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Randesund menighet: 

 

Et fellesskap for alle 

- i tro på Jesus Kristus 
- i tjeneste for medmennesker 



Menighetskontor: 
 

Adresse: Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand 
Telefon: 38 19 68 80 
e-post:  randesund.menighet@kristiansand.kommune.no 
 
Åpningstider: Mandag: stengt 
  Tirsdag – fredag: kl. 10.00-14.00 
 

Stab: 
  
 Daglig leder   Bjørg Sløgedal   38 19 68 80 
 Sokneprest   Eivind Martinsen  38 19 68 83 
 Kapellan   Torill Farstad Dahl  38 19 68 84 
 Kateket   Ellen Sandvik   38 19 68 82 
 Diakon    Gro Line Gaudestad  38 19 68 81 
 Organist   Reidar Skaaland  38 19 68 86 
 Organist (permisjon 2012) June B. Myhrstad  97 14 67 02 
 Menighetspedagog  Liv Godtfredsen  38 19 68 87 
 Kirketjener   Per Svein Sørensen  38 19 68 85 
 Kirketjener   Kay Johnsen    38 19 68 85 
 Ungdomsarbeider  Kjetil Berntsen  97 67 71 25 
  
 
  

 Menighetsråd: 
 

 Svein Arve Egeland  Odderhei terrasse 44  45 25 02 40 
 Ann-Helen Dolsvåg  Kongshavnveien 60  98 21 68 11 
 Kjetil Tverrli Lervik  Alvestien 7   91 73 49 56 
 Randi Knutson Skaar  Fuglevikkleiva 49  95 12 33 15  
 Gisle Johnson   Kjellevikstien 3  99 59 19 30 
 Margrethe K. Dybdahl Kongshavnveien 85  95 74 08 73 
 Kirsten Leidal   Morildveien 11  90 76 73 30 
 Vegard Hansson  Bekkedalen 19  93 09 66 00 
  
 Varamedlemmer 
 
 Bård Arne Leite  Lian Platå 55   91 52 98 29   
 Svein Otto Støyl  Korsvikhaven 11  91 87 32 83 
 Line Beate T. Mastad  Odderhei Terrasse 59  93 08 63 32 
 Wenche I. Solum Stallemo Fuglevikkleiva 52  38 04 44 43 
 

  
www.randesund.no 
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ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSRÅDET  
Menighetsrådet vil i denne rapporten fokusere på det som vi mener har vært de viktigste 
hovedområdene i vårt arbeid i 2011. 
Rådets oppgave er «å vekke og styrke det åndelige liv i soknet».  Mye av dette arbeidet  
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.  
I 2011 har det vært valg av nytt menighetsråd. Det gamle rådet hadde en funksjonstid på 2 
år.  Hele 5 av rådets 8 faste valgte medlemmer stilte til valg og ble valgt inn for en ny periode 
på 4 år. Rådet består av: Svein Arve Egeland (leder), Ann- Helen Dolsvåg(nestleder), Gisle 
Johnsen, Kirsten Leidal, Margrethe Kleveland Dybdahl, Kjetil Tverrli Lervik, Helge Sigurd 
Schmidt og Randi Knutsen Skaar. Varamedlemmer er: Vegard Hansson, Bård Arne Leite, 
Svein Otto Støyl, Line Beate Tandsæther Mastad og Wenche Irene Solum Stallemo. 
Til sammen har vi hatt 7 møter. Ett av møtene har vært sammen med stab.   
Viktige saker som Menighetsrådet har arbeidet med, har vært: 

1. Organisering av trosopplæringen i menigheten. Fra og med 1. juni gikk tros- 
opplæringsarbeidet i vår menighet over i en ny fase.  Fra å være et prosjekt til nå å bli 
en fast ordning med fast tildeling av midler etter antall medlemmer mellom 0-18 år i 
menigheten.  Denne tildelingen er en god del høyere enn det vi fikk i prosjekt-fasen.  
Dette gjør at vi fikk frigjort en del midler fra givertjenesten som vi kan bruke til andre 
nyttige formål.   

2. Som følge av pkt. 1 tilsatte menighetsrådet June B Myhrstad i 20 % stilling lønnet av 
givermidler. Oppgavene hennes skal knyttes til trosopplæringsarbeidet i menigheten. 
Hun har nå 40% fast stilling i menigheten.  

3. Da har vært skifte av daglig leder i menigheten i 2011. Elin Andersen sluttet ved 
oppnådd pensjonsalder og Bjørg Sløgedal ble tilsatt som ny daglig leder fra 1. august.  
Det er Kristansand kirkelige fellesråd som tilsetter, men menighetsrådet var med i 
intervjuprosessen og avga uttalelse om hvem av søkerne som en anså skikket til 
stillingen.   

4. Vi har fått et tilbud fra kunstner Kjell Nupen om å utarbeide ny prekestol samt 
kirketekstiler til kirkerommet. Menighetsrådet er positiv til dette og har nedsatt en 
egen komite som skal jobbe videre med saken. Forutsetningen er at finansieringen av 
dette prosjekt må skje uten om det ordinære driftsbudsjettet for menigheten.   

5. Det har vært samtaler med styret for kirkeringene om organisering av julemessa i 
menigheten fremover. Det er ønske fra styrets side at menighetsrådet er tydeligere 
delaktig i arbeidet med julemessa. Vi har etterkommet dette ved å hjelpe til med 
organiseringen av messedagen.  Dette har vært positivt, og vi gleder oss over et godt 
resultat på messa, både sosialt og økonomisk.   

6. Vi har fått en fornyelse av nettstedet vårt, www.randesund.no.  Vi tror at dette vil 
være et godt verktøy som mange vil bruke.  

7. Senhøstes startet vi arbeidet med å gjennomgå utvalg og komiteer i vår menighet.  Vi 
mener ting kan forenkles, spesielt innenfor trosopplæringsdelen. Dette vil vi jobbe 
videre med i 2012.   

Vi minner om det som er Randesund menighets visjon: ”Et fellesskap for alle, - i tro på Jesus 
Kristus, - i tjeneste for medmennesker.”  



ÅRSRAPPORT FRA SOKNEPRESTEN  
 
En av sokneprestens oppgaver i Randesund er å være hovedansvarlig for gudstjeneste-
planleggingen og gjennomføring i soknet. Men gudstjenesteplanen legges opp i nært 
samarbeid med de andre i staben og den legges frem for menighetsrådet. Det er mange ting 
å tenke på når en har gudstjenestene som et rammeverk for det øvrige menighetsarbeidet. 
Men de er også til god hjelp og støtte. 
Gudstjenesten- søndag kl.11.00 vektlegges i menigheten. Og menighetsrådet har tidligere 
gjort et vedtak på at det skal være gudstjeneste i Søm kirke hver søndag kl.11.00, med noen 
få unntak i høst- og vinterferie. 
Sokneprest og kapellan deler like på søndagens gudstjenester. 
Så er vi inne i en forlenget prøveordning på nye 2 år hvor 2-3 gudstj pr år flyttet fra 
Randesund kirke og lagt som BARNEGUDSTJENESTER i Søm kirke kl.17.00. Det har vært 
kapellanen som har hatt ansvar for disse sammen med representanter fra søndagsskolen. 
Så har vi i vår hatt 1 og i høst hatt 2 Ungdomsgudstjenester på søndag kveld. Det har vært en 
spennende arena hvor ungdom får prøve seg på sang, musikk, tekstlesing, vitnesbyrd, 
andakt. Disse gudstjenestene har jeg hatt ansvar for sammen med ungdomsarbeider Kjetil 
Berntsen. 
Prestene bytter også på å delta på de ”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 2011. 
Prestene i Randesund, Hånes og Tveit deler på TJENESTEUKER i sonen. Her inngår både 
begravelser og vigsler. Pga sykdom var jeg fritatt for dette frem til 1.mai. 
KONFIRMANTENE: kapellan og sokneprest har her et medansvar, mens kateket er den som 
har hovedansvaret. I 2010/11 har jeg hatt ansvar for KRIK-konfirmanter. Det innebar bla å 
være med 17 konfirmanter til KonfAction i juni. Konfirmasjon var i sept. 
Det har også vært ønske å involvere konfirmantene mer i gudstjenesten. Det har vi gjort i 
høst der hver konfgruppe har vært med å forberede og gjennomføre en gudstj. 
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 med i opplegget. 
- Diakonen – sammen med henne har soknepresten og organist vært 1 gang pr mnd  på 
nattverdssamlinger 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. 
 
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. Kirsten Johannessen inviterer på telefon alle foreldrene. Så ordner 
Dåpsvertinner med servering på onsdagskvelden og de er med på søndagen. 
- Viktige funksjoner i forbindelse med gudstjenesten ivaretas på en flott måte av de mange 
frivillige.  
 
Vi prester utarbeider bl.a. 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 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 



 

ÅRSRAPPORT FRA KAPELLANEN 
 
3. januar 2011 var jeg tilbake i full stilling etter å ha vært i mammapermisjon i 15 mnd.  
Året har vært preget av høyt aktivitetsnivå på trosopplæringssida, mange konfirmanter i 
vårsemesteret, samt forberedelser til gudstjenestereformen. 
 
Gudstjenester Som kapellan er en stor del av arbeidet knyttet opp mot gudstjenester i 
kirkene våre. En ny liturgi skal innføres i løpet av 2012, og menigheten har startet arbeidet 
med dette. Dette krever mye ekstra arbeid fra prester og kantor, samt gudstjenesteutvalg og 
menighetsråd. Det er et omfattende materiell, og jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i 
dette. Fra første søndag i advent 2011 er det også nye tekstrekker i kirken, samt ny 
dåpsliturgi. Alt dette gjør at vi ikke kan ting «utenat» lenger, og jeg opplever at jeg trenger 
mye tid på øvelse og forberedelse. Kapellanen har plass i Gudstjenesteutvalget.  
 
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.  
 
Samarbeid med stab Staben i Randesund har tett og aktivt samarbeid på mange plan. I en 
hektisk hverdag kan vi oppleve at vi skulle hatt enda mer tid på stabsmøter, strategiske og 
visjonære samlinger, og ikke minst evaluering etter arrangementer og samlinger.  
 
Dåp Sogneprest og kapellan fordeler gudstjenestene i sognet likt mellom seg, og det blir litt 
tilfeldig om det er dåp eller nattverd i de gudstjenestene den enkelte av oss leder. Vi har 
mange dåp i menigheten, og ser det som tjenlig å ha felles dåpssamling onsdagen før dåp. 
Felles samtale kontra enkeltsamtaler i hjemmene har både fordeler og ulemper, men jeg 
opplever det ofte fint å kunne samle flere slik vi nå gjør.  
 
Trosopplæring Ukentlig bruker jeg ca to og en halv time på et av menighetens 
trosopplæringstiltak, nemlig babysang. I 2011 har jeg vært leder for gruppa 0-1 år, og har 
tett samarbeid med Louise Klungland som leder gruppa for de over ett år. Dette arbeidet er 
tidkrevende – og utrolig meningsfylt. Jeg opplever at babysang gir energi til alt annet arbeid i 
menigheten, 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.  
 
Av andre trosopplæringstiltak jeg deltok på i 2011 var Tårnagentene i januar, seksåringenes 
TROS om vinteren, og konfirmantundervisningen (se under). Av de kontinuerlige tiltakene er 
det barnegudstjenestene som har vært mitt ansvar. Dette er også gode samlinger for hele 
familien (også min), der vi stadig får nye kontakter. Komiteen som arbeider med disse gir 
mange gode innspill og er til stor inspirasjon.  
 
Jeg fikk bare anledning til å være med på Enter en gang i 2011. Da feiret vi også nattverd 
sammen. 
 
Konfirmanter I vårsemesteret hadde jeg to av seks konfirmantgrupper, og deltok på en 
konfirmantweekend og ved tre av fem konfirmasjonsgudstjenester. I vårsemesteret går det 
mange timer med til enkeltsamtaler med konfirmantene. Dette er veldig fint å være med på. 
I høst har timetallet for konfirmanter økt fra 45 til 60, og en del av dette har vi knyttet opp til 
gruppenes forberedelse av og gjennomføring av en gudstjeneste. I dette arbeidet skulle June 



Myhrstad være med som en ekstra ressurs lønnet av givermidler, men hun gikk i 
sykemelding etter kort tid. Det er krevende for kateket og prester å skulle øke timetallet så 
kraftig uten en viktig medarbeider.  
Samtidig har vi opplevd en markant nedgang i antallet konfirmanter i høst, og en del av 
forklaringen på dette er at Misjonskirka har økt sitt antall. Dette bør menigheten være 
bevisst på når nye planer legges.  
 
Studier og fordypning Jeg hadde en ukes studiepermisjon like før jul, der jeg fikk to stille 
dager på Prestegarden på Vigmostad, og der jeg brukte resten av uka til å gjøre meg litt kjent 
med ny liturgi. 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.  
 
I høst ble jeg invitert av IKO til å delta på to kursdager for medarbeidere innen Babysang, en 
dag i Oslo og en i Kristiansand, hvor Randesund menighet ble bedt om å holde et innlegg om 
barnegudstjenestene våre. Det er nyttig å tenke gjennom de strategiske, visjonære og 
teologiske sidene ved eget arbeid!  
 
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.  
 
Torill Farstad Dahl 
 



ÅRSRAPPORT FRA KATEKETEN  
 
2011 har vært et år med nye, store utfordringer innenfor det som har med undervisning å 
gjøre. 
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. 
 
Kirke-/skolesamarbeid. Kirke-/barnehagesamarbeid. 
Samarbeidet med skolene har ikke hatt noen endringer i året som har gått. Vi har et godt 
samarbeid på de laveste årstrinnene, 1.-4.trinn, men mindre på de andre. Alle skolene deltok 
på årets julegudstjenester. 
 
De fleste barnehagene i Randesund, ca 20 stk, kommer til kirken på barnehagenes 
julegudstjenester. Mange kommer også til kirken i forkant av påsken, enten på 
påskevandring som Solkollen barnehage arrangerer eller til påskegudstjenesten.  
Ved oppstart av 2011 kom det en ny rammeplan for barnehagene. Rammeplanen sier ikke 
noe klart om forholdet til kirken, så den tolkes i ulike retninger. Noen mener den gjør det 
vanskeligere for barnehagene å delta i gudstjenester, andre mener den ikke trenger føre til 
endringer i det som har vært. 
 
Konfirmanter 
I skoleåret 2010/11 hadde vi 122 konfirmanter. Dette var rekord stort. Ungdomskullet i 
2011/12 er mye mindre så vi ventet ikke mer enn ca 100 konfirmanter. Tallet ble 80 
konfirmanter! Vi vet ikke hva det er som har gjort at tallet er blitt så lavt, men vi ser større 
«konkurranse» om ungdommene fra de andre menighetene i området. Vi får prøve å møte 
utfordringen ved å stadig utvikle vårt eget konfirmantopplegg. 
20 av konfirmantene skal delta på KonfAction som er KRIK’s sommerleir for konfirmanter. 
Ansvarlig for konfirmantundervisningen er sokneprest, kapellan og kateket. 
I forbindelse med innføring av den nye Trosopplæringsplanen skal omfanget av 
undervisningen økes fra 45 til 60 timer. Dette har vi prøvd å innarbeide for dette 
konfirmantkullet. 
 
Vi har også en liten gruppe med 12 fjorårskonfirmanter som har deltatt på et mini-lederkurs, 
Tøff. Ansvarlig for dette er menighetspedagog og kateket. Ungdommene gjør en kjempe flott 
jobb som hjelpeledere i mange sammenhenger, også konfirmantarbeide.  
 
Trosopplæring 
I 2011 ble Kristiansand Domprosti tildelt trosopplæringsmidler. For vårt vedkommende betyr 
det at vi fikk en økning i midlene i forhold til det som vi til nå har fått gjennom 
trosopplæringsprosjektet vårt. Tildelingen setter også krav til oss i form av rapporter og en 
plan for en systematisk trosopplæring. Det kommende året vil vi bruke mye tid på å 
utarbeide en plan for menighetens trosopplæring. 
Planen skal gi et tilbud om en systematisk og sammenhengende trosopplæring til alle døpte 
barn i alderen 0-18 år i et omfang av 315 timer.   
En utrolig viktig del av menighetens dåpsopplæring er det kontinuerlige barne- og 
ungdomsarbeidet som søndagsskole, kor, barneforening, ungdomsklubb osv. Hjertelig takk 
til alle dere frivillige som står på som ledere år etter år!  
 
 



Tema, te og tapas 
Høsten 2010 fikk Undervisningsutvalget en utfordring om temakvelder for voksne. Etter en 
del fundering kom vi opp med konseptet Tema, te og tapas. Vi synes det er veldig hyggelig at 
samlingen som vi har hatt har hatt god respons. Utfordringen er å komme opp med aktuelle 
temaer og gode foredragsholdere. Kom gjerne med forslag. 
 
UTFORDRINGER I 2012 
Oppfølging av konfirmantene.  
Tweens. Hvordan når vi bedre ut til aldersgruppen 10-13 år?  



ÅRSRAPPORT FRA DIAKONEN 
 
Bønnetjenesten. Bønnearbeidet er en viktig del av min tjeneste, bønnekrukka brukes flittig, 
jeg setter inn og tar ut lapper i den gule bønnepermen, har kontakt med forbederne og 
deltar på fellessamling en gang i semesteret. I november startet vi opp med samtale og bønn 
i kapellet hver tirsdag mellom kl. 11 og 12.  Det har vist seg som et nyttig møtested.  Jeg 
deltar i gudstjenesten ca en gang i måneden og har da ansvar for forbønnen. Søm kirke var 
åpen for stillhet og bønn en time på kveldstid første tirsdag i måneden i høstsemesteret.   
 
Besøkstjeneste. Det er mange som trenger besøk. Jeg får melding gjennom pårørende, 
personale på sykehjemmene og omsorgsboligene og hjemmesykepleien.  Jeg tar kontakt 
med, går på besøk og kartlegger behovet.  Diakoniutvalget finner besøkere. 
 
Sorgarbeid.  Jeg sender ut brev til etterlatte ca 2 måneder etter dødsfall, og ringer opp en 
uke etter.  Noen ønsker oppfølging ved samtale og besøk, andre velger sorggruppe og mange 
klarer seg bra uten spesiell hjelp.  Jeg har ansvar for minnegudstjenesten med lystenning i 
Randesund kirke i forbindelse med Alle Helgen. Vi delte ut blomster til 19 pårørende før jul. 
 
«Sorg og omsorg» er et fellestiltak for diakonene i domprostiet + Søgne. Vi hadde 10 
sorggrupper i 2011, 9 personer fra Randesund har deltatt i ulike grupper. Vi hadde to åpne 
temasamlinger for hele byen, og samlivskurs i februar i Søm kirke der 16 par deltok.   
 
Frivillighet. Jeg lager lister til: Enkel kirkekaffe, Onsdagskafe, Stor kirkekaffe og 
Middagsbønn, og koordinerer besøkstjeneste og kirkeskyss, deltar på samlinger for frivillige 
og har et møte med besøkerne samlet en gang i året.  Min oppgave er også å sette pris på, 
oppmuntre, informere og tilrettelegge for alle de frivillige på disse tiltakene. Juleverkstedet 
1. søndag i advent administrerer jeg. 
 
Diakoniutvalg.  5 møter og 21 saker. Jeg innkalte og skrev referat. Diakonale tiltak i 2011 var 
nyttårsfest for mennesker med spesielle behov, møte med frivillige i besøkstjenesten, 
samlivskurs, diakoniens søndag, åpen kirke, forbønn i gudstjenester, suppe til RABA koret 
med familier, blomster til etterlatte og kirkeskyss. 
 
Eldrearbeid i Randesund.  «Vi over 60» uka i Randesund hadde konsert i Frikirken og 
gudstjeneste i Randesund kirke med kirkekaffe på Strømmetunet i mars.  Vi arrangerte tur til 
Lista i september, 38 deltok.  Det har vist seg at det kommer svært få utenom de som hører 
til i menigheten som arrangerer. Menighetene har sine egne gudstjenester hver søndag 
formiddag, egne eldretreff og turer.  Dette samarbeidet mellom Frikirka, Misjonskirka, Hånes 
menighet, Frikstad bedehus og Frivillighets-sentralen er derfor avviklet.  
En onsdag ettermiddag i måneden har vi Hyggetreff på Randesund omsorgssenter, diakon, 
organist og 5 frivillige er ansvarlige. En henter og bringer deltakere utenfra som bor på Søm. 
Juleaften har vi formiddagssamling, og siste onsdag hver måned har prest, diakon og 
organist nattverdgudstjeneste på eldresentrene.  
 
«En kirke for alle». Gudstjeneste og nyttårsfest i Søm kirke for mennesker med spesielle 
behov en lørdag i januar.  Dette arrangementet er åpent for alle! 
 
Konfirmantarbeid og TROS. Jeg hadde konfirmanttimer om sorg og misjon, og hjulpet til i 
TROS. 
 



Misjonsutvalg.  7 møter og 29 saker. Jeg innkalte og skrev referat.  Misjonshelg i januar med 
besøk av Rivo Razakandriana på enter^ og i misjonsutvalget. Gudstjeneste søndag, Rivo talte. 
Suppe til kirkekaffe og besøk av Øyvind Oterholt. Offer til misjonsprosjektet en gang i 
måneden, info på gudstjenester, på nettet, i Kirkenytt og på tavla på Kirketorget. Suppe og 
info til RABA – koret, info på søndagskolen, på enter^ og konfirmanttimer om misjon, Baluba 
lørdag i mai og Lemurdag for 9 åringer i Randesund kirke i oktober.   
 
I 2011 har jeg avsluttet videreutdanning i sjelesorg, deltatt på 2 diakonsamlinger i 
bispedømmet, den ene var pilgrimstur i august, den andre inspirasjonssamling for ansatte i 
Fellesrådene. 
 
Mye av arbeidet mitt består av samtaler og omsorg for enkeltmennesker.   
 
Samarbeid med de andre i staben og frivillige er viktig. Arbeidet er variert og meningsfullt, 
og jeg trives som diakon i Randesund menighet. 
 
Gro Line Gaudestad 
 



ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSPEDAGOGEN  
 
 
Trosopplæringsarbeidet har i 2011 hatt en jevn og god drift. Vi har hatt mange barn og unge 
på samlingene våre. 
 
Tros 
Tros startet etter nyttår med 70 barn fra 1. trinn. Vi har en god oppslutning til dette kurset. 
Og det er mange glade barn som kommer hit på tirsdager og onsdager. Gudstjenesten med 
karneval er et stort høydepunkt i disse samlingene. 
Etter påske deltok 29 barn fra 3. trinn på Tros. Balubadagen er en del av dette kurset. Og om 
høsten var det 14 barn fra 5. trinn som var med på Tros. 
 
Balubadag 
Balubadagen er en aktivitetsdag for hele familien. I år hadde Guttis, midi, speideren, Ra-ba 
koret, misjonsutvalget , flere frivillige og staben stand med aktiviteter. I tillegg var det kafé 
og bruktmarked ved barna i ”Tros” (3. trinn). Vi samlet inn ca. 14000 kroner til 
barnehjemmet på Atsimoniavoko den dagen. Det var en fin dag med mange familier som 
koste seg i kirka og området rundt. 
 
Lemurdag 
Lemurdagen er en dag med misjon som tema. 23 barn fra 4. trinn på skolen kom og var en 
hel dag i Randesund kirke. 
 
Alt dette arbeidet er helt avhengig av at det er frivilige med og tar vare på barna som 
kommer. Jeg er takknemmelig og glad for samarbeidet med alle frivillige som har vært med 
også dette året! 
 
Tøff 
Lederkurset Tøff som avsluttet til sommeren hadde 7 ungdommer som alle fikk kursbevis. De 
hadde sin praksis i trosopplæringen for barna på 1. trinn og i Enter. De deltar på 
ungdomsgudstjenester og er ledere på konfirmantarrangementer i tillegg til sine samlinger 
som de har søndagskvelder. På høsten startet vi opp ett nytt kurs med 12 ungdommer.  
 
Jeg har vært på besøk på Dvergsnes skole, i Ra-ba-koret 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 



ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSARBEIDEREN 
 
Kick-off i januar ble startet med en konsert av Perfect Seven. Det var bra med ungdom og 
bra med liv også. Vi har fortsatt med Entermøter, der det er fokus på god lovsang og solid 
forkynnelse. Arbeidet rundt møtene er blitt stort, med tre lovsangsteam, kiosk med 
medarbeidere, teknisk team og møteledere. I tillegg har vi åpnet opp for forbønn på enkelte 
møter. 
 
Hemsedaltur var noe nytt av året, og noe som ble en stor suksess. Vi fikk med alle i en 
stappfull buss og Reidars gode Chrysler. 48 deltakere var med på en tur fylt med skiglede, 
møter og god mat på KRIK Høyfjellssenter. Dette er noe som frister til gjentakelse 
 
Skogtun tur har vi også hatt. Det var en herlig tur som også var tilnærmet full! Det er en tur 
med mer fokus på å bli kjent med de nye som starter, samt ha solide møter på kveldene. 
 
Vi har vært en solid gjeng, og det blir flere og flere. Vi er rundt 40-60 stk på møte, også 
kommer det noen ungdommer etter møtet. Det er gledelig å se at ungdommene kommer for 
å lære mer om Jesus, og ta trosskritt for seg selv.  
 
I styret har det vært forandringer i løpet av året 2010.  
Anne-Live Eidhamar har kommet tilbake som styremedlem og Ingunn Berg og Marie Sløgedal 
har også kommet inn i styret. 
 
Styret og ledere har hatt et tydelig fokus på miljø og trivsel på Enter, i tillegg til å synliggjøre 
det kristne budskapet. Her har vi alltid en jobb å gjøre! Vi ønsker å knytte konfirmantene 
mer til Enter. Dette er en utfordring som vil ta med oss videre i 2011 og som vi håper vil 
lykkes med i enda større grad. Vi ser at når det er ungdommer fra Enter miljøet som er 
konfirmanter kommer det desto flere konfirmanter til oss. 
 
Kjetil Berntsen 



ÅRSRAPPORT FRA ORGANISTEN 
 
2011 har vært et flott år for meg i Randesund Menighet. 
Spennende og gode opplevelser med stor bredde.  
 
For å nevne noe: 
 

- Slalom i Hemsedal i vinterferien sammen med 50 Enter-ungdommer, 
 

- 15 års Jubileums cd og konsert med Rabakoret 
 

- Langfredags konsert sammen med saksofonist Frøydis Grorud  
 

- Konsert med Gunstein Draugedalen 
 

 
Gudstjenestelivet er alltid utfordrende, givende og spennende. Prøver å fatte hva som skjer. 
Er opptatt av å få med forskjellige instrumentalister og sangere.  
Dette liker forsamlingen… 
 
Jeg stikker innom Enter fra tid til annen og trives der. 
Flott ungdom  Ungdomsarbeider Kjetil gjør en fenomenal god jobb. 
Viktig å støtte ham. 
 
Rabakoret har hatt et flott år med egen jubileums cd og konsert. 
Vi valgte 8 sanger fra vårt notearkiv til cd en « The Best of Raba «  
Kjempegøy og en inspirerende opplevelse for koret. 
Vil også denne gang spesielt takke Elin for at hun bruker sin fritid på 
dette arbeidet. Fantastisk 
 
I Søm kirkekor synger jeg tenor. 
Meningsfylt å være i miljøet, være en støtte og medhjelper så langt jeg får til.  
Jeg vil også rette en stor takk korets dirigent Lars Kristian Håkestad. 
Du har stor musikalsk forståelse og er en likanes kar  
 
Til årets langfredagskonsert hadde jeg fått med meg Frøydis Grorud, kjent saksofonist fra tv 
programmet «Beat for Beat». Det ble en magisk kveld for meg og tror de 120 besøkende 
opplevde det samme. Det virket slik på responsen. 
 
Kirkens Nødhjelp konserten i mai var på mange måter vellykket, ikke minst fordi så mange 
lokale utøvere deltok. Her har jeg funnet en form som jeg vil dyrke videre. 
Morsomt var det også at jeg fikk generalsekretær i KN, Atle Sommerfeldt til å komme. 
170 betalende og bruttoinntekt kr 28180. Netto over 20 000 , så det er mye bedre enn 
2010 med netto kr 12 000. 
 
Så var det artig å invitere Gunstein Draugedalen til Søm kirke. Jeg har truffet ham ved flere 
anledninger og tiden var moden for samspill. 80 besøkende hadde funnet veien til Søm kirke 
denne septemberkvelden. Hadde kanskje håpet på noen flere, men det ble en fin opplevelse. 
 
Reidar 



ÅRSRAPPORT FRA KIRKETJENERNE  
Søm Kirke: 

Etter fjorårets vinter har vi skiftet ut nedløpene og montert varmekabel i 3 nedløp slik at de 
ikke skal fryse. Tidligere år har det vært vannlekkasje etter frostsprengning.   

Det er også lagt strøm ned til kummen på p-plass med varmekabel der vannet frøs tidligere. 
Dette ble gjort på dugnad.  

Vi har fått gardiner i kirkerommet og på torget som demper lyset. 

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 Miljøfyrtårn og skal derfor 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 2011. 

I mai skiftet vi ut alle ovnene under benkene. Det ble beregnet at vi kunne klare oss med 
færre, men det er ikke blitt slik. Vi har det for kaldt når temperaturen ut blir lav. Det jobbes 
med problemet sammen med kirkesjefen. 

Vi har også hatt to utløsninger av sprinkleranlegget uten å få vann i kirka, men anlegget må 
tappes ned i tillegg. De som har vedlikeholdet sier at det ikke er nok vanntrykk. 

Det har vært jobbet med det sammen med Gcon og det ser ut til at alt er ok og at det vil 
foretas en oppgradering. 

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 flotte bygg som vi er stolte og glad i og håper at vi som kirketjenere kan 
bidra til at vi alle er stolte over kirkene våre. 

Vi må begynne å forberede oss til 150 årsjubileet i 2014. 

Per Svein     Kay 



ÅRSRAPPORT FRA DAGLIG LEDER 

 

Året 2011 ble for meg en stor forandring. Fra å jobbe 60% i bank, til full stilling som daglig 
leder i Randesund menighet, har utfordringene vært store. Fikk god hjelp av min forgjenger 
Elin Andersen i starten, og heldigvis er hun fortsatt tilgjengelig for spørsmål fra meg. 

Jeg startet i august og allerede i september var det kirkevalg. Med god hjelp av mange 
frivillige ble valget avholdt på en ryddig og god måte.  Mange tok veien til stemmeurnene, og 
i oktober var nytt menighetsråd formelt på plass.  

I oktober koordinerte vi TV-innsamlingen for hele Randesund. Her gjør kirketjenere og 
frivillige en stor innsats. 

Årets høydepunkt for mange, menighetens julemesse, ble avholdt i slutten av november. En 
lærerik og ikke minst gøy dag. Resultatet ble rekordhøyt!  

Så kom adventstiden med mange aktiviteter for store og små. I tillegg til menighetens 
arbeid, ble det avholdt mange flotte konserter.  

Når slutten av et år nærmer seg, må vi begynne å legge planer for nytt år. Det er med stor 
takknemlighet vi kan legge planer og vite at vi har mange gode hjelpere i dere frivillige.  

Jeg har opplevd å bli tatt godt i mot av både stab og menighet. Det er mange som har ønsket 
meg velkommen, og som mer enn gjerne bidrar når jeg har trengt råd. Vil benytte 
anledningen her til å takke alle dere frivillige som gjør en fantastisk innsats. Dere er gode 
støttespillere som vi er glade for å spille på lag med. Alle er like viktige; - om dere står 
framme eller jobber i «kulissene». Sammen er og bygger vi Randesund menighet!  Tusen, 
tusen takk! 

 

Bjørg Sløgedal 



Gudstjenesteutvalget i Randesund  

Utvalget har i 2011 hatt følgende medlemmer: Helge Schmidt, Jannicke Greipsland, Kjetil 

Tverrli Lervik, Oddvar Hodne, Reidar Skaaland, Torill Farstad Dahl, Eivind Martinsen 

-Vi har hatt følgende møter:23.mars, 27.april, 25.mai, 21.sept, 16.nov,29.nov. 

-Vi deltok 17.mars på Kurs i Hånes kirke om innføringen av ny liturgi. Her var alle utvalg og 

menighetsråd i domprostiet invitert.  

-På møtet den 16.nov hadde vi besøk av Aud Sunde Smemo som er en av 2 repr i vårt prosti 

som skal hjelpe menigheten i innføring av ny liturgi. Her var menighetsråd og stab invitert. 

-Vi har i våre møter kun hatt fokus på innføring av ny liturgi for Den norske kirke fra 1.s i 

adventstiden 2012. Vi har vedtatt å prøve ut de ulike ledd i liturgien etter følgende plan: 

Samling og Sending i jan-febr, Ordets del og Forbønn i mars-april, og Nattverddelen i mai-

juni. 

Vi skal på bakgrunn av disse erfaringer lage et forslag for Randesund menighetsråd til ny 

liturgi for vår menighet, en Ordo. Det skal gjøre tidlig høst. Denne skal legges frem for et 

menighetsmøte til høring. Så skal menighetsrådet oversende dette forslag til godkjenning 

hos biskopen.  

Alt skal være klart for å innføre denne nye liturgien 1.søndag i advent 2012. 

 

Eivind Martinsen, sokneprest og leder i Gudstjenesteutvalget. 

 

 

Diakoniutvalget 
 
Kontaktperson 2011: Gro Line Gaudestad Søm kirke 38 19 68 81 
e-post: gro.l.gaudestad@kristiansand.kommune.no 
Formål: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort 

gjennom liv og tjeneste.  Bidra til at den diakonale tanke og holdning 
får gjennomsyre alt menighetsarbeid 

Målgruppe: Hele menigheten 
Hvor ofte: 5 møter og behandlet 21 saker 
Antall medlemmer: 6 i vårsemesteret, 5 i høstsemesteret 
Utfordringer: Nå ut til de menneskene i Randesund som virkelig trenger oss. 
Medarbeidere: Ragnhild Skoge Holteveien 40  38 04 09 12 
 Anne Flottorp  Kongshavnv. 45 38 04 00 68 
 Kirsten Vigemyr Kjellevikstien 9 970 77 506 

 Gro Line Gaudestad Enrum 13   454 29 166 
Anna Oveland Eldhuset,Lian Platå 43 97 74 94 52  
Odd-Jone E. Linnebo, Vardåsveien 97,  986 06 651 (vår) 

 



Undervisningsutvalget 

 
Kontaktperson 2011: Aud Bente Nordal (til oktober 2011) 
 Ellen Sandvik (fra oktober 2011)  
 
Mandat/formål: Skal være et rådgivende organ for menighetsråd og de ansatte i saker 
som har med den kirkelige undervisning å gjøre. 
UU har ansvar for at det blir gjennomført enkelte Trosopplæringstiltak for barn som: 
Samlinger for 4-åringer i forbindelse med utdeling av 4-års bok, Tårnagenthelg/Bo-hjemme 
leir, LysVåken, Midi-leir, og for undervisnings opplegg for voksne. 
 
Aktiviteter: Det er avholdt 4 utvalgsmøter, i tillegg til 2 planleggingsmøter for Tårnagenthelg. 
UU har hatt ansvar for 2 temakvelder for voksne: Tema, te og tapas.  
 
Medlemmer: Kai Romstøl, Aud Bente Nordal, Line Mastad,  Kristin Damsgård og Ellen 
Sandvik. 
 
Kommentarer: I 2011 prøvde vi et nytt opplegg for Bo-hjemme leir: Tårnagenthelg. Vi hadde 
ca 80 påmeldte barn i alder 6-10 år, og fikk mange gode tilbakemeldinger. Midi-leiren eller 
HalloVenn-leiren om høsten ble avlyst på grunn av liten interesse. 
På høsten startet vi opp med et nytt konsept for voksne: Tema, te og tapas. De to 
samlingene vi hadde denne høsten hadde godt besøk, 40-50 stk. 
 
Utfordringer i 2012: Vi ønsker å fortsette med Trosopplæringstiltakene som vi har ansvar 
for. Ønsker å prøve en gang til med leir for Midi-alder. Arbeider for å ha 2 temasamlinger for 
voksne hvert semester. 
 
 
 

Misjonsutvalget 
 
Kontaktperson 2011:  Gro Line Gaudestad, Enrum 13, 4616   tlf.:454 29 166 
e-post:    gro.line.gaudestad@kristiansand.kommune.no 
Mandat/formål: Foreslå nytt misjonsprosjekt for menighetsrådet.  Gjøre 

prosjektet kjent i alle lag av menigheten, sørge for 
misjonsengasjement og informasjon til menigheten  

Målgruppe:   Hele menigheten 
Møtested:   Søm kirke 
Møter:    7 møter og 29 saker 
Antall medlemmer:  5 
Utfordringer: Å engasjere nye mennesker for misjon, å nå ut med konstruktiv 

informasjon. 
Medlemmer: Thorbjørn Johannessen, Kari Ribe, Jan Gerhard Rødal, 

Margrethe K. Dybdal og Gro Line Gaudestad 



Konfirmantutvalget 
 
Kontaktperson 2011: Ellen Sandvik 
 
Mandat/formål: Utvalget skal ha 5 medlemmer som oppnevnes av menighetsrådet for 
gjeldende periode.  Utvalget velger selv sin leder blant sine medlemmer. 
Konfirmantutvalget i Randesund menighet skal: 

 legge til rette for samarbeid mellom kateket, prester foreldre, konfirmantene og 
ungdomsmiljøet i menigheten. 

 tjene som ressursgruppe og samtalepartner for kateket og øvrige konfirmantledere. 

 bistå i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for konfirmantene og 

 bidra med informasjon om konfirmanttilbudet. 

 Utvalget skal ha minimum fire møter årlig hvorav to i høst- og to i vårhalvåret. 
 
Utvalget har ikke hatt noen møter i 2011. 
Utvalget har vært behjelpelig med å skaffe bemanning til konfturer. 
 
Medlemmer:  Ann Helen Dolsvåg      

Inger Romstøl  
Ellen Sandvik   

 
Vi startet året med å prøve skaffe to nye representanter til utvalget. Dette klarte vi ikke med.  
 
 

Trosopplæringsutvalget 
 
Kontaktperson i 2011: Liv Godtfredsen Knarreviktoppen 56  906 66 438 
e-mail:  liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no 
 
Mandat / formål:  Utvalget skal ha 5 medlemmer som oppnevnes av menighetsrådet for 

gjeldende periode. En representant fra menighetsrådet bør sitte i 
utvalget. 
Trosopplæringskoordinator er leder av utvalget og ansvarlig for å 
innkalle til minst 2 møter i semesteret.  Det bør være 1 møte i året med 
utvalget for undervisning. 
Utvalget skal delta i løpende drøftinger om eksisterende og fremtidig 
arbeid sammen med leder om trosopplæring og bidra til kontakt med de 
undergrupper som sorterer under utvalget. 

 
Ansvar for:  6-åringer, 8-åringer/Balubadag, Lemurdag,  10-åringer, TØFF 
Kontaktansvar for: Søndagsskolen, Guttis, RABAkoret, 

 
Møtested og tid:  2 timer /forskjellige dager.  
Hvor ofte:  2-3 ganger i semesteret 
Sammenkomster: 4 
Vanlig fremmøte: 4 
Utfordringer:  Utvalget arbeider godt. 
Medlemmer:  Allan Neset, Kirsten Leidal, Lisbeth Hallberg og Janne Erdvik 



Dåpsvertinner 
 
Kontaktperson 2011: Astrid Aadnevik, Haumyrlia 6, Tlf 907 78 156  
e-mail: astrid.aadnevik@hotmail.com 
Formål: Støtte og hjelpe ved dåpssamtaler og ved dåp 
Målgruppe: Foreldre til dåpsbarn 
Møtested og tid: Søm kirke kl. 18.00-19.00 onsdager før dåp i kirka 
Antall personer: 1 person har ansvar for hver samling 
Medlemmer: Marna Berg, Annhild Bartha, Lise Laila Strømme, Astrid Aadnevik, 

Sigrid Johnsen, Berit Pedersen 
 
 
 
 

Middagsbønn 
 
Kontaktperson 2011: Gro Line Gaudestad, Søm kirke.  Tlf 454 29 166 
Formål: Dette er en del av menighetens bønnetjeneste.  Vi bruker 

middagsbønn etter kirkens gamle tidebønnordning, og veksler 
mellom 11 ulike oppsett. 

Møtested: Kapellet hver onsdag kl. 11.00-11.15 
Ansvarlige: 6 personer deler på oppgaven 
Sammenkomster: 38   
Vanlig fremmøte: 4 - 5 personer, første onsdag i måneden når det er «Månedens 

gjest», er det flere. 
Annet: Denne bønnetjenesten har vært i Søm kirke fra mars 2005 
 
 
 
 

Onsdagskafeen 
 
Kontaktperson i 2011: Gro Line Gaudestad, Søm kirke 38 19 68 81 
e-post: gro.l.gaudestad@kristiansand.kommune.no 
Mandat: Skape et hyggelig treffsted i Søm kirke på formiddagstid.   
Målgruppe: Pensjonister, mødre med barn fra babysang, småbarnssang, 

skoleelever, hvem som helst 
Møtested og tid: Søm kirke kl. 11.15-13.00 hver onsdag unntatt i høytider og 

sommerferie 
Sammenkomster: 38 

mailto:bjorg.valborgland@kristiansand.kommune.no


Månedens gjest 
 
Kontaktperson 2011:  Leif Rosseland, Ronatoppen 35D, 4638.       Tlf. 38045626 
Email:                   Leif.Rosseland@getmail.no 
Medlemmer av utvalg/lag:  Ruth Stie, Liv Breiteig, Asbjørn Aasen, Leif Rosseland 
Mandat/formål:           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 medlemmer:               Ingen 
Antall vanlig fremmøte:      40 - 70  
Positive erfaringer siste år:   Gode tilbakemeldinger. Svakt økende oppslutning 
Utfordringer for det nye året: Å finne fram til flere aktuelle gjester (talere) 
 
 
 
 

Hyggetreff på Randesund Omsorgssenter  
 
Kontaktperson 2011: Gro Line Gaudestad Søm kirke  38 19 68 81 
e-post: gro.l.gaudestad@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:  10 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 

mailto:Leif.Rosseland@getmail.no


Bønnetjenesten 
 
Kontaktperson: Anne Flottorp, Frikstad, 38040068    
Email: anne_flottorp@hotmail.com 
Medlemmer: Gro Line Gaudestad, Søm kirke, 38196881   
Mandat/ formål: 
Be for menigheten og de ansatte. For menighetsråd, kor, lag, utvalg og foreninger. Be for 
hver enkelt konfirmant, dåpsbarn og de som vier seg i menigheten. Be for misjonsprosjekt og 
vennskapsmenighet. For alle bønnelappene som kommer inn i bønnekrukka. For bygd og by 
og land og folk. 
Målgruppe: 
For alle som ønsker å være med å be. 
Møtested og tid: 
Hver ukedag sitter det en person i kapellet og ber, fra klokken 10 til 11. 
Sammenkomster: 
To fellessamlinger for alle bønnevakter, En vår og en høst 
Antall medlemmer: 
26 personer i bønnetjenesten. En har tjeneste av gangen etter oppsatt turnusliste. 
Vanlig fremmøte: 
12- 15 på fellessamlinger 
Utfordringer: 
Vi ønsker gjerne å være med å be for arrangementer og aktiviteter som skjer i menigheten; 
turer, aktiviteter, spesielle arrangementer og utfordringer. 
Å gjøre tjenesten kjent så flere benytter den. 
Positive erfaringer: 
Fått nye medlemmer i bønnetjenesten. 
Startet opp samtale og bønn i kapellet hver tirsdag klokken 11- 12. 
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Søm kirkeringer 
 

Aktivitetens navn:   Søm Kirkeringer 
Kontaktperson 2011:  Sigrid Farstad Johnsen (siste halvår),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. Hyggelig tur til Evje.  
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: Kirsten Ellefsen, Frikstad,  38040231 

Medlemmer: 7 personer 

Mandat / formål: Være med å støtte opp om Randesund kirke. Ordne med blomster på 

alteret til gudstjenester. Pusse sølv og vaske kirken til jul.  

Målgruppe: Damer i alle aldre. 

Møtested og tid: I hjemmene på formiddagen 

Sammenkomster: En gang i måneden. 

Vanlig fremmøte: 5-7  

Utfordring: Nye medlemmer. 
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Søm kirkekor  

 

Aktivitetens navn: Søm kirkekor 

Kontaktperson 2011: Elise Seip Tønnessen 

Vardåsveien 89 

Tlf. 38046908 

Email:   elise.s.tonnessen@uia.no 

 

Medlemmer av utvalg/lag: 

Det sittende styret har bestått av: Elise Seip Tønnessen (leder), Marta Eline Martinsen 

(nestleder), Bjørn Skaar (kasserer),  Inger Lill Log (sekretær) og Olav Andreas Opdal 

(styremedlem). Astrid Jakobsen og Torbjørn Johannesen har vært varamedlemmer.  

 

Dirigent: Lars Kristian Dedekam Håkestad (98077387). 

 

De ulike komiteene har i 2011 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 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  
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Antall sammenkomster: 

Koret hadde i 2011 37 øvelser og sang ved 6 gudstjenester. I vårsemesteret arrangerte vi 

sangkveld 26. mars sammen med Lardal kantori, og vårkonsert 15. mai, begge i Søm kirke. I 

høstsemesteret hadde vi en temakonsert (høsttakkefest) 16. oktober i Søm kirke. 

Julekonserten ble arrangert i samarbeid med Agder orkesterforening og Kristiansand 

Kammer- og Operakor den 4. desember i Søm kirke og 5. desember i Grim kirke.  

 

Antall medlemmer: 

37 aktive, 8 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!)  

 

Positive erfaringer siste år: 

Dette året har koret arrangert et par konserter i Søm kirke som helt og holdent har støttet 

seg på egne krefter. Det har vært en stor utfordring, og en glede, å se hvordan vi kan skape 

en fin helhet ved å trekke inn alle gode ressurser. Og vi setter stor pris på at våre egne stiller 

opp når vi inviterer – det er langt vanskeligere å samle publikum der vi ikke er kjent. 

Konserter der vi minimerer utgiftene og tar inn kollekt har også hjulpet på korets økonomi, 

sammen med et tilskudd fra menigheten. 

 

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 -  Søm Vokalensemble   
 
Søm Vokalensemble - SVOK - har eksistert i mange år, og i 2011 valgte koret et interimstyre 
for å formalisere virksomheten og i tillegg avlaste musikalsk leder for totalansvaret. Koret er 
registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), og fikk eget organisasjonsnummer. 
I hht vedtektene er korets formål:  
SVOK har til formål å fremme et høyt musikalsk nivå på korsang i kirkelige sammenhenger 
eller ved andre tilstelninger. 
 
Interimstyret har bestått av følgende medlemmer: 
Dagfinn R. Andersen (leder), Beate Boge (nestleder og kasserer), Svein Engeset (note- og 
konsertansvarlig), Mette Pearson (sosialansvarlig), Anne Britt Bjørdal(sekretær). Kristine 
Akselsen og Ingar Boge har vært varamedlemmer. 
Konrad Øhrn er den dyktige, trofaste og inspirerende musikalske leder for koret. 
 
Medlemmer: SVOK har i 2011 hatt 21 medlemmer fordelt med 7 sopraner, 5 alter, 5 tenorer 
og 4 basser. 
 
Styremøter: Interimstyret har hatt 5 styremøter; 19.1., 30.3., 11.5, 31.8., 7.12. 
 
Øvelser: Koret har hatt 12 øvelser i vårsemesteret og 12 øvelser i høstsemesteret  
 
Konserter/framføringer: 

 Påskekonsert 10.4. med ”Messe i G-dur” av Schubert og ”Jesu Meine Freude” av 

Bach. William Glad var med og resiterte og Martin Pearson spilte orgel. 

 Allehelgensmesse 6.11. William Glad bidro med resitasjon også på det 

arrangementet, og Ridar Skaaland spilte orgel. 

 Julekonsert 18.12. der hovedverket var Anders Ørwalls ”Mariamusik”. Et flott 

sammensatt orkester bidro til å gjøre det musikalske uttrykket spesielt og komplett 

og Annhild Bartha bidro med resitasjon. 

 En gruppe fra koret sang ved 200års feiring av Universitetene i Norge i Arendal 

rådhus 11.12. 

 Gudstjenester: 22.5., 25.9.  

 
Året 2011 har gitt oss flotte sangopplevelser, og vi fikk også på slutten av året med oss 
oppladning til den store kordagen ”Det vokale Sørlandet” i Kilden 15.januar 2012.  
 
Vi ser fram til nye opplevelser og utfordringer i 2012, der et av målene er å få spilt inn en CD 
med Konrads musikk.  
 
.. og spesielt tusen takk til Konrad for et flott SVOK-år.  
 

 
På vegne av interimstyret: 

Anne Britt, sekretær 



Prosjektørgruppa 

 

Kontaktperson 2011: Øistein Vigemyr Kjellevikstien 9 905 30 599 – 38 04 65 96  
e-post:  ovigemyr@online.no  
Andre medarbeidere:  Jan Hodne jan@hodne.com
 911 93 317 

Jan Erik Log jelog@msn.com 995 75 646 
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 

 
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: Menigheten samlet til gudstjeneste. 
Møtested og tid: Ved gudstjeneste i Søm kirke primært søndag formiddag. 
Hvor ofte: De fleste søndager og helligdager i året. 
Sammenkomster: 64 
Antall medlemmer: 7 
Positive erfaringer: Vi har et godt samarbeid med prester/stab. Vi mottar oppsettet til 

gudstjenestene på mail i god tid.  
Det er montert persienner på vinduene bak i salen. I solskinn gir det 
mye bedre bilde på skjermen. Vi ser også fram til å få ny, kraftigere 
prosjektør i kirkesalen. 

Utfordringer: En sjelden gang kommer det tillegg eller endringer i siste liten. Det kan 
være utfordrende. 
Vi er stadig på utkikk etter nye medlemmer. En tilvekst på 2 hadde 
vært bra. 



Webgruppa 

 
Kontaktperson 2011/12: Ralph Nash, Holteveien 3  38 04 58 70 - 472 78 570 
 e-post: ralph.nash@gmail.com  
Andre medarbeidere:  
Anette Strømsbo Gjørv  anette@gmk.no 952 80 455  
Øistein Vigemyr ovigemyr@online.no 950 30 599 
Jan Martin Drivdal  jan.martin.drivdal@akersolutions.com 454 11 151 
Tove Houck Christensen har vært med i gruppa som representant for Kirkenytt. 
I startfasen deltok også Kjetil Lervik, Jens Hodne og Øystein Sannarnes. 
 
Mandat/formål: Fornye menighetens nettsted, randesund.no.  

Finne og ta i bruk nytt verktøy som er rimeligere og lettere å bruke, slik 
at randesund.no stadig er aktuelt og oppdatert. Flere skal kunne 
oppdatere ”sine” sider. Tilby kurs og rådgivning til aktuelle brukere i 
verktøyet. Bidra til å holde nettstedet oppdatert. 

 
Målgruppe: Alle som søker opplysninger om Randesund menighet. 
Sammenkomster: 4 + uformelle kontakter på mail, telefon og Skype. 
Antall medlemmer: 5 - 8 
 
Arbeidsgang: Gruppa startet sitt arbeid før sommeren. Det ble jobbet effektivt og 

konstruktivt i høst. Først skulle vi velge leverandør av nettløsning. Vi hadde 
flere til vurdering og utprøving. Ralph hadde gode erfaringer med Weebly – 
et firma i California med kunder over hele verden. (I denne bransjen spiller 
geografi liten rolle.) Gruppa valgte å gå for deres løsning. Den er 
brukervennlig og økonomisk svært fordelaktig.  
Så jobbet vi med grafisk utforming. Det skjedde i samarbeid med Kirkenytt 
– for at menigheten skulle fremstå enhetlig på nett og papir.  
Parallelt med det ble sidene fylt med innhold. En del ble hentet fra de 
gamle sidene, men mye måtte skrives og lages på nytt – og alt ble 
kvalitetssikret. Medlemmer la ned et stort arbeid mellom møtene for å ha 
nettstedet operativt til årsskiftet siden avtalen med tidligere leverandør 
gikk ut da. Vi er tilfreds med at vi klarte det! 
19. januar ble staben kurset i å legge inn saker på nettstedet. Kursing av 
flere aktører følger. 
 

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 takst, men vi kan 
umulig nå over alt. Det kan også være sider av menighetens arbeid som vi 
har helt oversett. 
Her må alle i menighetten 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 250 treff daglig i januar/februar). Skal nettstedet stadig 
oppleves som nyttig å besøke, må mange bidra fra sitt ståsted. 



Kirkenytt 
  
Redaktør: Tove  Houck Christensen  Holteveien 3 38 04 58 70 
e-post: tovehouck.christensen@gmail.no  
Foto og layout: Ralph Nash    Holteveien 3 38 04 58 70 
e-post: Ralph.nash@gmail.com 
 
I 2011 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 redaksjonen i Kirkenytt ønsket å dokumentere historien til de to 
kirkene. I 2011 har Dag Beek løst mysteriet rundt dåpsfatet i Randesund kirke, og 
dokumentert arbeidet med nytt spir og vindfløy nå i høst. 
Kirkenytt har i 2011 også spilt en viktig rolle når det gjelder annonsering av arrangementer i 
menigheten. Annonsering i avisene har påført menigheten så store kostnader at det nå for 
det meste er bare i Kirkenytt og på menighetens nettsider at arrangementer blir kunngjort. 
Ekstra viktig blir det da å følge med på nettsidene. De oppdateres daglig og endringer i 
fastlagte programmer kunngjøres der. 
 
Kirkenytt følger menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste 
for mennesker.  
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Veikirke/åpen kirke 
 
Kontaktperson 2011: Jan Fjelde 
Kontaktperson 2012: Jan Fjelde. 
e-postadresse: jfjelde@broadpark.no 

Mandat/formål: Gjøre kirken synlig som en av Kristiansands severdigheter. Gi byens 
innbyggere og gjester anledning til å oppleve og studere kirkens arkitektur og kunst. 
Åpne kirken for stillhet og meditasjon. 

 
Kirken ble holdt åpen tirsdag-fredag i juli. 

 
Verter og guider var kontinuerlig til stede. Det ble servert kaffe og kaker/vafler. 

 
Hver onsdag var det lunsj-konserter ved: 

Martin Pearson  
Johan Varen Ugland  
June Baarøy Myhrstad  
Karina Bull-Gjertsen 

 
I tilknytning til veikirkeprosjektet ble det organisert kunstutstilling ved:  

Else Marie Jakobsen 
Olaf Storø  
Tone Kjønniksen 

 
Menigheten fikk kr. 10.700,- i provisjon ved salg av bilder. 



Årsrapport fra barnegudstjenestene  
 
Kontaktperson 2011: Torill Farstad Dahl Navn, Liane ringvei 10, 4638 Kristiansand.  
Tlf.: 38 19 68 84. 
Email: torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no    
Komiteen i 2011: Marit Johnsson, Vigdis Nygård Johnsen, Kjersti Westergren, 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 
Møtested og tid: Søm kirke tre søndager i semesteret kl 17-18.30   
  
Antall sammenkomster: 2 vår og 3 høst, til sammen 5 
Antall vanlig fremmøte: i snitt 60 personer  
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 
Positive erfaringer siste år: Noen nye medlemmer i gruppa av frivillige, dette gir alltid nye 
ideer. Gode medarbeidere som tar i et tak og ordner opp.   
Utfordringer for det nye året: Inkludere enda flere i gudstjenestene,- vi ønsker å nå nye, og 
når nye! Disse nye må tas i mot på en god måte. Kirkeverter! Slitasje på kirkekaffegruppene. 
Involvere eldre søsken av førskolebarna, så det kan bli en samling for hele familien. Med 
June Myhrstad i permisjon mister vi en viktig ressursperson i gruppa. Vi trenger nye ideer til 
formidling, sanger og formingsting.  



Årsrapport fra Baby- og småbarnssang 2011 
 
Kontaktperson 2011: Torill Farstad Dahl, 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:14 vår og 10 høst, til sammen 24 
Antall medlemmer: 138 med oppmøte 2 ganger eller mer 
Antall vanlig fremmøte: Småbarnssang ca 25 barn, babysang ca. 18 
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. 10540 betalt i kontingent 
(dekkes av deltakerbetalingen – alle som har vært mer enn to ganger meldes inn.) Vi fikk 
17064 kroner i støtte (ca 7000 netto.) Gir oss mulighet til å leie inn leder.  
Utfordringer for det nye året: Til tider er vi litt for mange. Det hadde vært ideelt med en 
gruppe til, fra ca. 10-18 mnd. Mange av de som kommer, hører til i andre bydeler og 
menigheter. Vanskelig å integrere dette i det videre arbeidet.  



Ungdomsgruppa Enter^ 
 
Kontaktperson 2011: Kjetil Berntsen Kristian IV’s gate 80A 97 67 71 25 
 
Kontaktperson 2012: Kjetil Berntsen Kristian IV’s gate 80A 97 67 71 25  
e-post: kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no 
 
Medlemmer av lag: Styret: Sindre Rosseland Sørlie, Haakon Ekberg, Ingrid Haukalid, 

Ingunn Tryland, Anders Berrum, Karoline Malvig, Tallak Tønnessen, 
Stian Andreas Egeland, Anne-Live Eidhamar, Marie Sløgedal, Ingunn 
Berg. 

 Ledere: Bjarne Sløgedal, Åsmund Farestveit, Inga Marie Nesmann, 
Kjetil T. Lervik, Elise T. Lervik, Kjetil Log, Ingrid B. Svendsen, Iselin 
Tønnessen. 

Mandat/formål: Være en tydelig formidler av kirkens budskap i et trygt og sunt 
ungdomsmiljø. Motto: Jesus i hverdagen! 

Målgruppe: Ungdom fra 8. klasse til 3. gym. 
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. 
Antall medlemmer: 40 
Vanlig fremmøte: 50-60 
Kort om arbeidet: Enter er et sted der det ønskes at ungdommene vokser i troen på 

Jesus. Våre samlinger inneholder et møte med lovsang, andakt og 
bønn. Etterpå arrangeres det aktiviteter for ungdommene. 

Positive erfaringer: Flere ungdommer vil være med å bidra. Mange ungdommer har tatt 
et bevisst valg om sin tro. Hemsedalturen var en enorm opptur! 

Utfordringer: Å få flere ungdommer til å engasjere seg på Enter i forskjellige 
oppgaver. Å få styret til å være mer selvstendig. Avlaste 
ungdomsarbeideren. 
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Midi 
 
Kontaktperson 2011:  Bjørg Sløgedal, Huldertun 5, 4638 Kr.sand 
Email:     bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no 
Medlemmer av utvalg/lag:  Ellen Sandvik, Bjørg Sløgedal, Vegard Hansson og Rolf Haugvik 
Mandat/formål:  Klubb for gutter og jenter i bydelen. Skape tilhørighet til 

menigheten 
Målgruppe:    Gutter og jenter fra 5.-7.klasse 
Møtested og tid:   Annenhver onsdag kl 18.00-19.30 
Antall sammenkomster:  15 møter i året 
Antall medlemmer:   8 medlemmer har betalt kontingent. 
Antall vanlig fremmøte: 8-20 stk 
Kort om arbeidet:  Skape et godt og trygt miljø for barn i bydelen. Klubb med 

andakt, hobbyaktiviteter, film, spill, lek og kiosk. 
Positive erfaringer siste år:  Vi har en stabil og flott gjeng.  
Utfordringer for det nye året: Rekruttere flere medlemmer. Vi ser at vi har stor konkurranse 
med idrettslag og junior på bydelshuset. Prøver å bytte dag til fredager fra høsten-12 med 2 
fredager våren-12 som prøveprosjekt. 



Årsrapport 2011 for Guttis i Randesund menighet 
 

Aktivitetens 
navn: 

Guttis 

Kontakt- 
personer: 
 

Kjetil Damsgaard, kjda2@vaf.no,  92 40 77 76, Huldertun 36 
Roald Johannessen, roald-jn@online.no, 90 86 78 44, Korsvikgrenda 3  
Bjarne Sløgedal,bjarne.slogedal@kirken.no, 97 63 60 57, Huldertun 5 

Mandat/for
mål: 

 Gjennom andakter og ulike gutteaktiviteter ønsker vi å lage et fellesskap 
som kan skape tilhørighet til kirka og menigheten.   

Målgruppe: Gutter i alderen fra 1. – 4. trinn i Randesund 

Møtested og 
tid: 

Annenhver mandag (oddetallsuker) fra kl 18-19.15 med oppmøte i kjelleren i 
kirka 

Antall 
sammen-
komster: 

16 

Antall 
medlemmer: 

Ca. 25 

Antall vanlig 
fremmøte:  

Mellom 15 og 20 

Kort om 
arbeidet: 

Gjennom 16 mandager har vi hatt et variert program der hobbykvelder med 
snekring har vært en hovedaktivitet. Av andre aktiviteter kan vi nevne 
skogstur, besøk på ridesenter, besøk på Hennig-Olsen iskremfabrikk, 
fotballtreff med Solomon James Owello fra Start og besøk på sjøkursskolen. 
Det har vært en fornøyelse å være sammen med denne flotte guttegjengen! 

Positive 
erfaringer 
siste år: 

Det har vært jevnt bra oppmøte, og vi har fått med mange 1. klassinger. 
Samlingene er preget av god stemning, høyt aktivitetsnivå og gutter som er 
greie med hverandre. 

Utfordringer 
for det nye 
året: 

Til tross for at antallet  er bra så er det en nokså skjev rekruttering til guttis. 
Vi har mange fra Strømme skole, færre fra Vardåsen, og nærmest ingen fra 
Dvergsnes og Kringsjå. Dette er en utfordring vi har hatt en stund. 
Vi vil etter hvert trenge flere voksenledere. Heldigvis har vi noen ekstra 
voksne som hjelper til nokså regelmessig. Etter vårsemesteret 2012 slutter 
noen i ledergruppa. Da er det helt nødvendig å få med flere for å kunne 
fortsette driften til høsten. 

 

mailto:kjda2@vaf.no
mailto:roald-jn@online.no
mailto:bjarne.slogedal@kirken.no


Søm søndagsskole 
 
Kontaktperson 2011:  
Karen Marie Farestveit 
Huldertun 9 
4638 Kristiansand 
95 80 74 71 
Karen.marie.farestveit@lillesand.kommune.no 
 
Karin Verdal  Buen 
Rona 22 
4638 Kristiansand 
91 15 10 29 
Karin.buen@gmail.com 
 
Medlemmer: 
Det var 71 betalende medlemmer 2011, 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. 
 
Møtested og tid: 
Vi er i kirka, alle søndager det ikke er familiegudstjeneste eller barnegudstjeneste. 
 
Antall sammenkomster: 
Vår:  8 samlinger samt familietur til Evjetun 25. – 27.mars. 
Høst: 7 samlinger 
 
Antall medlemmer:   71 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 Evjetun. Vi var ca 70 på 
tur, og hadde ei fin helg med skiturer, pysjsamlinger, underholdning, søndagsskole og 
voksensamling.  
 
I år har kretsen hatt 100 års jubileum. Vi var flere familier fra søndagsskolen i dyreparken på 
jubileumsforestilling første helga i september. Det var en flott forestilling for et fullsatt amfi i 
Kjuttaviga.  



 
Positive erfaringer siste år: 
I år har vi hatt god hjelp av SLUSHerne. De har fått og tatt mye ansvar.  
 
I høst 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.  
 
 
Karen Marie Farestveit 



Rabakoret 

 
Kontaktperson 2011: Bjørghild Sundmyhr og Elin Wikstøl Andersen 
Email: post@rabakoret.no 
Medlemmer i styret: Leder Bjørghild Sundmyhr (fram til sommeren 2011) 
   Dirigent: Elin Wikstøl Andersen 
   Pianist/komponist: Reidar Skaaland 
   Sekretær: Vigdis Nygård Johnsen 
   PR-ansvarlig: Trond Andersen 
   Web-ansvarlig: Julie Omdal Egeland/ Maricel Hills    
   Salg: Maricel Hills 
   Dugnadsansvarlig: Janne Usterud 
   Kasserer: Anita Haugstad 
 

Formål: Spre det kristne budskap til barn og unge gjennom sang, dans og musikk 

Målgruppe: Barn 4-12 år 

Møtested og tid: Søm kirke, torsdager:  4 år – 1.klasse kl 17.00 – 17.45 
2.-7.klasse kl 18.00 – 18.45 

      Dansegruppe kl 17.00 – 17.45 (fra 4.kl) 
 

Antall sammenkomster: 30 øvelser og 14 opptredener 

Antall medlemmer: 118 

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 hjelpelederne. Det er fantastisk ungdom som stiller opp hver torsdag for 
å gi ro i rekkene, hjelpe de minste og ønske alle velkommen når de de kommer. I fjor høst 
startet vi også opp med dansegruppe for de fra 4.klasse og oppover. Det har blitt veldig 
populært! 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 innført 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. 

2011 var et fint år, og vi hadde 15 års jubileum med stor jubileumskonsert! Vi ga også ut en 
jubileums CD «The best of Raba». 

I 2012 fortsetter vi som vi gjorde i fjor og vi skal fremdeles jobbe for at det er et godt sosialt 
og trygt miljø i koret og at alle trives og har det fint. 

 

Anita Haugstad 

mailto:post@rabakoret.no


Randesund KFUK/KFUM-speidergruppe 

 
Kontaktperson 2009: Rita Galteland , Odderhei terr. 12, 4639 Kristiansand.   

Mobil: 91 15 22 23 (gruppeleder) 
Kontaktperson 2010: 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. 31.12.11 er vi 23 medlemmer i speidergruppa, mot 33 på samme 
tid i fjor. Vi har hatt en formidabel reduksjon av medlemsmassen fra 2009 da vi var 78 stk.  
Dette skyldes av guttene og deres ledere i speidergruppa valgte å gå over til 
frikirkespeiderne 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:  
Vi tar imot unge mennesker som har lyst til å gjøre en hverdagstjeneste et par  
kvelder i måneden.  Attest på ledererfaring i speideren er nyttig å ha med seg når  
ungdommer skal søke sommerjobb. 
Unge voksne, foreldre eller besteforeldre er også hjertelig velkommen til å gjøre en liten 
innsats.  Si ja til en, to eller flere tirsdager i måneden.  Vi tilpasser etter ønske og behov.  Vær 
oppmerksom på at foreldre eller besteforeldre kan ta med seg yngre barn/barnebarn på 
patruljemøtene.  Vi tilbyr opplevelser for hele familien og tilpasser det hele slik at foreldre 
ikke føler at de kommer i tidsklemma.  Er du interessert eller kjenner noen som trenger en 
liten utfordring i hverdagen, sa ta kontakt med gruppeleder.  Dersom det ikke blir 
rekruttering av flere ledere ser det ut til at speidergruppen i løpet av et par år kommer til å 
legge ned virksomheten. 
 
 
Rita Galteland (s) 
gruppeleder 



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. Dette fungerer veldig 
bra. En klokker ønsket avløsning høsten 2011. 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. 
Kjetil Lervik er frivillig kirketjener i Søm kirke. 
 
 

Kirkeverter 
Menigheten hadde 37 kirkeverter i Søm kirke og 5 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 hadde i 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 hadde i 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! 



Regnskap og økonomi 

 

Regnskapsrapporten pr. 31.12.11 foreligger (men fortsatt ikke endelig).   

 

1.  Hovedtall: 

 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Avvik 

budsj. 

 pr. 31.12.10 pr 31.12.10 31.12.2011 31.12.2011 2011 

Utgifter 2.267.467 1.884.950 2.645.931 2.270.064 +375.867 

Inntekter 2.232.158 1.884.950 2.817.457 2.270.064 +547.393 

RESULTAT (underskudd) (35.309) 0 171.526 0 +171.526 

 

Budsjettet skal gi 0 i resultat.  I budsjett for 2011 er det vedtatt bruk av fondsmidler på  

kr 103.000 – dvs. egentlig et budsjettert underskudd på kr 103.000.  Overskuddet blir nå 

ca kr 171.000 – dvs. ca kr 275.000 bedre resultat enn budsjettert. 

 

Kommentarer: 

 

Regnskapet for Randesund menighet føres i henhold til krav satt i Kirkeloven:   

All virksomhet i regi av menighetsrådet skal inngå i regnskapet.   

Over- eller underskudd på de respektive områdene føres på egne fond for hver virksomhet der 

hvor virksomhet har hatt med seg penger inn i menighetens regnskap ved en 

regnskapsintegrering (fond: tenk bankkonto).  Når det gjelder virksomhet som sorterer inn 

under organisasjoner, er det ikke satt krav til at disse skal følge nye forskrifter og de fører 

fortsatt sine egne regnskap.   

Menigheten benytter seg av Kristiansand kommunes regnskapssystem, og regnskapet blir 

revidert av Kristiansand kommunerevisjon. 

 

Regnskapet er pr 15.03.2011 ikke utarbeidet fra regnskapsetaten i Kristiansand kommune.  

Dette vanskeliggjør en helt korrekt fremstilling, samtidig som det offisielle 

regnskapsoppsettet mangler. 

Det er menighetsrådet som godkjenner regnskapet, og det vil bli gjort når endelig regnskap 

foreligger ferdig revidert i mai / juni 2012.  Det antas at hovedregnskapet vil foreligge til 

årsmøtet, men ikke ferdig revidert. 

 

Regnskapsordningen har fungert tilfredsstillende i hele 2011. 

Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. 

 

Ut fra tabellen øverst kan det leses at utgiftene er kr 375.867 høyere enn budsjettert og 

inntektene  

kr 547.393 høyere enn budsjettert. 

Regnskapet budsjetteres uten merverdiavgift, som vi får refundert.  Det beløpet utgjør kr 

114.397 både på inntekts og utgiftssiden.  

 

Øvrig avvik iht. budsjett kan forklares med følgende (utgifter): 

 Flere overskridelser som til sammen blir en del.  Samtidig dekkes mange av disse 

overskridelsene også av merinntekter til samme prosjekter/tiltak, og disse har vært 

kjent når kostnaden er igangsatt. 

Inntekter – de største postene: 

 Høyere innbetaling fra deltakere på turer og arrangementer. 

 Høstmessen har ikke vært budsjettert. 

 Høyere tilskudd til trosopplæring (kr 548.000), mot forventet kr 492.000. 



 

Det er innkommet andre gaver med  

Kr 154.511  (i 2010 kr 69.709, i 2009 kr 20.933 og i 2008 kr 38.447). 

Kr 100.000 er gave fra Kirkeringen. 

 

Menighetens største enkeltutgifter er lønn til menighetsfinansierte stillinger 

Kr 1.030.859   (kr 1.039.776 i 2010, i 2009 kr  878.074 og i 2008 kr 810.953). 

Det finnes og andre, høyere utgifter, men mange av de finner en motpost (i alle fall delvis) i 

en inntektspost. 

 

Fellesrådet dekker lønn til alle faste stillinger (ikke menighetsfinansierte).  

I tillegg betaler eller refundere fellesrådet til menigheten det meste av vedlikehold, vakthold 

og alarmer, brøyting, datadrift og telefon, strøm til kontoret, kommunale avgifter osv. –  

til sammen kr 689.696. 

 

For spesielt interesserte blir det trykket opp et detaljert regnskap som kan fåes på 

menighetskontoret. 

 

Offerinntekter 

 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

 Pr 31.12.11 Pr 31.12.11 Pr 31.12.10 pr. 31.12.09. 

Offer til øremerkede 

formål  

322.427 300.000 326.082 291.733 

Offer til egen virksomhet 219.251 197.464 195.073 245.156 

Sum offer 541.678 497.464 521.155 536.889 

     

 

 

Enkel balanse pr 31.12.11. 

       2011       2010 

Lån                0   -26.936 

Leverandørgjeld  -217.943 -199.163 

Utestående      36.785    41.697 

Utestående moms    112.896   83.956 

Bank, kontanter 1.144.911  916.000  

 

Egne midler  1.076.649 815.554  

 

Denne balansen er veldig enkelt satt opp og kan bli endret. 


