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Inntektene fra givertjenesten har økt må-
ned for måned siden 2012, det er vi glad 
for. Dette gjør at vi kan opprettholde og 
evt. øke vårt tjenestetilbud i Randesund. I 
denne giverrapporten løfter vi opp diako-
nien. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, det er 
nestekjærlighet i praksis. Diakoni er omsorg 
for hele mennesket fra vugge til grav, både 
forbyggende og helende. Diakonien har fo-
kus på både åpen og skjult nød.  

Det kristne menneskesynet ligger til grunn 
for tjenesten. Ved revisjonen av Plan for dia-
koni i 2007 er diakoni definert slik: ”Diakoni 
er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeli-
et i handling og uttrykkes gjennom neste-
kjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet.” 

Diakoner har en treårig Bachelorgrad innen 
helse- sosialfag eller pedagogikk, samt Mas-
ter i diakoni som inneholder en teoretisk og 
en praktisk-kirkelig del. 

Ut fra de lokale behov og ut fra diakonens 
egen bakgrunn, kan arbeidsdagen for en 
diakon se svært forskjellig ut. Ulike alders-
grupper kan stå i fokus: Barn og unge, voks-
ne eller eldre. Å støtte, veilede og inspirere 
andre er viktige arbeidsmåter. Diakonen har 
en viktig rolle i menighetens oppsøkende 
virksomhet overfor mennesker som trenger 
omsorg og støtte, og samarbeider både med 
frivillige og profesjonelle.   

I Norge tilbys diakonutdanning tre steder:  
Diakonhjemmet, Kirkelig utdanningssenter i 
Nord og Diakonova/MF . Diakonen vigsles til 
tjeneste i kirken av biskopen. Biskopen har 
faglig tilsyn med diakonen.  
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Inntektene fra givertjenesten gjør at ulike tilbud er mulig, for eksempel: 

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

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

 Vi vil mer! 
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og 
gir. Bli med oss du også, og støtt arbeidet for 

barn, ungdom og eldre i Randesund! Registrer 
deg og få giverrapporten på epost, fyll ut 

kontaktkortet. 

Det er flere måter å gi på: Opprett fast  
overføring i nettbanken, eller gi en  

enkeltgave: 

6319.07.52609 
Gi via mobiltelefonen:  

Send RAND200 til 2108 
(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 

til kr. 500; femti kroners intervall). 

www.randesund.no/givertjeneste 

 

 

Diakoni 
 

Vi takker alle trofaste givere.  Siden 2012 har  

vi månedlig hatt en økning i givertjenesten. 

nebud mv. Vi har i tillegg til egne 
aktiviteter også ulike samarbeid 
med de andre menighetene i byen, 
bl.a. overfor mennesker med utvik-
lingshemning og ift. sorgarbeid. 

Men Anne Eidjord vil videre: 

- Vi må stadig stille oss selv spørs-
målet om vi prioriterer riktig og når 
bredt nok ut: Hva med unge asylsø-
kere, hva med ungdom generelt? Vi 
vet at rus og kriminalitet avtar i 
ungdomsmiljøene, men andelen 
som har psykiske problemer øker år 
for år.  

Diakonien i Randesund menighet 
tilbyr også individuell sjelesorg. Dia-
konen kan nås på tlf. 381 96881 
eller 909 85987. 

Anne Eidjord begynte som diakon i 
Randesund menighet i august 2012. 
Anne har det meste av sin oppvekst 
på Hånes, og nå bor hun i Høvåg. 
Hennes mann, Ole Anders, er der-
fra. De har to gutter.  

Anne har utdannelse som syke-
pleier og diakoni fra Lovisenberg og 
Menighetsfakultetet. Hun har to 
års praksis som sykepleier og har 
dessuten jobbet noe som diakon 
før hun kom til Randesund. 

- Jeg brenner for at mennesker skal 
føle seg inkludert og bli møtt slik de 
er, sier Anne. 

I disse dager jobber hun sammen 
med diakoniutvalget for å stake ut 
veien videre for diakonien i menig-
heten: 

- Allerede i dag har vi mange tilbud 
og jobber nokså bredt: Vi er til ste-
de på ulike institusjoner, tirsdags-
lapskaus i Søm kirke, besøkstjenes-
te, sorggrupper, bønnearbeid, kon-
firmantarbeid, hjemmebesøk, sok-

- Vi må nå lenger ut! 

Anne Eidjord  
ivrer etter å   
komme i kontakt 
med enda flere i    
Randesund (foto: 
Øistein Vigemyr). 
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