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1. Innledning 
 

1.1  Om visitasmeldingen 
Sokneprest Eivind Martinsen er ansvarlig for visitasmeldingen, men ansatte med ansvar 
for de ulike fagområdene, har skrevet fra sitt fagområde. Enkelte steder kan noen 
moment fra menighetsarbeidet derfor repeteres.  
 

1.2      Kort historisk riss siden sist visitas 
Søm kirke ble vigslet i 2004. Det har betydd en enorm endring. Nå fikk menigheten en 
flott katedral og en flott arbeidskirke. 
Vi har fått ny Trosopplæringsreform. Den har gitt store gleder og utfordringer når den 
skulle få en lokal utforming. 
Vi har fått en Gudstjenestereform. Den er jo heller ikke bare lokal, men den skal 
utformes lokalt. 
Randesund kirkes 150 års-jubileum ble feiret høsten 2014. 
Det har også vært en utfordring å se på bruken av disse kirkene. Nå ble det jo Søm kirke 
som ble hovedkirken og hvor de fleste aktiviteter finner sted. 
Bydelen Randesund har vokst og vokser. 
Samarbeidet med de andre kirkesamfunn og bedehus har vært tema. Frikstad bedehus 
har økt sin aktivitet, Misjonskirken har plantet ny menighet i Ytre Randesund. 
Givertjenesten er viktig i vår menighet. Den har vokst, men er avhengig av en komite 
som stadig følger opp den saken. 

I 2006 hadde vi et «Ungdomsløft» med satsing på ungdomsarbeid.  
Givertjenesten er viktig i vår menighet. Den har vokst, men er avhengig av en komite 
som stadig følger opp den saken.   
  

2. Soknet 
 

2.1 Grenser, folketall, kirkemedlemskap 
Tall fra statistikken for året 2016, pr. 19. oktober; 8 innmeldinger, 100 utmeldinger, 12 
vigsler (5 tilhørende Randesund sokn), 34 gravferder og 70 dåp. 
 
Statistikk de siste 5 år 
Art 2011 2012 2013 2014 2015 

Innmeldt i Den norske kirke 8 4 9 2 5 
Utmeldt av Den norske kirke 25 32 50 93 74 
Døpte (innført med nummer) 113 90 102 90 75 
Døpte bosatt i soknet 89 70 71 68 64 
Ekteskapsinngåelse med forbønn 30 25 34 20 25 
Gravferder (innført med nummer) 37 42 45 38 44 
Antall konfirmerte 122 78 99 60 71 
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Gudstjenester; 
antall/deltakere 
deltatt 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gudstjenester på søn- 
og helligdager 

90 17818 81 15094 76 14576 75 14366 85 15011 

Gudstjenester med 
nattverd 

54 3369 60 4173 56 4446 54 4377 48 3896 

Gudstjenester for 
ungdom 

3 149 3 92 1 40 0 0 0 0 

Familie og 
barnegudstjenester 

17 3703 17 3490 11 3442 13 2230 13 3835 

Gudstj. for barnehage- 
og skolebarn 

10 2445 8 1985 9 2405 8 2190 9 2580 

Juleaftengudstjenester 5 2350 5 1945 5 2210 5 2335 5 2265 
Økumeniske g.t. 0 0 1 145 1 200 1 202 1 100 

 

2.2 Innbyggere fordelt på alderstilhørighet, pr. september 2016 

 

2.3 Tidsserie 1994-2015 - totalbefolkning pr. 1.1. 
 

      
%økning 

pr. 1.1. 2011 2012 2013 2014 2015 1994-15 

Indre Randesund 9001 9199 9409 9548 9700 57,0 % 

Ytre Randesund 2424 2453 2476 2595 2734 70,3 % 

 
Antall medlemmer i Randesund menighet pr. 1.1.16; 8469 personer. Dette tilsvarer: 
68,1% av befolkningen i soknet. 
Randesund er en bydel i vekst og ligger øst 
for Topdalsfjorden i Kristiansand kommune 
med grense mot Høvåg, som er en del av 
Lillesand kommune, og sør for bydelen 
Hånes. 
 

Alder på 
innbyggere 0-5 6-15 

16-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 80år+ SUM 

Indre 
Randesund 898 1557 629 1123 1375 1551 1101 717 504 245 9700 
Ytre 
Randesund 233 407 164 372 336 438 324 259 138 63 2734 

Sum 1131 1964 793 1495 1711 1989 1425 976 642 308 12434 
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2.4    Historikk og befolkning  
Bydelen omfatter delområdene Indre Randesund og Ytre Randesund og utgjør 
størstedelen av den tidligere Randesund kommune. Denne kommunen fikk forøvrig en 
kort levetid; den ble etablert 1.1.1894 og ble innlemmet i Kristiansand kommune fra 
1.1.1965. Det gamle kommunehuset finner du i dag på Frikstad og benyttes blant annet 
til møtelokaler. Sist visitas i 2004 var det 9 982 innbyggere i Randesund. Pr. 1.1.2016 
bor det 12 434 mennesker i bydelen vår, fordelt på 9700 i Indre Randesund og 2734 i 
Ytre Randesund dag (grensa mellom delområdene går fra Drangsvannet via Sukkevann 
og ut Fidjekilen.). Fra 2004 og frem til 1.1.16, har det vært en vekst i populasjonen 
tilsvarende 20 %. Prognosene for befolkningsveksten i bydelen fremover vil peke 
oppover, grunnet de store nye utbyggingsområdene som nå allerede er i utvikling. Det er 
forventet at Randesund bydel også fremover skal være den største bydelen i 
Kristiansand kommune, med den forventet høyeste tilveksten/utbyggingen. 

2.5 Lokalsamfunnet – kultur og samfunnsliv 

Du finner byens største idrettslag her, Randesund Idrettslag (RIL). RIL driver med 
fotball, håndball og bordtennis på kunstgressbaner og i idrettshallen i Sukkevann 
idrettspark. Randesund har orienteringsklubb; OK Sør, foruten Randesund Skytterlag. 
Den norske kirke har sin virksomhet knyttet til Randesund kirke på Frikstad og Søm 
kirke ved Liane-gården. Misjonskirken har sin lokalisering i Marikollen, ytre Randesund 
misjonskirke holder til på Holte skole og Frikstad Bedehus, med sin tilknytning til 
Indremisjonsforbundet, har sitt bedehus på Frikstad, ikke langt fra Randesund kirke og 
Randesund Frikirke med sitt kirkebygg på Strømme. I tillegg fins det flere andre 
kristelige organisasjoner med noe virksomhet i bydelen. 
 

2.6 Prognoser for Randesund bydel, befolkningsvekst 
Prognosetallene er mottatt av Per Gunnar Uberg, ansvarlig koordinator for statistikk i 
Kristiansand kommune. Han påpeker at i prognoser for skolene, er ikke private skoler 
tatt med. For Randesund bydel gjelder dette Oasen skole, som er berammet en kapasitet 
på 350 elever. Pr. dags dato er det 65 % av de 43 elevene som går på skolen i dag som 
tilhører Randesund bydel. Resten er tilreisende. De som i dag går i 7. klasse, fortsetter 
videre oppover, så det er først med nye klassekull vi eventuelt kan si noe om utviklingen 
til privatskolen versus den offentlige skolen i Randesund.  
 

2.6.1 Skoleprognose, 2016 - 2028 
Prognosen som her vises er offisiell skoleprognose, med basistall fra 1.1.2016. 
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År 2016 699 388 245 1332   År 2016 268 192 105 565 

År 2017 724 417 248 1389   År 2017 258 179 106 543 

År 2018 756 414 257 1427   År 2018 277 156 108 541 

År 2019 755 390 265 1410   År 2019 313 157 101 571 

År 2020 751 387 274 1412   År 2020 313 175 105 593 

År 2021 735 383 277 1395   År 2021 325 188 106 619 

År 2022 717 373 268 1358   År 2022 325 190 117 632 

År 2023 715 364 269 1348   År 2023 336 189 123 648 

År 2024 699 356 278 1333   År 2024 350 188 123 661 

År 2025 675 360 278 1313   År 2025 363 170 123 656 

År 2026 669 363 285 1317   År 2026 365 156 120 641 

År 2027 681 360 283 1324   År 2027 328 146 130 604 

År 2028 689 350 289 1328   År 2028 294 158 123 575 

 
 

2.6.2 Generell prognose, 2016 – 2028 (eksklusive privatskolen) 
 

      Periode (sum) 

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ytre 
Randesund 

  0 år 30 36 36 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 

  1-2 år 81 71 72 77 79 80 82 84 83 83 85 84 84 

  3-5 år 123 136 129 124 123 125 130 133 133 133 136 136 136 

  6-12 år 289 295 305 315 323 327 326 324 327 325 329 328 331 

  13-15 år 124 122 124 118 125 125 135 143 145 147 144 149 144 

  16-99 år 2178 2270 2311 2378 2448 2492 2570 2642 2676 2712 2799 2833 2877 

barn og skole 
(sum) 

2825 2930 2977 3049 3136 3186 3282 3367 3406 3439 3534 3570 3613 

Dvergsnes 

  0 år 44 46 48 47 47 48 49 48 50 51 51 51 52 

  1-2 år 91 103 101 99 102 103 105 103 108 110 109 111 113 

  3-5 år 203 184 182 165 169 171 176 174 181 185 184 187 190 

  6-12 år 386 428 444 449 449 450 448 442 442 445 438 447 456 

  13-15 år 163 152 141 146 156 165 171 174 186 187 192 184 182 

  16-99 år 2048 2211 2290 2302 2360 2425 2501 2515 2636 2725 2750 2837 2922 
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barn og skole 
(sum) 

2935 3124 3205 3208 3282 3363 3449 3456 3602 3704 3724 3817 3916 

Indre 
Randesund 
eksl. 
Dvergsnes 

  0 år 78 81 81 83 83 84 84 85 85 84 85 85 85 

  1-2 år 169 163 166 170 172 173 175 176 175 176 178 177 177 

  3-5 år 304 293 273 267 266 270 275 278 278 278 281 282 283 

  6-12 år 729 725 734 726 724 709 702 692 684 675 677 677 684 

  13-15 år 304 294 288 303 299 307 306 315 314 318 312 307 295 

  16-99 år 5364 5407 5424 5450 5487 5501 5559 5603 5613 5642 5714 5748 5795 

barn og skole 
(sum) 

6948 6962 6967 6999 7031 7043 7102 7150 7150 7173 7246 7276 7319 

 
 

3. Kirkebygg  

 
3.1 Søm kirke 
Søm kirke har mange hensiktsmessige rom og er meget gode å jobbe i, både for stab og 
frivillige. I tillegg har vi gamle Randesund kirke, et kirkebygg på over 150 år. Vi har 
gudstjenester også der, men opplever besøkstallet noe lavere ved disse gudstjenestene. 
Vi har også noen utfordringer med kirkebyggene våre. I Søm kirke har vi hatt et utall 
lekkasjer, nesten helt siden bygget var nytt. En del er tettet nå, takket være vår 
kirketjener Geir Mørkestøl sin byggmesterekspertise, men dette burde nok på et 
tidligere tidspunkt ha vært dekket av en garanti. Søm kirke kan av og til være «sprengt 
til randen» ved spesielle merkedager i menigheten, men stort sett går dette bra.   
 

3.2 Randesund kirke 
Randesund kirke ligger midt i ett av de mest aktive utbyggingsområdene i bydelen. Et 
slikt gammelt kirkebygg er nok ikke disponert for en slik befolkningsvekst. Lokalitetene 
her blir derfor svært begrensede og vi ser at det ligger en stor utfordring i å komme 
nærmere nybyggerfeltene i ytre Randesund. 
 
 

4. Kirkelige råd og ansatte 

 
4.1 Menighetsrådet 2015 - 2019 

Jan Georg Ribe Leder og repr. i kirkelig fellesråd 

Elin Wikstøl Andersen (Permisjon inntil videre). 

Haakon Ekberg 

Eyvor Skogesal Digranes 

Mats Nesmann 

Kristin Hagen Aarsland, nestleder 

 

 

Signe-Brit Kåsi 

Rolf Otto Haugevik 

Line Beate T. Mastad 
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Vararepresentanter 

Else Breilid Svendsen (møter fast i MR) 

Lars Ivar Gjørv 

Øistein Vigemyr 

 

Soknepresten er fast medlem i menighetsrådet. 

Daglig leder er rådets sekretær. 

 

Svein Arve Egeland, tidligere menighetsrådsleder, har permisjon fra menighetsrådet 

resten av valgperioden. 

 

4.2 Fellesråd, representanter fra Randesund menighetsråd 

Jan Georg Ribe og Kristin Aarsland er menighetsrådets representanter i Fellesrådet. 

 

4.3 Ansatte, navneliste – stilling, stillingsstørrelse 

Åsne-Louise Halvorsen,  Daglig leder   100% 

Eivind Martinsen  Sokneprest  100% 

Torill Farstad Dahl  Kapellan  100% 

Ellen Sandvik,   Kateket   80% 

Anne Eidjord   Diakon  100% 

June B. Myhrstad  Trosopplærer 80% 

Kantor  20% 

Reidar Skaaland  Kantor  80% 

Per Svein Sørensen   Kirketjener  80% 

Geir Mørkestøl  Kirketjener   50% 

Haakon Ekberg  Trosopplærer 30% 

Kjell Tore Myre  Ungdomsarbeider 20% 

Asborg Konnestad  Ungdomsarbeider  20% 

Laima Bauzaite  Renholdsarbeider 10% 

 

5. Kommunen og kirken 
 

5.1 Generelle vurderinger 
Samarbeidet mellom kirken og kommunen oppleves som tilfredsstillende. Se for øvrig 
den informasjon som foreligger hos både biskop og kirkeverge. 
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6. Skole og barnehage 
 

6.1 Skolesamarbeid 
I Randesund menigehet er det syv skoler: 
Dvergsnes skole 1.-7.trinn 
Kringsjå skole 1.-7.trinn 
Strømme skole 1.-7.trinn 
Vardåsen skole 1.-7.trinn 
Haumyrheia skole 8.-10.trinn 
Holte skole 8.-10.trinn 
Oasen skole, Strømme for tiden 1.-7.trinn, men vil på sikt utvide til 1.-10.trinn. 
Privatskole som er eid av Oasen menighet Søgne, Filadelfia menighet Kristiansand og 
Hånes Frikirke. 
 
Randesund menighet har et godt samarbeid med alle skolene. Det finnes en plan som ble 
laget for vel 15 år siden som ligger til grunn for samarbeidet mellom kirken og 
barneskolene. Planen begynner å bli så gammel at det er uvisst hvor sterkt forhold 
skolen har til den, men gjennom årene er det innarbeidet en tradisjon for kirkebesøk for 
noen av klassetrinnene. Klassetrinn og tema er som følger: 

 1.trinn: Julevandring 

 2.trinn: Påskevandring 

 3.trinn: Undervisning om Pinse og dåp 

 4.trinn: Undervisning om Kirken og om kristne symboler. (Begravelse kan også 

komme inn som tema, dersom det er ønskelig) 

Øvrige trinn kommer av og til innom kirken, etter avtale. 
Alle skolene deltar på skolegudstjenester før jul. Skolene samarbeider med kirken om 
disse.  
I samarbeid med skolene er det i løpet av de siste årene blitt viktigere for oss å være 
tydelige på at vi skiller mellom undervisningstimer i kirken og gudstjenester. I 
førstnevnte er vi kulturformidlere og «faglærere», mens gudstjenesten har både bønn, 
forkynnelse og salmesang.  
Fra tid til annen får vi tilbakemeldinger fra skolene om at deltakelse i julegudstjenester 
og samarbeid med kirken blir drøftet. Vissheten om at dette er et tema som lett kan 
dukke opp dersom vi i kirken ikke leverer så godt som forventet, gjør at vi legger ned 
mye arbeid i skole-kirke samarbeidet. 
Kringsjå skole og Holte skole har sine gudstjenester og samlinger i Randesund kirke. De 
øvrige skolene kommer til Søm kirke. 
 

6.2  Barnehagesamarbeid 
Det er rundt 20 barnehager i Randesund menighet. Det varierer fra små 
familiebarnehager til store barnehager med flere avdelinger. Noen av barnehagene er 
kommunale mens andre er private. En av barnehagene har en avdeling som er 
tilrettelagt for barn med spesielle behov. 
En av barnehagene, Solkollen barnehage, inviterte for noen år siden de eldste barna i 
alle barnehagene til å bli med i et felles kor. Koret øver i Søm kirke, og da samles ca 100 
barn. For tiden er det organist June som spiller til koret. Koret synger på både jule- og 
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påskegudstjenester for barnehagene, i tillegg til at de har en konsert i kirken der de som 
kan være med til neste år blir spesielt invitert. Koret er en viktig brobygger mellom 
kirken og barnehagene. Vi ser at antall barnehager som deltar på gudstjenestene til jul 
og påske er høyt. Noen deltar bare med de eldste barna, som da skal opptre med koret, 
men andre kommer med alle barna. 
Solkollen barnehage inviterer også barnehagene til Påskevandring i Søm kirke. En av de 
siste ukene før påske ominnredes hele kirkerommet, slik at barna kan vandre fra stasjon 
til stasjon i påskefortellingen. Barnehagen står for opplegget, mens kirken stiller med en 
aktør: engelen! 
De fleste av samlingene med barnehagene er i Søm kirke, men en av julegudstjenestene 
for barnehagene er i Randesund kirke. 
 

7. Trosopplæring  
 

Randesund menighet har i mange år hatt tilbud om ulike avgrensende 
trosopplæringstiltak i tillegg til det kontinuerlige arbeidet for barn og unge. Flere av 
disse tiltakene som 4-års bok og 4-års klubb, Bo-hjemme leir og 6-års klubb er i 
forbindelse med trosopplæringsreformen innarbeidet i menighetens 
Trosopplæringsplan.  
Randesund menighet fikk midler til å drive Trosopplæringsprosjekt i 2006. Prosjektet 
gjaldt trosopplæringstiltak for barn i alder 1., 3. og 5.klassetrinn og ledertrening for 
ungdom etter konfirmasjonstiden. Dette er tiltak som er videreført i 
Trosopplæringsplanen. 
Menigheten har mange tiltak med god oppslutning for barn opp til ca 12 år. For 
barn/unge på 7. og 8.trinn har vi på nåværende tidspunkt ingen tiltak. 
Konfirmantundervisningen har de siste årene hatt en mye dårligere oppslutning enn 
medlemstallet for aldersgruppen skulle tilsi. Mye på grunn av økt oppslutning om 
konfirmantundervisning på Bedehuset og i Misjonskirkene i Randesund. Vi hører også at 
det sies at Humanetisk forbund har en økt oppslutning om sine kurs, uten at vet hvor 
mange fra vår menighet som deltar der. 
For aldersgruppen 15-18 år har vi Tøff, trening og øvelse for fjorårs konfirmanter, som 
er et kurs der ledertrening og bibelundervisning er i fokus. 
Trosopplæringsplanen vår er omfattende og ambisiøs med mange tiltak som krever mye 
planlegging og mange frivillige. Vi har til nå hatt mange pensjonister som har stilt opp 
som hjelpere på flere av tiltakene, i tillegg til ungdom og foreldre, men ser at det må 
jobbes jevnt og trutt med stadig å rekruttere nye frivillige. 
Trosopplæringstiltak som inngår i planen: 

- Babysang 

- Småbarnssang  

- Samling for 2-åringer med utdeling av 2-års bok 

- Gudstjeneste med utdeling av 4-års bok og påfølgende 4-års klubb 

- Samling for 6-åringer med utdeling av 6-års bok og Førsteklasses gudstjeneste 

- Tros 1.trinn 

- Tros 3.trinn  

- Tros 5.trinn 

- Tårnagenthelg for 2.- 4.trinn 

- Huledag, misjonsdag for 4.trinn 
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- LysVåken, 6.trinn 

- Konfirmantundervisning 

- Tøff – bibelundervisning og ledertrening for ungdom 15-17 år 

Mange av tiltakene er knyttet opp til en gudstjeneste som er til rettelagt for den aktuelle 
aldersgruppen. Barna deltar da som medliturger, har ulike drama- og/eller sanginnslag 
og er gjerne med som forsangere. Hver av konfirmantgruppene planlegger og deltar på 
en gudstjeneste som medliturger, kirkeverter o.a, i tillegg til de «forordnede» 
gudstjenestene i konfirmanttiden. 
Innføring av Trosopplæringsplanen er blitt godt mottatt i Randesund menighet. Mange 

har stilt opp som frivillige, og mange har kommet med gode og oppmuntrende 

tilbakemeldinger på tiltak og på gudstjenester som har vært på barnas eller de unges 

premisser.  Gudstjenester som er knyttet til Trosopplæringstiltak er ofte godt besøkt 

med stort fremmøte av menighetens faste kjerne foruten familien til de som deltar. 

 

7.1 Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid 
Randesund menighet har et tilbud om et kontinuerlig arbeid for de fleste i alder 3-18 år. 
Det meste av det kontinuerlige arbeidet drives av frivillige, mens ansatte gjerne er 
innom for å holde en andakt. Unntak er Raba koret der organisten er en av lederne og 
Enter der ungdomsarbeiderne har ansvaret sammen med styret og frivillige voksne. 
- Søndagsskole. Søndagsskolen er annenhver søndag under gudstjenesten. Barna 

deltar i starten av gudstjenesten før de kommer frem og synger søndagsskolesangen. 

Barna har en fellessamling før de går i aldersdelte grupper. 

- Raba koret. Raba koret er menighetens barnekor for barn i alder 4-12 år. Koret 

samler en stor flokk barn til øvelse hver torsdag. Koret har vært flinke til å «holde 

på» noen av de eldste barna, som har gått inn i oppgavene som hjelpeledere. 

- Guttis. Guttis er en hobbyklubb for gutter på 1.-4.trinn. Mellom 15 og 25 gutter 

samles annenhver mandag til snekring og andre aktiviteter. 

- Speider. Menigheten har en Speidergruppe for jenter. De veksler mellom å ha 

samlingene i kirken eller andre steder. 

- MIDI. Midi er en gruppe for barn i alder 5.-7.trinn som samles annenhver fredag. De 

har ulike typer samlinger som klubbkveld, misjonskveld, rebusløp, filmkveld… Det er 

ofte mellom 40 og 60 barn på MIDI. 

- Enter. Enter er menighetens ungdomsgruppe som samles på lørdagskveldene. 

Samlingene er beregnet for ungdom i alder fra 8.trinn. Enter har et eget styre av 

ungdommer. De eldste ungdommene utfordres til å ta på seg noe lederansvar. Til 

vanlig samles det mellom 40 og 60 stykker på Enter. Hver sommer arrangerer Enter 

en ukes leir i Danmark.  

 

7.2 Undervisning for voksne 
Undervisning for voksne har variert de siste årene. Vi hadde for noen år siden kvelder 
med bibeltimer der vi hadde en gjennomgang av ulike bibelske skrifter. Vi har også hatt 
ulike temasamlinger som vi har kalt: Tema, te og tapas. De siste par årene har vi ikke 
hatt undervisning på kveldstid. Dette håper vi å få i gang igjen. 
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Mange fra Randesund menighet sluttet opp om Fasteføde, en felles møteserie for alle 
menighetene i Domsprostiet i fastetiden 2016.  
En gruppe frivillige har hatt ansvar for månedlige samlinger kalt: Månedens gjest. Dette 

har vært populært og samlet mange, i stor grad pensjonister, da samlingene har vært på 

dagtid 

 

8.   Menighetens strategi og visjon 
 

Menigheten har en visjon som har stått i mange år. «Randesund menighet, et fellesskap 
for alle, i tro på Jesus Kristus, i tjeneste for medmennesker.» Denne visjonen har vært 
styrende for menighetens arbeid. Vi har vært opptatt av å inkludere mennesker, at de 
skal bli sett, bli bedt for og bli engasjert og utfordret. 
Vi har diskutert og snakket om strategi, uten at dette ennå har nedfelt seg i en konkret 
plan. 
 

8.1   Gudstjenester 
Det er sagt om gudstjenesten at den ikke er en kristelig aktivitet på linje med alle andre, 
men sentrum i alt kristent liv.  
Gudstjenestene i Randesund menighet oppleves ofte som gode. Vi har bredde i 
musikalsk uttrykk (oftest orgel, men ikke sjelden forsterket med band eller 
soloinstrument), og god variasjon mellom kjente og nyere salmer. Oftest brukes 
forsangere, og ganske ofte er det med en solist eller andre musikalske innslag. Mange 
frivillige medarbeidere er involvert i tillegg til de ansatte, og vi tilstreber variasjon i 
bønneformer (kirkebønnen, bønnevandring, personlig forbønn). Vi feirer dåp omtrent 
annenhver søndag, og har oftest flere dåp samtidig, søndagsskole eller andre 
barnegrupper setter ofte sitt preg på gudstjenesten. Vårt ønske er at gudstjenesten skal 
være samlingssted for alle generasjoner, og sentrum i alt menighetens arbeid.  
 

8.2    Randesund kirke og Søm kirke 
Vi har forsøkt å få en bredde i gudstjenesteformer i menigheten, med vekslingen mellom 
Søm og Randesund kirker, og med ulike former og tidspunkt. Hovedpulsen er søndag kl 
11, enten med «vanlig gudstjeneste» (som regel med søndagsskole samtidig), eller med 
familiegudstjeneste (oftest knyttet til et trosopplæringstiltak). I tillegg har vi 
barnegudstjenester i Søm kirke tre søndager i semesteret kl 17, og to søndager kl 19 er 
det «Midt i vår verden-gudstjeneste» i Randesund kirke. Forholdet mellom de to kirkene 
er ellers at det er gudstjeneste ca. en gang i måneden i Randesund kirke, og omtrent alle 
søn- og helligdager i Søm, med unntak av en søndag i høst- og vinterferien, samt en 
søndag i juni og en i august. Palmesøndag og Langfredag feires i Randesund kirke. 
Enkelte søndager er det parallelle gudstjenester i de to kirkene, da med ulikt preg. Den 
nye generasjonen innbyggere i sognet har nok ikke den samme tilhørighet til den gamle 
kirka på Frikstad som mange hadde før Søm kirke ble bygget. Av praktiske hensyn hva 
gjelder lokaler er de fleste familiegudstjenester i Søm kirke, med unntak av fireårsbok og 
Palmesøndag. Mange ønsker fremdeles å ha dåp i den gamle kirka, og ofte får disse 
gudstjenestene noe preg av familiegudstjenester fordi det ofte er flere barnefamilier 
samlet til dåp. 
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8.3   Gudstjenestereform 
Gudstjenestereformen har vært god for vår menighet. Endringene i liturgi har vært 
moderate, mest merkbart er bruken av Tore Aas` melodier til Kyrie og Gloria. 
Endringene i Ordo kjennes naturlige og er godt implementert, med samlingsbønn ved 
starten av gudstjenesten, og flyttingen av syndsbekjennelsen til like før forbønnen som 
det mest synlige.  
Omtrent annenhver søndag er det søndagsskole parallelt med gudstjenesten, og barna er 
sammen med resten av menigheten til etter gloria. Da åpner de skattekista si, forteller 
litt om hva det skal handle om, synger samlingssangen sin og går ned i underetasjen. Vi 
prøver å inkludere søndagsskolen ved gudstjenestens start ved at barn bærer korset inn 
i prosesjonen og gjerne leser samlingsbønnen. Noen ganger kommer søndagsskolen 
tilbake til nattverden. Første salme velges disse søndagene med tanke på at barna skal 
kjenne til den, for eksempel nr 243 «Gud skapte lyset og livet og meg». Det er sterkt og 
fint å høre når barna på de første rekkene synger av full hals på siste vers: «Her er min 
kirke, her hører jeg med, her møter jeg andre som tror på Guds sønn!» Dette er noe av 
det viktigste de skal få bære med seg gjennom livet!  
 
I vår menighet har gudstjenestereformens prinsipp om involvering fungert positivt, og 
spilt på noe som også tidligere har vært praktisert. Nå er vår bevissthet om dette enda 
sterkere, og mange i menigheten setter stor pris på de ulike medliturgenes deltagelse. Vi 
forsøker å la medliturgene være representative for bredden i menigheten, men her er 
det mye mer å jobbe med i forhold til kjønnsbalanse (det er mange jenter og kvinner 
som gjerne har synlige roller) og andre aspekt. 
 

8.4    Trosopplæringsreform 
Trosopplæringsreformen har minnet oss om barnas plass i menigheten og i 
gudstjenestelivet. I vår menighet har dette kommet til uttrykk ved at de fleste 
trosopplæringstiltakene våre har en link inn i en gudstjeneste.  
 
Gudstjenestereformen fikk navnet SAMMEN FOR GUDS ANSIKT. 
Trosopplæringsreformen fikk navnet GUD GIR, VI DELER. 
 
Begge navnene er uttrykk for at det ikke bare er vi voksne som deler med barna det vi er 
og har og forstår. Delingen går begge veier. I gudstjenester i Randesund menighet kan 
man erfare at det er godt å være SAMMEN med noen som skjønner MER og kan dele med 
andre. For eksempel barn. Som tar små biter av nattverdsbrødet og tygger grundig, som 
om det skulle være gourmetmat, og ser på mor ved siden av seg på alterringen og sier 
med store blå øyne: Det er Jesus! 
 
Som nevnt over, fungerer det fint å involvere barn i gudstjenestene som medliturger 
eller med sang, små dramatiseringer eller konkretiseringer. Målet er at barn/unge ikke 
skal oppleves som noen som «opptrer», eller som «vises fram», men nettopp som MED-
liturger, som glir inn i gudstjenesten helt naturlig. De siste par årene har vi systematisk 
involvert alle konfirmantene i det samme i løpet av konfirmantåret, og menigheten 
setter stor pris på disse unge medarbeiderne. 
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8.5   Barn og familier 
I 2008 startet vi opp med barnegudstjenester i Søm kirke tre søndager i semesteret 
klokka 17. Gudstjenestene ble «flyttet» fra Randesund kirke kl 11, til Søm kirke kl 17, 
med målsettingen å samle de yngste barna med familier til sang, formidling og lek i en 
gudstjeneste, å stimulere til kristen praksis i hjemmet, bygge fellesskap og styrke 
tilhørigheten til kirken.  
Snart fikk disse gudstjenestene sin gjenkjennelige, enkle form, i tråd med etablert Ordo 
for gudstjenestene hos oss. Gudstjenestene har likevel sitt umiskjennelige preg av 
«Myldregudstjenester», der det inngår en vandring der vi gjør «trosting» som skal 
appellere til flere sanser: Vi ber, synger, tenner lys, tegner bønner, perlebønn, tegner 
korset. Hver gang lager vi en enkel «Huske-på-ting» å ta med hjem som minner oss om 
det som har vært tema og fokus. Eldre barn deltar som medliturger og forsangere. Etter 
gudstjenesten er det kveldsmat. Til disse gudstjenestene kommer det en del nye 
familier, og en utfordring er at alle blir sett og tatt i mot på en god måte. Besøket på disse 
gudstjenestene har ligget rundt 75-80 i flere år, men har nok sunket til omkring 60 de 
siste par årene. 
 

8.6   Tall 
Gudstjenestene i menigheten er preget av at vi har to forskjellige kirker, med to ganske 
ulike menigheter. Statistikken bærer også preg av dette, når gudstjenestebesøket regnes 
sammen. Det totale gudstjenestebesøket har vært noe synkende de siste 5 år, med 198 i 
snitt per gudstjeneste i 2011, til 176 i snitt i 2015. Snittet på barne- og 
familiegudstjenester har i samme periode vekslet mellom 218-312, med 295 i 2015. Før 
Søm kirke ble bygget var det en todeling mellom Menighetshuset i Vardåsveien og 
Randesund kirke. Etter 2004 har Søm overtatt som «hovedkirke», mens Randesund 
kirke har befestet sin plass som kirke ved vigsel og begravelse, samt en god del dåp. 
 

8.7  Utfordringer 
Menighetens utfordringer knyttet til gudstjenester ligger på tre plan:  
«Gudstjenesten er sentrum i alt kristent liv.» Vi ønsker at flere kommer til gudstjenester 
i kirkene våre. Vi ønsker å samle alle generasjoner så ofte som mulig for å feire 
gudstjeneste. Vi ønsker at gudstjenesten skal oppleves som og være sentrum i 
menighetens mange aktiviteter og tilbud. Hvordan skal vi oppnå det?  
 
«Bli sett» - vi ønsker at de som kommer til gudstjeneste opplever seg sett, enten de 
kommer ofte eller sjelden. Vi har rundt 55 kirkeverter fordelt på 15 grupper, som i 
tillegg til praktiske oppgaver i gudstjenesten har et øye på det sosiale.  
 
«Her er min kirke, her hører jeg med.» Slik synger vi i salmen, og vi ønsker at dette skal 
være sant for så mange som mulig. I en tid med store endringer i samfunns- og 
familiestrukturer og med endrede relasjoner mellom stat og kirke, er det avgjørende at 
våre medlemmer opplever en tilhørighet til kirken og menigheten. 
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9. Diakoni 
Det diakonale arbeidet i Randesund består av sektoren diakoni, men er samtidig noe 
som er en del av hele menighetens arbeid. «Vi elsker fordi han elsket oss først», 1. Joh. 1, 
19. 
 

9.1 Sorgarbeidet 
Diakonen følger opp etterlatte med brev, telefon og informasjon om sorggrupper en tid 
etter begravelsen. Hun går også på besøk der dette ønskes og prøver å følge opp ulike 
behov. Diakonen er med i samarbeidet «Sorg og omsorg» i prostiet som tilbyr grupper 
for etterlatte etter dødsfall og gruppe for personer som har opplevd samlivsbrudd. En 
del av dette fellesarbeidet er også temakveld om sorg som arrangeres i forkant av Alle 
helgens. Diakonen har også sammen med prest og kantor ansvar for minnegudstjeneste 
for de som har mistet noen siste år i forbindelse med Alle helgens. 

9.2     Bønnetjenesten 
Bønnetjenesten feiret 30-årsjubilieum i 2015. I 30 år har forbedere kommet og bedt en 
time hver virkedag i vår menighet (etter oppsatt turnus).  Vi har i dag 24 faste forbedere. 
Bønnetjenesten ledes av Anne Flottorp.  ”Bønn og samtale” har samling hver mandag kl. 
11. Dette er et åpent tilbud for alle som ønsker det. Bønnekrukkene i kirkene brukes 
flittig og lappene blir bedt for 2-3 uker etterpå. Annet bønnearbeid: Middagsbønn, 
personlig forbønn i gudstjenestene, forbønn i hjemmet og salving av syke. 
 

9.3 Besøkstjenesten  
Vi har en organisert besøkstjeneste med faste frivillige besøkere som følger opp sine 
besøksvenner. Prest og diakon har en viktig rolle med hensyn til hjemmebesøk og 
soknebud. I ønsket om å kartlegge behov og profilere besøkstjenesten deler 
diakoniutvalget ut blomster til 90-, 95- og 100-åringer. 
 

9.4 Sjelesorg og samtaler  
Diakon og prest tilbyr samtaler og sjelesorg for de som har behov for det. Tilbudet 
benyttes, og det informeres om i ulike kanaler. 
 

9.5 Postkassa og pionerprosjektet «Kan vi ringe deg?»  
Sommeren 2016 lanserte diakoniutvalget postkassa «Post til diakonen» og 
kontaktkortene «Kan vi ringe deg?». Dette prosjektet har som mål at behov lettere kan 
meldes og at tilgjengeligheten blir større. Kontaktkortet fylles ut med navn og nummer 
og postes i den grønne postkassa i våpenhuset i Søm kirke. Diakonen tar så kontakt med 
den det gjelder og avtaler videre kontakt/oppfølging. Som en del av dette prosjektet og 
for å synliggjøre det diakonale arbeidet i menigheten, har diakoniutvalget også laget 5 
videosnutter (hver på 2 min) for å informere om arbeidet og løfte opp hva diakoni er. 
Disse lanseres høsten 2016, både i menighet og i sosiale medier. 
 

9.6 Nattverdgudstjenester  
Med prest, kantor og diakon holdes en gang hver måned på Strømmetunet og 
Randesund omsorgssenter. 
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9.7 Gudstjenester  
Diakonen har et særskilt ansvar på diakoniens søndag i september og deltar da med 
preken. Utover det deltar diakonen som forbeder og med liturgiske oppgaver i 
gudstjenestene. 
 

9.8 Kirkekaffe  
En viktig del av det diakonale arbeidet rundt gudstjenesten, er kirkekaffen. Her styrkes 
menighetsfellesskapet og den gir mulighet for at mennesker kan føle seg sett og kjenne 
at det er godt å være i vår menighet. Vi tilstreber å ha kirkekaffe på alle gudstjenester 
(liten og stor kirkekaffe). 
 

9.9 Onsdagskafeen  
Drives av ni team på to og to. Det skaper et godt miljø, både for dem som kommer på 
kafé og for barna som kommer for å få rester av vaflene. En egen gruppe arrangerer 
”Månedens gjest” 8 onsdager i året. 
 

9.10 Smågruppene  
Lever i det stille. Det er ca. 10 grupper i menigheten. De fleste møtes en gang i måneden. 
 

9.11 Hyggetreff  
Treffene som menigheten har på Randesund omsorgssenter er populære og et godt 
tilbud for eldre. Vi samler fra 20 til 40 personer, inkludert hjelpere. 
 

9.12 Diakoniutvalget  
Har ansvaret for praktiske sider ved pilegrimsvandring, lapskausmiddager, kirkekaffe på 
diakoniens dag, nyttårsfest med mer. Dette er et viktig forum for drøftinger av de 
diakonale utfordringene, og for å sette i gang gode prosesser. 
 

9.13 Tirsdagslapskaus  
Måltidsfellesskap betyr mye, og særlig positivt har det vært når vi kan kombinere det 
med TROS-tilbud. Vi har ca. syv middager i året, og antall gjester ligger rundt 90-100. 
Rekordfremmøtet var da vi hadde juleverksted og 211 kom til middag. 
 

9.14 Pilegrimsvandring  
Arrangeres i mai som et samarbeid mellom søndagsskole og diakoniutvalg. Turen går da 
fra Gamle Dvergsnes skole til Randesund kirke. 
 

9.15 En kirke for alle  
Gudstjenester spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemninger. Dette er et 
samarbeid mellom diakonene og deres menigheter i Kristiansand. Nyttårsfesten i januar 
arrangeres i Søm kirke. 
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9.16 Barne- og familiearbeid  
Diakonen besøker og deltar på ulikt tilbud i menigheten gjennom året. Eks: RABA-koret, 
Midi, TROS, Balubadag, har konfirmantundervisning (deltar på konfirmantturer, 
samlinger og KN sin fasteaksjon) og har talt på Enter. 
 

9.17 Samarbeid med sykehjem/frivillighetssentral  
I september holdt sokneprest og diakon internundervisningen «Hvordan kan vi bidra til 
å møte beboernes åndelige og eksistensielle behov?» på Randesund omsorgssenter. 
Diakonen samarbeider ellers med frivillighetssentralen rundt jevnlige besøk på Åpent 
hus (tilbud for eldre i nærmiljøet) og en kirkekaffe på Strømmetunet en gang i året. Hver 
julaften har menigheten ansvar for en formiddagssamling med juleevangeliet og 
julesanger på begge sykehjem. 
 

9.18 Flyktninger  
Ettersom det er få flyktninger som bor i Randesund, så har arbeidet med flyktninger 
bestått i rekruttering av frivillige til Velkomstsenteret for flyktninger (i domkirkens 
menighetshus), til fadderordningen, til Kristent internasjonalt fellesskap sitt arbeid og 
KIA sitt arbeid. 10 % av de frivillige på Velkomstsenteret har kommet fra Randesund 
menighet. 
 
 

10. Musikklivet i Randesund Menighet: 
 
Det skjer mye flott i musikklivet i Randesund menighet som beriker fellesskapet og 
gudstjenestene våre. Vi har mange frivillige ressurspersoner som gjør en formidabel 
jobb. 
 

10.1   Søm kirkekor og Rabakoret 
Hver torsdag øver Søm kirkekor og Rabakoret, menighetens barnekor. Rabakoret har 
også egen dansegruppe. 
Disse korene har egne vår- og julekonserter, i tillegg til å synge på gudstjenester i 
menigheten. 
 

10.2   Søm vokalensemle/SVOK 
Søm vokalensemle øver på onsdagen. 
De trenger ny dirigent og vi håper dette tilbudet kan fortsette. Konrad M. Øhrn, leder for 
ensemblet, måtte dessverre gi seg pga. andre oppdrag. Han har betydd veldig mye for 
menighetens musikalske liv. 
SVOK er også aktive med egne konserter og bidrar med sang på gudstjenester. 
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10.3 Enter 
Ungdomskor har vi dessverre ikke, men på ungdomsgruppa « Enter » er det mye 
musikalsk aktivitet med ungdommer som lager eget band og leder lovsangen. 
 

10.4 Randesund skolemusikk 
Randesund skolemusikk, bydelens eget skolekorps, er veldig bra og viktig. De spiller 
hvert år på julemessa og har også egen julekonsert i Søm kirke. Enkelte av musikantene 
brukes også på gudstjenester og konserter som arrangeres i menigheten. 
 

10.5 Forsangere 
Forsangere i gudstjenesten er et satsningsområde. Høsten 2016 har alle gudstjenestene 
forsangere, noe vi synes er flott med hensyn til å involvere mennesker, introdusere nye 
salmer fra den nye salmeboka og generelt løfte menighetssangen. Det er viktig for oss å 
vise bredden i salmeboka. 
Vi bruker Kyrie og Gloria av Tore Aas. Utover dette er det lite endringer i liturgiske 
melodier. 
 

10.6 Konserttilbud 
Søm kirke er et ønsket konsertsted. Konserttilbudet har steget betraktelig etter at Søm 
kirke ble innviet i 2004. 
 

10.7 Tilknyttede musikalske ressurser 
Randesund har som nevnt mange musikalske krefter som vi har glede av å samarbeide 
med. Annenhvert år i adventstiden samler kjente navn som Rolf Løvland og Bjørn Ole 
Rasch med venner til julekonsert i Randesund kirke. Full kirke. 
 

10.8 Baby- og småbarnssang 
Hver uke er det babysang og småbarnssang. Dette er en flott og viktig aktivitet som også 
bidrar til å involvere mennesker. 
 

10.9 Tros, 1., 3. og 5. trinn 
Tros er tidsavgrensede tiltak som barn inviteres til når de går i 1., 3. og 5.trinn på skolen. 
Disse tiltakene har også musikk i seg – enten ved at vi setter opp en musikal, eller øver 
på noe musikalsk som skal skje i en gudstjeneste ved slutten av «kurset». 
 

10.10  Konfirmantene 
Konfirmantene er en viktig ressurs og del av menigheten, og bidrar ofte med noe 
musikalsk på ulike gudstjenester. 
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11. Misjon 
 

11.1 Tidligere misjonsprosjekter 
Menigheten har hatt misjonsprosjekter knyttet opp mot SMM. Vi har eget Misjonsutvalg. 
Vi har hatt prosjekter i Israel, Kina, Nepal, på Madagaskar, i Equador. Ellers det ikke 
egne misjonsforeninger, men mange er knyttet opp mot NMS Gjenbruk og Havglimt 
leirsted. 
 

11.2 Misjonsprosjekt, 2016 – 2019 
Vi starter høsten 2016 med to nye prosjekter; ett i Estland/Tallinn for NMS og et i 
Israel/Ebenezerhjemmet i Haifa.  
  

12. Informasjon 
Randesund menighet har egen nettside, www.randesund.no, egen Facebookside og vi 
har også et menighetsblad, «Kirkenytt», som betyr mye for å nå ut med informasjon. 
 

13. Konklusjon og fremtidsperspektiv  
 

Randesund menighet har mye å glede seg over og være takknemlig for. Det tror vi denne 
meldingen viser.  Ser vi fremover, er det noen utfordringer knyttet til: 
 
 Boligvekst. Stadig nye områder bygges ut.  
 Økonomi. Vi føler at det er en  del usikkerhet knyttet til denne faktoren. 
 Stab. Vi ønsker større stab for å nå nye mennesker.  
 Diakonistillingen bør finansieres av det offentlige, slik at givermidler kan brukes                  

til andre stillinger. 
 Tilhørighet. Medlemmene skal kjenne på at denne menigheten er deres hjem. 
 Unge familier skal finne sin plass og kjenne seg hjemme i menigheten.  
 Bruk av menneskelige ressurser. Det er så mye ressurser iblant oss. Utfordringen 

er å gjøre bruk av dem.  
 Økumenikk. Nye kirkesamfunn bygger opp sine menigheter i Randesund. Vi skal 

finne en måte å leve sammen på. 
 
Å finne veien videre er utfordrende. Målsetting, strategi og visjon skal være hjelpemidler 
inn i en ny tid. Vi går frimodig videre i tro på Ham som har sagt at han er med oss alle 
slags dager.  

http://www.randesund.no/

