarsland@online.no
Dirigent; June Baarøy Myhrstad, tlf 97 14 67 02, mail;
post@junemusic.no

Medlemmer av styret for koret: Ingunn Tryland, Else Marie Fidjeland, June B Myrstad, Marit
Egeland, Jørgen Tveter, Øystein Sannarnes
Mandat/formål:
Målgruppe:

Koret er for sangglad ungdom som ønsker å være med i et kristent
ungdomskor i Radesund menighet.
Ungdom i aldersgruppen 13 til ca 22 år (8. kl - og opp)

Møtested og tid:

I kirke kjelleren onsdag kl 19.00-21.00

Antall sammenkomster:

Koret ble startet i mars 2012. Ca 30 møter i året

Antall medlemmer:

Ca 25 medlemmer har betalt kontingent

Antall vanlig fremmøte:

Ca 20 stk

Kort om arbeidet:
Skape et godt ungdomskor der det er utfordrende og hyggelig å være med i et musikals,
sosialt kristent felleskap. Vi har hatt opptreden ca en gang i mnd , "hjemme" i søm kirke og
ute. Vi har blant annet sunget på konfirmantpresentasjonsgudstjeneste.
Vi hadde flott sommeravslutningskonsert i juni 12.
Vi hadde veldig kjekk helgetur til Robstadtun i juni. Året ble avsluttet med kjempekonsert og julefest
for kormedlemmene med fam.
Positive erfaringer siste år:
Vi er en kjempegjeng som synes det er gøy å synge.
Utfordringer for det nye året:
Rekruttere flere medlemmer. Starte band. Knytte til oss flere voksne som brenner for
ungdomsarbeid, som vil være med å skape et godt kristent felleskap i og rundt koret. Noen som
utfordrer og som er med å ta initiativer til at koret, som er det eneste ungdomskoret i Randesund, er
synlig på sosiale medier og når ut med invitasjon om å være med til ungdom i bydelen.
Øvelsene bør flyttes opp da det er lavt under taket og lite lys og lite hyggelig i kjelleren.
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PROSJEKTØRGRUPPA
Kontaktperson 2011: Øistein Vigemyr
Kjellevikstien 9
905 30 599 – 38 04 65 96
e-post:
oisteinvi@gmail.com
Andre medarbeidere: Jan Hodne
jan@hodne.com
911 93 317
Bjørn Skaar
bjskaar@online.no
415 61 430
Leif Kåre Spartveit
lkaspar@online.no
478 87 230
Anne Lise Vesterkjær
torsvest@online.no
452 62 426
Simon Drivdal
simdrivdal@gmail.com
414 57 320
Kristian Sløgedal
krillen96@live.no
469 36 868
Øystein Sannarnes
oystein@bestepraksis.no 926 44 543
Mandat/formål:

Målgruppe:
Møtested og tid:
Hvor ofte:
Sammenkomster:
Antall medlemmer:
Positive erfaringer:

Utfordringer:

Betjene videoprosjektøren under gudstjenester. Vise salmetekster, liturgi og
annet i samarbeid med presten. Gruppas medlemmer spørres også om å
bistå ved andre arrangementer.
Menigheten samlet til gudstjeneste.
Ved gudstjeneste i Søm kirke – primært søndag formiddag.
De fleste søndager og helligdager i året.
65
7
Vi har et godt samarbeid med prester/stab. Vi mottar oppsettet til
gudstjenestene på mail i god tid.
Vi har fått ny, kraftig prosjektør i kirkesalen – en markert bedring.
Det er nå en hel jobb å få prosjektøren på kirketorget til å ”spille sammen
med” den nye i kirkesalen når det er nødvendig. Vi er lovet ny prosjektør på
kirketorget.
En sjelden gang kommer det tillegg eller endringer i siste liten. Det kan være
utfordrende.
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WEBGRUPPA
Kontaktperson 2012/13: Øistein Vigemyr
950 30 599
e-post: oisteinvi@gmail.com
Andre medarbeidere:
Ralph Nash
ralph.nash@gmail.com
472 78 552
Anette Strømsbo Gjørv
anette@gmk.no
952 80 455
Tove Houck Christensen har vært med i gruppa som representant for Kirkenytt.
Mandat/formål:

Drive menighetens nettsted, randesund.no.
Sørge for at randesund.no stadig er aktuelt og oppdatert. Tilby kurs og
rådgivning til aktuelle brukere i verktøyet.

Målgruppe:
Sammenkomster:
Antall medlemmer:

Alle som søker opplysninger om Randesund menighet.
3 (inkludert 2 kurs) + uformelle kontakter på mail, telefon og Skype.
3-4

Arbeidsgang:
Gruppa fortsatte sitt arbeid fra 2011 for å få menighetens nye websider i full gang. Weeblys
webbaserte verktøy har vist seg å være brukervennlig og økonomisk sett svært fordelaktig. Vi har
jobbet videre med grafisk utforming og utvidelsen av vårt repertoar av multimedia muligheter.
Parallelt med det har sidene blitt fylt med innhold. Webgruppa la ned et stort arbeid for å ha
nettstedet operativt innen 1. januar 2012 siden avtalen med tidligere leverandør gikk ut da. Vi har
vært tilfreds med resultatet!
19. januar ble staben kurset i å legge inn saker på nettstedet. Kursing av nye aktører har skjedd etter
avtale gjennom hele året. Respons til websidene har vært bra med ca. 10 ganger høyere besøkstall
enn tidligere. Verktøyene har gjort det lettere for staben å bidra med aktuelt innhold og
tilbakemeldingen fra menigheten har vært positiv.
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. Det kan også være sider av menighetens arbeid som vi har helt oversett.
Her må alle i menigheten ta ansvar for å melde fra om hva som skal skje eller har skjedd av smått og
stort i deres gruppe og fra deres synsvinkel. Bilder fra arrangementer er kjærkomne. Send inn/ta
kontakt med kontoret eller en av webgruppas medlemmer! Randesund.no blir flittig brukt
(gjennomsnitt 2000 til 3000 treff i måneden). Skal nettstedet stadig oppleves som nyttig å besøke,
må mange bidra fra sitt ståsted.
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KIRKENYTT
Redaktør:
e-post:
Foto og layout:
e-post:

Tove Houck Christensen
tovehouck.christensen@gmail.no
Ralph Nash
Ralph.nash@gmail.com

Holteveien 3

38 04 58 70

Holteveien 3

38 04 58 70

I 2012 kom Kirkenytt ut med 4 nummer. Bladet er i farger og har et opplag på 4500. Menighetsbladet
distribueres av Norpost, og 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.
Kirkenytt gir et bilde på hva som rører seg i menigheten og skal utfordre til tankeutveksling og
innlegg fra menighetens medlemmer. Ved siden av å publisere bilder og artikler om det som skjer
gjennom året, har Kirkenytt i 2012 hatt en grundig gjennomgang av den nye gudstjenestereformen
og den nye liturgien. Vi har dokumentert arbeidet med å få rekonstruert og fått på plass
Nupenkrukken utenfor Søm kirke igjen, vi har hatt en artikkel om billedkunsten til Else Marie
Jakobsen i kirkestua, og vi har skrevet om menighetsturen til Madagaskar i påsken 2012.
Vi er 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 en spesiell
takk til Dag Beek for velvillig innsats og hans interessante bidrag.
Kirkenytt har i 2012 spilt en viktig rolle når det gjelder annonsering av arrangementer i menigheten i
tillegg til nettsidene.
Kirkenytt følger menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste for
mennesker.
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BARNEGUDSTJENESTENE
Kontaktperson 2012: Torill Farstad Dahl Navn, Liane ringvei 10, 4638 Kristiansand.
Tlf.: 38 19 68 84.
Email: torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no
Komiteen i 2012: Marit Johnson, Kjersti Westergren, Solfrid Berg Hovden, Marthe Lester Jacobsen,
June Baarøy Myhrstad, Kapellan.
Målsetting:
- Å samle de yngste barna med familier til sang, formidling og lek i en gudstjeneste
- Bygge kontakt med hjemmet om å etablere ritualer rundt dagsrytmer, høytidsmarkeringer og
livsrite. Dåpens forpliktelse.
- Stimulere til kristen praksis
- Bygge fellesskap for barn og familier i nærmiljøet
- Styrke tilhørighet til kirken
Målgruppe: Førskolebarn 1-6 år med foreldre og søsken
Møtested og tid: Søm kirke tre søndager i semesteret kl 17-18.30
Antall sammenkomster: 3 vår og 3 høst, til sammen 6
Antall vanlig fremmøte: i snitt 75 personer. Økning på 15 pr gudstj i forhold til 2011.
Kort om arbeidet: Myldregudstjenester med herlig og hellig kaos. Vandring der vi gjør «trosting»: Be,
synge, tenne lys, tegne bønn, perlebønn, tegne korset. Lager en Huske-på-ting å ta med hjem. Vi
bruker alternative bønneformer. Vi spiser kveldsmat sammen. Gudstjenestene har lav terskel –
avslappede foreldre. Den skal være gjenkjennelig for de minste, og appellere til alle sanser. Barn
deltar som medliturger og forsangere.
Positive erfaringer siste år: To nye medlemmer i gruppa av frivillige, dette gir alltid nye ideer. Dette er
bunnsolide medarbeidere som gjør en fantastisk jobb. Det er moro å se at våre informasjonskanaler
gjør at nye kommer: Invitasjon i forbindelse med fireårsbok, ved markering av årsdagen for dåp, mail,
Facebook og 255 SMSer sendt ut til alle som har deltatt på baby- og småbarnssang siden 2010.
Utfordringer for det nye året: Å ta imot de som kommer på en god måte. Det er nye mennesker på
hver eneste gudstjeneste, og det kreves at vi er mange med ansvar for å møte disse. Kapellanen
ønsker seg en egen gruppe kirkeverter til disse gudstjenestene, som har et spesielt hjerte for å skape
kontakt. Kanskje det er noen som spesielt ser det som sitt kall å være med å lage til kveldsmaten på
disse gudstjenestene også?
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BABY- OG SMÅBARNSSANG
Kontaktperson 2011: Torill Farstad Dahl Navn, Liane ringvei 10, 4638 Kristiansand.
Tlf.: 38 19 68 84.
Email: torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no
Babysang:
Mandat/formål: Å hjelpe foreldrene til synge kristne sanger for barna. Motivere til trosopplæring i
hjemmet. Bygge nettverk.
Målsetting:
Livstolkning og livsmestring skape tilhørighet, gi erfaring av trygghet og omsorg.
Kirkens tro og tradisjon Skapelsesteologi, høytidene jul og påske, velsignelsen.
Kristen tro i praksis Kveldsbønn, sang, lek.
Småbarnssang:
Mandat/formål: Hjelpe foreldre til å synge kristne sanger med barna. Tilby et sosialt treffsted for
småbarnsforeldre. Oppmuntre foreldre til å markere høytider, til å bruke kveldsbønn og bordbønn.
Bli kjent i kirken.
Målsetting:
Livstolkning og livsmestring Å kjenne tilhørighet til kirken. Gi barna et godt selvbilde. Gi
foreldre trygghet til å formidle tro.
Kirkens tro og tradisjon Skapelsesteologi. Høytidene jul og påske. Velsignelsen.
Kristen tro i praksis Aftenbønn. Sang. Lystenning.
Målgruppe: barn fra 0-3 år med foreldre
Møtested og tid: Søm kirke onsdager kl 10.30-12.30
Antall sammenkomster:13 vår og 10 høst, til sammen 23
Antall medlemmer: 85 med oppmøte 3 ganger eller mer
Antall vanlig fremmøte: Småbarnssang ca 25 barn, babysang ca. 15
Kort om arbeidet: Gjennom sang, musikk, dans, lek og rytmeinstrumenter prøver vi å skape en
positiv opplevelse for barn og foreldre. Kafeen er en viktig bit av dette, og synliggjør det diakonale
aspektet ved baby- og småbarnssang. Deltagerbetaling kr. 30 per gang, går til kaffe, materiell og
kontingent til Ung Kirkesang. Gruppene ledes av kapellanen (babyer) og Louise Klungland (småbarn),
innleid.
Positive erfaringer siste år: Gruppene er meldt inn i Ung kirkesang. 8500 kr i kontingent dekkes av
deltakerbetalingen: Alle som har vært tre ganger eller mer meldes inn dersom de samtykker. Vi fikk
35 360 kroner i frifondstøtte. Etter utgifter til innleid leder og annet, har vi et overskudd på 16 900 kr,
som kanaliseres inn i trosopplæringsarbeidet. Antallet deltagere på babysang har gått litt ned, og er
derfor mer håndterlig enn i 2011. Våren 2012 var det ei veldig stabil gruppe både på babyer og
småbarn. Dette gir økte muligheter til gode relasjoner.
Utfordringer for det nye året: Antallet fra gang til gang er helt uforutsigbart og krever stor grad av
fleksibilitet av oss som ledere. Ved sykdom og annet fravær hos lederne er det krevende å få vikar.
De ansatte har sin kalender full, og det kreves tillit og kjennskap til deltagerne for å utfordre noen av
dem til å steppe inn. Dette har vi likevel gjort et par ganger – med hell. Mange av de som kommer,
hører til i andre bydeler og menigheter. Vanskelig å integrere dette i det videre arbeidet. Imidlertid
bør vi vurdere å starte opp en gruppe i ytre Randesund.
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UNGDOMSGRUPPA ENTER^
Kontaktperson 2011:

Kjetil Berntsen

Kristian IV’s gate 80A

Kontaktperson 2012:

Jostein Torvnes

Oddernesveien 54A

97 67 71 25
99 56 06 87

e-post:
jostein_torvnes@hotmail.com
Medlemmer av lag:
Styret: Stian Andreas Egeland, Ingrid Haukalid, Ingunn Tryland, Haakon Berg, Karoline Malvig, Tallak
Ragellittmer Tønnessen, Marie Sløgedal, Ingunn Berg, Synnøve Horn, Helle Rosseland Sørli
Ledere:
Sindre Rosseland Sørli, Inger Beate Torvnes, Åsmund Farestveit, Inga Marie
Nesmann, Kjetil Log, Kjetil Berntsen, Iselin Tønnessen.
Mandat/formål:
Motto: Jesus i hverdagen! Enter skal være et inkluderende sted hvor
ungdommene får høre om Jesus og som formidler kirkens verdier. Her skal
ungdommene ha et trygt fellesskap både åndelig og sosialt.
Målgruppe:
Ungdom fra 8. klasse til 3. videregående.
Møtested og tid:
Ungdomsrommet i Søm Kirke, hver lørdag kl. 19.30
Hvor ofte:
Hver lørdag i skoleåret
Antall sammenkomster: 40 lørdager og helgeturer på høsten og ukesleir på våren/sommeren.
Antall medlemmer:
40
Vanlig fremmøte:
50-60
Kort om arbeidet:
Entermøtene hver lørdag består av lovsang, andakt og bønn. Innimellom
har vi lovsangskvelder hvor det er mer lovsang, vitnesbyrd fra
ungdommene og bønnevandring. Etterpå arrangeres det ulike sosiale
aktiviteter for ungdommene.
Positive erfaringer:
Det er en fast gjeng som kommer på stort sett hvert møte og i tillegg er det
flere yngre ungdommer har kommet på Enter utover året. Ungdommene
blir som regel i kirka utover kvelden noe som fører til et sammensveiset
miljø.
Utfordringer:
Ungdommene driver med mange andre aktiviteter på fritiden så det er en
utfordring å få de til å engasjere ekstra i forhold til komitèer og
arrangementer.

MIDI
Kontaktperson 2012:
Email:
Medlemmer av utvalg/lag:
Mandat/formål:
Målgruppe:
Møtested og tid:
Antall sammenkomster:
Antall medlemmer:
Antall vanlig fremmøte:
Kort om arbeidet:

Bjarne Sløgedal, Huldertun 5, 4638 Kr.sand
bjarne.slogedal@kirken.no
Vegard Hansson, Rolf Haugvik og Bjarne Sløgedal
Klubb for gutter og jenter i bydelen. Skape tilhørighet til menigheten
Gutter og jenter fra 5.-7.klasse
Annenhver fredag kl. 18.00-19.30. Oddetallsuker
15 møter i året
8 medlemmer har betalt kontingent.
20-30
Skape et godt og trygt miljø for barn i bydelen. Klubb med andakt,
hobbyaktiviteter, film, spill, lek og kiosk.
Positive erfaringer siste år:
Da MIDI i august byttet dag fra onsdag til fredag strømmet det på
med nye barn. Det er en jevn fordeling mellom gutter og jenter med
barn fra alle barneskolene i Randesund. MIDI samarbeider godt med
barnearbeidet i Frikirken.
Utfordringer for det nye året: Holde tak i alle de flotte medlemmene og samtidig rekruttere flere.
Tilby et innholdsrikt og spennende program. Skape en trygg, god og
gøy møteplass hvor barna trives, føler seg trygge og får nye venner
fra de andre skolene. Være tydelige Jesus-formidlere!
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GUTTIS
Kontaktpersoner:

Mandat/form
ål:
Målgruppe:
Møtested og
tid:
Antall
sammenkomster:
Antall
medlemmer:
Antall vanlig
fremmøte:
Kort om
arbeidet:
Positive
erfaringer
siste år:

Kjetil Damsgaard, kjda2@vaf.no, 92 40 77 76, Huldertun 36
Fra høsten 2012: Jan Gerhard Rødal
Roald Johannessen, roald-jn@online.no, 90 86 78 44, Korsvikgrenda 3
Håvard Dahl
Gjennom andakter og ulike gutteaktiviteter ønsker vi å lage et fellesskap som kan
skape tilhørighet til kirka og menigheten.
Gutter i alderen fra 1. – 4. trinn i Randesund
Annenhver mandag (oddetallsuker) fra kl 18-19.15 med oppmøte i kjelleren i kirka
16

Ca. 25
Mellom 15 og 30
Gjennom 16 mandager har vi hatt et variert program der hobbykvelder med
snekring har vært en hovedaktivitet. Det har vært en fornøyelse å være sammen
med denne flotte guttegjengen!
Det har vært jevnt bra oppmøte. Samlingene er preget av god stemning, høyt
aktivitetsnivå og gutter som er greie med hverandre.

SØM SØNDAGSKOLE
Kontaktperson 2012:
Karen Marie Farestveit
Huldertun 9
4638 Kristiansand
95 80 74 71
Karen.marie.farestveit@lillesand.kommune.no
Karin Verdal Buen
Rona 22
4638 Kristiansand
karin.buen@gmail.com

91 15 10 29

Medlemmer:
Det var 74 betalende medlemmer 2012, men det har vært flere innom. Der kan vi spesielt nevne at
det ofte er flere fra dåpsfølge som kommer på søndagsskolen.
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 (0-3 år, 4-5 år, 1.-3.klasse, 4.-7.klasse). I tillegg har vi en del hjelpeledere (slushere) som hjelper
oss med alt fra teknikken til å lede gruppene. Det har vært få barn mellom 0 og 3 år.
Møtested og tid:
Vi er i kirka, alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller barnegudstjeneste.
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Antall sammenkomster:
Vår: 6 samlinger samt familietur til Gautestad i mars og vi deltok også på Pilgrimsvandring sammen
med menigheten.
Høst: 8 samlinger
Antall medlemmer:
74 betalende medlemmer
Antall vanlig fremmøte:
30 – 40 barn
Kort om arbeidet:
En vanlig søndagsskole starter oppe i kirka, der vi er med på starten av gudstjenesten. Vi pleier å
åpne skattekista / bibelen, synger søndagsskolesangen og fortsetter nede med myldring og samlinger
felles og i grupper.
Det har blitt en tradisjon med familietur i mars, og i år gikk den til Gautestad. Vi var ca 40 på tur, og
hadde ei fin helg med skiturer, pysjsamlinger, underholdning, søndagsskole og voksensamling.
Positive erfaringer siste år:
I år har vi hatt god hjelp av SLUSHerne. De har fått og tatt mye ansvar.
I hele år har den ”eldste” gruppa (4. – 7.klasse) vært større enn før, alt fra 4 til 14 barn. Det er fint at
barna fortsetter på søndagsskolen også når de er så store.
Utfordringer for det nye året:
Vi trenger flere ledere. Det opplegget som vi har nå, og som vi synes fungerer bra, krever mange
ledere hver gang. Det har vi ikke slik det er nå, og vi har ofte slått sammen grupper. Da blir
aldersspennet stort og det er vanskelig å få til samtaler/aktiviteter som passer alle.
Vi er takknemlige for at staben har stilt opp når det har vært få ledere.
Det er positivt at vi har mange ”store” barn i søndagsskolen, men vi har ikke så mange små. Det er en
utfordring å få invitert småbarnsfamilier til søndagsskolen.
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RANDESUND KFUK/KFUM-SPEIDERGRUPPE
Kontaktperson 2012:
Rita Galteland, Odderhei terr. 12, 4639 Kristiansand. Mobil: 91 15 22 23
(gruppeleder)
Kontaktperson 2012:
Rita Galteland
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 2. til 7.trinn og ungdommer 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 bruker patruljeførerne til
planlegging. Speideren følger skoleåret, men har speiderfri juni og desember, dersom vi ikke reiser
på sommerleir.
Antall samlinger:
Omkring 36 i løpet av ett år
Antall medlemmer:
Pr. 31.12.12 er vi 20 medlemmer i speidergruppa, mot 23 på samme tid i fjor. Vi har hatt en
formidabel reduksjon av medlemsmassen fra 2009 da vi var 78 stk. Dette skyldes at guttene og deres
ledere i speidergruppa valgte å gå over til speidergruppa i Frikirka fordi det ikke var mulig å skaffe
nok mannlige ledere og bygge opp et ledermiljø i vår speidergruppe.
Vanlig fremmøte:
Nesten fulltallig oppmøte blant speiderne på hvert møte.
Positive erfaringer:
Speiderjentene er ivrige og møter trofaste opp – uansett vær og vind – og trives med utfordringer og
læring i rene jentemiljøer.
Utfordringer:
På slutten av 2012 signaliserte lederen og foreldremedhjelperne for de yngste speider at de kom til å
slutte på nyåret.
Eneste patruljefører som er igjen, flytter til Trondheim for å studere høsten 2013.
Slik det ser ut nå, så blir antakelig undertegnede eneste leder igjen i gruppa fra
høsten 2013. Det er derfor uvisst hvor lenge speidergruppa vil bestå.
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ANDRE FRIVILLIGE
Klokkertjenesten
Randesund menighet har ingen fast klokker, men har en solid gruppe frivillige klokkere på 10
personer. Klokkerne er medhjelpere ved dåp, nattverd og tekstlesing og ellers i gudstjenesten. Dette
fungerer veldig bra. Menigheten ønsker 1-2 nye klokkere, gjerne yngre.

Frivillige kirketjenere
Menigheten har 2 frivillige kirketjenere som betjener Randesund kirke – Kai Romstøl og Dag Terje
Flottorp.
Vi har p.t. ingen frivillig kirketjenervikar i Søm kirke.

Kirkeverter
Menigheten hadde 40 kirkeverter i Søm kirke og 10 kirkeverter i Randesund kirke. 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.

Menighetens festkomitegrupper
Menigheten har 8 grupper med alt fra 5 til 10 personer i hver gruppe. Disse har ansvar for kirkekaffe
når det serveres boller eller skuffekaker. Hver gruppe har som hovedregel ansvar for et slikt
arrangement vår og et høst. Tidligere har det kun vært kirkekaffe som gruppene har hatt ansvar for,
men nå er det også enkel kveldsmat etter barnegudstjenestene. Mange av de som er med i
kirkekaffegruppene har også et ansvar i forbindelse med enkel kirkekaffe som vi har hver søndag
hvor det serveres kjeks. Mange i gruppene har vært med i 25-30 år.
Vi ønsker nye personer inn i gruppene – gjerne yngre!!!!!

Menighetens vaskere
Menigheten har 18 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.
Menigheten trenger flere frivillige vaskere!

Menighetens dukvaskere
Menigheten har 7 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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