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Årsmelding fra Eldsterådet 
Eldsterådet gleder seg over at vi igjen har hatt 
et tilnærmet normalår etter to år som har vært 
sterkt preget av pandemien. Etter en litt tung 
start i januar med strenge restriksjoner ble alle 
tiltak avviklet fra og med 12. februar, og menig-
hetslivet har igjen kunnet fungere som normalt. 

Selv om det var litt tungt å starte opp igjen med 
normale gudstjenester og andre aktiviteter, har 
det vært fint å se at gudstjenestebesøket har 
økt og aktivitetsnivået i kirken har stabilisert seg 
på et høyt og godt nivå. Eldsterådet takker alle 
som gjennom lederverv og engasjement villig 
stiller opp og gjør en god innsats for menigheten 
på ulike områder. 

Gjennom året har vi opplevd at menighetens 
utadrettede diakonale arbeid har blitt styrket på 
ulike måter. Flere har blitt engasjert i forhold til 
flyktninger og innvandrere, både fra Ukraina og 
andre steder. FriMat opplever stadig større på-
gang, og mange er med på arbeidet med matut-
deling til familier og enkeltpersoner som trenger 
det. I høst startet vi også opp med Superonsdag, 
en åpen kirkekveld der vi serverer middag, har 
enkle aktiviteter og sosialt fellesskap. Arrange-
mentet er gratis. 

I 2022 startet vi en stor temaserie der vi går 
igjennom mange av Bibelens bøker. Temaserien 
vil vare over to år, og i dette året har vi hatt fo-
kus mot Det gamle testamentets bøker. Vi har 
gått igjennom 21 ulike bøker. Bøkene har vært 
tema for taler på gudstjenester og i samtaler i 
vår podcast «Randsoner». Det har blitt utarbei-
det et studie- og samtaleopplegg for hver av bø-
kene til bruk for eget studium og i bibelgrupper. 
Flere av menighetens bibelgrupper har benyttet 
dette samtaleopplegget. Alle talene i taleserien 
er tilgjengelige i vår podcast «Taler fra Rande-
sund frikirke». 

Temaet fortsetter i 2023, og vi vil da ha fokus 
mot bøkene i Det nye testamentet. 

Eldsterådet (ER) har i 2022 hatt følgende sam-
mensetning: 

• Glenn Austegard (leder) 

• Sverre Eikeland 

• Rigmor Angell Stakkeland 

• Unni Westli 

• Jostein Ørum 

I 2022 har ER hatt 11 møter, og det har blitt be-
handlet 55 saker foruten faste saker som infor-
masjon fra ansatte og gjennomgang av arrange-
menter i menigheten. Eldsterådet ber for menig-
hetens medlemmer, og det sendes ut brev til 
alle vi har bedt for. Dette opplever vi svært god 
respons på fra mange. Saker som har vært til be-
handling er bl.a. oppussing/utbygging av kirken, 
hvordan få flere barnefamilier til kirken, hvor-
dan skal vi følge opp tematikken samliv og sam-
livsetikk mv. 

Menighetsrådet (MR) består av Eldsteråd, Dia-
konråd og Administrasjonsråd. Eldsterådet er 
ansvarlig for at det blir avholdt jevnlige Menig-
hetsråd. Normalt har Menighetsrådet vært på 
en tur til Grosås i begynnelsen av året. Denne 
turen måtte avlyses i 2022 på grunn av pande-
mien. 

Menighetsrådet har hatt fire møter i løpet av 
2022. I møtene drøftes saker som er felles for de 
tre rådene, og menighetsmøtene planlegges. 

Menighetsmøter 

Eldsterådet innkaller til og leder menighets-
møter. 

Menighetens årsmøte ble avholdt den 3. mars. 
For øvrig er det blitt avholdt tre menighets-
møter i henholdsvis juni, september og desem-
ber. På menighetsmøtene har vi i tillegg til å be-
handle budsjett og regnskap bl.a. behandlet 
saker om oppussing og utbygging av kirkebygg 
og spørsmål om hvordan vi skal få flere barne-
familier til kirken. På et menighetsmøte ble 
menigheten delt i grupper der hver enkelt 
gruppe formulerte en bønnesetning for menig-
heten. Dette ble så satt sammen til en felles 
bønn for menigheten. 

Siste del av Synodemøtet ble avholdt i juni på 
Gardermoen. Våre representanter var Glenn 
Austegard, Martin Carlsen og Unni Westli. 

Sentrale styrer og råd i Frikirken 

Vår menighet har vært representert med føl-
gende personer i ulike styrer, råd og utvalg i Fri-
kirken: 

• Olav Ausel – arbeidsgiverrepresentant i 
Frikirkens lønnsutvalg 
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• Glenn Austegard – medlem i Presbyterie-
styret (rykket opp fra å være 3. vara) 

• Carl Kaspar Strømme – eiendomsstyret for 
Kristiansand Feriesenter 

• Unni Westli – valgkomiteen for neste 
Synodemøte 

Felleskirkelig arbeid i Kristiansand/Randesund 

Gudstjenesten 1. nyttårsdag der vi skulle invi-
tere menighetene i Randesund til vår kirke måt-
te avlyses på grunn av pandemien. 

Unni Westli deltar i komiteen for Fellesmøtene i 
Kristiansand med ansvar for bønnetjenesten. 

Gudstjenester 

Gudstjenestene er menighetens hovedsamling 
der Gud tjener oss og vi tjener Gud. Det er 
Eldsterådet som er ansvarlig for at gudstjenes-
tene har et innhold som er i tråd med Frikirkens 
teologi. 

Den 30. januar ble det arrangert generasjons-
gudstjeneste. Videre har det vært to Soul 
Church der Soul Children har hatt ansvar for 
planlegging og gjennomføring av gudstjenes-
tene. 1. søndag i advent ble den årlige speider-
gudstjenesten avholdt, med stor deltakelse fra 
speiderne. Vi gleder oss over at kirken disse søn-
dagene fylles av foreldre og familier som vi ikke 
så ofte ellers ser i kirken. 

Gjennom året har det også vært tre ungdoms-
gudstjenester; 27. mars, 22. mai og 30. novem-
ber. Vår ungdomsarbeider Amalie Lauritsen har 
vært ansvarlig, og mange av våre ungdommer 
har deltatt med gudstjenesteledelse, i band og 
lovsang og på andre måter. Det er gledelig å se 
menighetens ungdom engasjere seg, også i våre 
hovedgudstjenester. 

Tradisjonen tro var det konfirmasjonsguds-
tjeneste med full kirke og stort engasjement fra 
våre fem konfirmanter siste søndag i august. 2. 
søndag i advent sang vi julen inn sammen med 
prosjektkor og SoulChildren. Arrangementet ble 
flyttet fra ettermiddagstid til kl 11:00 – det ble 
en god samling med godt besøk. 

Påsken ble markert med et enkelt påskemåltid 
med nattverd på skjærtorsdag, en kveldssamling 
langfredag og høytidsgudstjeneste på 1. påske-
dag. I jula var det gudstjeneste julaften kl 14:00 
og høytidsgudstjeneste 1. juledag. 

I år har det kommet til ett nytt gudstjeneste-
team som har ansvar for å legge opp gudstjenes-
tene, og for lovsang og ledelse av gudstjenes-
tene. Teamet ledes av Maria Korsvik, og består 
for øvrig av Torstein, Henrik og Martin Korsvik 
og Andreas Holvik. Det suppleres med forsan-
gere som deltar på enkeltgudstjenester. Det er 
for øvrig tre andre gudstjenesteteam som har 
ansvar for gudstjenestene våre. Også disse har 
blitt supplert av ungdom som forsangere og 
musikere ved enkelte anledninger. Vi er takk-
nemlig for det nye teamet, for den jobben guds-
tjenesteteamene gjør, og for det ungdommelige 
preget som blir satt på flere av våre guds-
tjenester. 

På de fleste gudstjenestene har talene vært 
knyttet til en bok i GT i samsvar med temaet 
som har vært for året, eller til søndagens tekst. 

Talere i gudstjenestene 2022 har vært: 
Lisbeth Strandberg, Tønnes Due Tønnessen, 
Glenn Austegard, Martin Korsvik, Jo Inge 
Johannessen, Kristina Jølstad Moi, Paul Roland, 
Stian Hansen, Andreas Holvik, Sigurd Rimstad, 
Trine Syvertsen, Jostein Ørum og Unni Westli. 

Temakvelder 

I løpet av året har det blitt avholdt seks Dyp-
dykk. Undervisningen på disse kveldene har i 
det vesentlige vært knyttet opp mot hoved-
temaet Bibelen. På en samling hadde vi besøk av 
Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelselskapet. 
Ellers har undervisningene vært delt mellom 
våre to pastorer. 

Den 19. mai hadde vi en temakveld med sam-
tale omkring samlivsetikk og Frikirkens møte 
med mennesker med ulike legninger. Pastor 
Eirik Austeng fra Hamar Frikirke og pastor Kjetil 
Gilberg fra Kraftverket Frikirke deltok med 
innlegg og panelsamtale, og det var åpent for 
spørsmål og kommentarer fra salen. Kvelden var 
godt besøkt, både fra vår egen menighet og fra 
nabomenigheter. 

Bønnearbeid 

Bønn er bærende for arbeidet i menigheten. Det 
merkes at mange ber jevnlig for menighetens 
arbeid. Vi har tre faste tidspunkt der det bes i 
kirken: 

• Tirsdag 18:00 - 19:00 – Bibel og bønn 

• Torsdag 11:00 - 11:30 – Bønnemøte 

• Søndag 10:30 - 10:45 
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Bibelgrupper 

Eldsterådet oppfordrer alle til å være med i en 
mindre gruppe der man sammen kan dele Guds 
ord og be. Slike små grupper er sammen med 
gudstjenestefelleskapet viktige bærebjelker i 
den enkeltes kristenliv. Eldsterådets ønske for 
smågruppene er at dette skal være et sted for 
vekst, både i den enkeltes trosliv og der nye 
mennesker kan inkluderes i fellesskapet. 

Pr desember 2022 er det 12 smågrupper/bibel-
grupper i menigheten. Pastorene har utarbeidet 
samtaleopplegg i forbindelse med de bøkene i 
GT som har blitt gått igjennom på gudstjenes-
ten. 

Det ble holdt en samling for ledere i smågrup-
pene våren 2022. 

Arbeid for å få barnefamilier til kirken 

Dette har vært et uttalt mål for menigheten, og 
vi har hatt samtaler om temaet både i Eldste-
rådet og i Menighetsmøter. Ut fra disse samta-
lene ble Superonsdag startet opp høsten 2022. 
Se egen årsmelding for Superonsdag. 

Misjon 

Misjonsengasjementet er stort i menigheten. Vi 
har dette året begynt å gi konkret informasjon 
om Frikirkens misjonsarbeid på gudstjenester 
der vi samler inn kollekt til menighet og misjon, 
og i noen utgaver av våre nyhetsbrev. 

Som menighet har vi noen misjonærer vi har et 
spesielt ansvar å be for. I 2022 har dette vært: 

• Samuel og Bjørg Aweida i Israel 

• Ingebjørg og Nathan Michaelsen i Japan 
(fram til høsten 2022 da de gikk av med 
pensjon) 

• Helga Irene og Andreas Bagaas i Japan (fra 
høsten 2022) 

• Thomas og Katie Nielsen i Australia 

• Anne Marit () og Alwyn Viljoen 

Vi har også hatt med Oskar Austegard i menig-
hetens forbønn den tiden han var frivillig arbei-
der i Kambodsja for Misjonsalliansen. 

Menigheten støtter Nielsen og Viljoen direkte 
økonomisk. I tillegg støttes Frikirkens misjons-
arbeid ut fra antall medlemmer i menigheten. 

Dåpsoppfølging 

Det er foreldrene som har det primære ansvaret 
for at barna som blir døpt får opplæring i den 

kristne tro. Menigheten har ansvar for å hjelpe 
dem med dette. 

Vi vil legge inn besøk hos dåpsfamiliene ett år 
etter dåpsdagen. Besøk ble ikke gjennomført i 
2021 pga pandemien, og vi besøkte derfor to 
familier i 2022. I tillegg har vi tilbud til barn og 
unge i ulike aldre som en del av menighetens 
dåpsoppfølging. 

Konfirmantarbeid 

Konfirmantåret går fra september til september. 
Undervisningen for kullet 2021/2022 har i 
hovedsak vært holdt av våre to pastorer, samt 
Andreas Holvik. Tematikken for undervisningene 
har vært hentet fra konfirmantpermen «Mellom 
himmel og jord». Konfirmantene møttes i kirken 
annenhver torsdag. Samlingen ble startet med 
litt lek før undervisning, mat og en avsluttende 
bønn. 

Fem konfirmanter ble konfirmert i august 2022. 
Disse deltok bl.a. på konfirmantleir på Evjetun 
sammen med andre konfirmanter i distriktet. 
Dette året hadde vi ikke samarbeid med andre 
menigheter om konfirmantundervisningen. 
Amalie Lauritsen hadde ansvar for den praktiske 
tilretteleggingen av konfirmantundervisningen, 
Martin Korsvik var med som hjelpeleder. Under-
visningen ble i hovedsak delt mellom Jostein 
Ørum og Unni Westli. 

I september startet et nytt kull med fem konfir-
manter. Vi samarbeider om undervisningen med 
Grimstad Frikirke. Amalie Lauritsen har ansvar 
for organiseringen av samlingene. Hjelpeledere 
er Linea Carlsen, Elisabeth Vatnebryn, Malene 
Roum Ropstad, Hermine Austegard, Kristiane 
Aas og Miriam Korsvik. Hjelpelederne deler 
kveldene mellom seg og møter tre stk pr gang. 
Undervisningen bygges opp omkring sentrale 
områder i vår tro. Undervisningen er fordelt 
mellom pastor i Grimstad Frikirke, Knut Helge 
Høyland, Amalie Lauritsen og Unni Westli. 

TØFF 

TØFF er et ettårig kurs for de som har blitt kon-
firmert. En gang i måneden samles de med alle 
deltakere fra frikirkemenighetene i Agder til 
undervisning, gruppearbeid og fellesskap. I vår 
hadde vi også lokale samlinger en gang i 
måneden for deltakerne fra vår menighet. Året 
ble avsluttet med leir før sommerferien. 
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Fra høsten har vi hatt tre deltakere på TØFF, og 
har derfor ikke hatt lokale samlinger. 

Amalie Lauritsen har vært med i ledergruppa for 
TØFF. Martin Korsvik har vært med som hjelpe-
leder fra menigheten. 

Ansatte 2022 

• Inger Lise Frigstad Johannessen: 
Kontorleder – 60 % 

• Unni Westli: 
Pastor – 80 % fram til august 
Hovedpastor – 80 % fra og med august 

• Jostein Ørum: 
Hovedpastor – 80 % fram til august 
Pastor – 40 % fra og med august 

• Amalie Lauritsen: 
Ungdomsarbeider – 35 % til august, 50% fra 
august 

• Joacim Vidnes: 
Musikkarbeider – 15 % 

 
 
 
 
 

Minneord 

 
To av våre medlemmer døde i løpet av 2022: 

 
Anne Marit Torsvik Viljoen 

  26.03.2022 
 

Grete Eikeland 
  15.12.2022 

 
Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 

(Rom 14,8) 
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Statistikk 

Medlemmer pr 31.12.2022 31.12.2021 

Medlemskap totalt 454 454 

Medlemmer med stemmerett 263 265 

Medlemmer uten stemmerett (inkl. medl. under 15 år) 191 189 

Kirkelige handlinger 2022 2021 

Døpte 3 1 

Konfirmerte 5 9 

Vigsler 0 2 

Døde 2 1 

Gudstjenestefremmøte (gjennomsnitt) 80 82 

 

 

For årene 1977–2011 er medlemmer uten stemmerett lik summen av menighetens barn og medlemmer i begrenset 
medlemskap. 
For årene 2018-2021 er medlemmer uten stemmerett lik summen av medlemmer under 15 år og andre medlemmer 
(over 15 år) uten stemmerett. For årene 2012-2017, samt 2022 er tilsvarende data ikke oppgitt. 
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Årsmelding fra Diakonrådet 
Diakonrådet (DR) har bestått av: 

Diakoner: 
• Torgeir Rypestøl 

• Elise Austegard 

• Solfrid Strømme Nielsen 

• Arvid Høyåsen 

• Kari Jernæs 

• Anne Gro Ausel (leder) 

Kirkeverter: 
• Jo Inge Johannessen 

• Torgny Strømme 

• Marianne S Tønnessen 

Kari Jernæs startet som diakon på våren, og ble 
innsatt i september. Vi er takknemlige for å ha 
henne med i tjenesten. Torgeir Rypestøl, Solfrid 
Strømme Nielsen og Arvid Høyåsen er ferdige 
med sine perioder, og alle tre stiller til gjenvalg. 

Vi opplever at seks medlemmer er passe antall 
diakoner. Det er i dag tre kirkeverter, og vi vil 
gjerne ha en til i denne tjenesten. Det å være 
diakon eller kirkevert anbefales som tjeneste. 

Diakonrådet har hatt 7 møter i 2022 og flere 
arbeidsøkter for å utføre praktiske oppgaver. Vi 
har jevnlig kontakt via e-post og SMS. Kirkever-
tene har vært invitert med på 2 møter i 2022. Vi 
har deltatt på menighetsrådsmøter og menig-
hetsmøter. 

Vi legger «turnus» for et halvt år av gangen, og 
deltar på gudstjeneste ca en gang i måneden. Vi 
lager egen turnus for høytider, og regner oss 
som faste medarbeidere på Vårmarked og Jule-
messa. 

Kollekt til ulike organisasjoner: Kirkens SOS, 
Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet og KIA mottar 
fast kollekt fra menigheten. Vi sender også 
penger til andre organisasjoner og mottar takke-
brev for kollektene. Ellers sender organisasjo-
nene oss generell informasjon. 

«Beveg Kristiansand»: I forbindelse med ut-
brudd av krigen i Ukraina organiserte «beveg 
Kristiansand» møter for å kartlegge muligheter 
for å tilby ulikt hjelpearbeid til flyktninger. 
Representanter fra Diakonrådet deltok på tre 
møter våren 2022. 

Blomsterhilsen: I desember kjørte kirkeverter 
og diakoner ut med blomsterhilsen til menig-
hetens medlemmer over 75 år. 

Forefallende arbeid: Det dukker stadig opp 
praktiske utfordringer av ulik art. Fulle støv-
sugerposer, og tette sluker er blitt reparert 
dette året. Når det er flere til å se hva som 
trengs blir det lettere å holde kirka vår i brukbar 
stand. Vi er heldige å ha en av «våre menn» i 
friVakt, og vi ser at det avlaster våre gjøremål - 
TAKK!  

Rydding og renhold: Takk til alle dere som 
gjennom året rydder og holder orden etter bruk 
av kirka. Når det blir gjort blir det hyggeligere 
for alle å være her. 

En spesiell takk til: 

• friVakt for stor dugnadsinnsats og andre 

gjøremål i kirka. 

• friMat som skaffer, pakker og bringer mat til 

personer og familier i vårt nærområde – 

dere er vårt viktigste diakonale arbeid. 

• Lyd- og bildegruppa – som rigger og styrer 

lyd, så menigheten kan «få med seg» musikk 

og tale.  

• Huskomitéen som har særskilt ansvar for å 

se at kirkebygget fremstår presentabelt i den 

daglige driften, og som utleielokale. Takk for 

godt samarbeid og hjelp ved pynting i kirka 

til advent og jul. 

• Blomstergruppa – som sørger for at det ved 

gudstjenester er friske og fine blomster i 

kirkerommet. 

• Kjøregruppen - som sørger for at beboere 

ved «Ronatoppen» bolig kommer til gudstje-

neste i Randesund Frikirke – når vi har sam-

linger. 

• Alle dere som bruker tid på å møte andre 

menneskers behov for hjelp og omsorg. 

• Pastorer, kontoret, Eldsteråd og Administra-

sjonsråd for godt samarbeid. 

Etter to rolige «korona år», er det mere aktivitet 
i kirka igjen, og det gleder oss at så mange kom-
mer til kirken. Flere aktiviteter krever organi-
sering for å finne tid og rom. Takk for hjelp og 
godt samarbeid til alle som bidrar når vi spør om 
tjenester. 
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Det ble som vi håpet for 2022 – vi kan glede oss 
til å ønske dere velkommen til kirken på 

søndagene, med smil og et håndtrykk – det har 
vi lovet! 

Med hilsen fra Diakonrådet 

Årsmelding fra Administrasjonsrådet 
Administrasjonsrådet (AR) har bestått av: 

• Øystein Jacobsen (leder) 

• Ivar Syvertsen 
(informasjon / kommunikasjon / IT) 

• Terje Jakobsen (bygg / teknisk) 

• Kristin Erlandsen Strømme (økonomi) 
(nytt medlem i 2022) 

• Torgny Strømme sluttet ved årsmøtet 2022 

Rådet har vært samlet ved behov, og deltatt på 
menighetsrådsmøter, samt noe mailkontakt. 

Menighetens økonomi 
Se regnskap og budsjett. 

Vedlikehold/bygninger 
Ser du noe som må eller bør fikses på? Gi be-
skjed til AR. Terje Jakobsen er ansvarlig for bygg, 
og han ordner opp eller setter friVakt eller hånd-
verkere i sving. 

friVakt gjengen har fungert bra også i 2022. 
Lederstaven har gått videre fra Torgeir Ropstad 
til Arvid Høyåsen. Herrene har drukket mye kaffe 
og fikset masse uten at menigheten ser alle re-
sultatene. AR takker for alt arbeid som er nedlagt 
i 2022. FriVakt har denne vinteren hjulpet Ved-
gruppa som hogger ved og legger i sekker. Ved-
sekkene skal selges til inntekt for kirka. Primus 
motorer er Ivar Syvertsen og Per Otto Strømme 
Nielsen. Trenger du ved neste vinter? Ta kontakt 
med Vedgruppa. 

Renhold av kirkebygget utføres på dugnad av 
menighetens medlemmer i henhold til vedtak i 
tidligere menighetsmøte. Dette betyr en betyde-
lig besparelse i forhold til å skulle ha kjøpt en slik 
tjeneste. Takk til alle trofaste renholdere. 

Informasjon/kommunikasjon/IT 
Kirken bruker flere kanaler for å informere, dette 
være seg nettside, to Facebook grupper, menig-
hetens nyhetsbrev på e-post, annonsering i lokal-
avis, informasjonstavle i ganga, opptrykk av 
program og informasjon fra talerstol. De forskjel-
lige informasjonskanalene tjener hver sine for-
mål og oppgaver. Vi tror informasjonsarbeidet er 
viktig for å informere om hva som skjer i kirken. 
Både med tid og sted, og om viktige temaer, be-
hov, og annet som har allmenn interesse. Avis-
annonser, nettsiden og den ene Facebook-siden 
er utadrettet mot de som ikke vanligvis går i 
menigheten. De andre kanalene er ment for mer 
«innvortes» bruk. Takk til Inger Lise Frigstad 
Johannessen som holder i alt dette. 

Lyd- og bildegruppa har ansvar for lyd, lys og 
bilde i forbindelse med gudstjenestene og andre 
samlinger. Lydgruppa har bestått av Erik Grøtnes 
(leder), Terje Korsvik, Jan Helland, og Per Otto 
Strømme Nielsen. Bildegruppa har bestått av Jon 
Christoffersen, Nils Helland, Torfinn Moi, Trine H 
Syvertsen og Ole Einar Garthus (vikar). 
Tusen takk for en fantastisk jobb. 

Kristiansand Feriesenter – Dvergsnestangen 
Carl Kaspar Strømme Nilsen har vært vår repre-
sentant til Dvergsnestangen. 

Vårmarked 
I 2020 og 2021 hadde vi bare hovedlotteri, men 
uten vårens store happening. I 2022 kunne vi 
endelig invitere til ordentlig Vårmarked igjen, 
med plantesalg, åresalg, hoppeslott og alt som 
følger med. Markedet ble godt gjennomført, 
men besøket var litt dårlig. Vi prøver å tenke nytt 
rundt Vårmarkedet i 2023. Komite i 2022 var 
Martin Carlsen, Yngvar Tellefsen, Jon Christoffer-
sen og Øystein Jacobsen. 

Julemessa 
I 2022 gjennomførte vi julemesse på klassisk vis. 
Kjempegøy å arrangerer julemesse som er godt 
besøkt, god stemning og bra gjennomført. 
Komiteen bestod av Trine H Syvertsen, Grethe 
Høyåsen og Øystein Jacobsen. Rutinert gjeng, 
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som gjennomførte med stil. 
275.000 kr i inntekter. I 2023 trenger 
vi flere medlemmer i komiteen. 

Både Vårbasaren og Julemessa er 
arrangementer hvor vi trenger mange 
i arbeid. Bra at menighetens medlem-
mer stiller opp år etter år. Supert at 

Inger Lise Frigstad Johannessen er 
med i komitearbeidet og blant mye 
annet administrerer hvem som gjør 
hva på disse dagene. 

 
 
 

Barne- og ungdomsarbeid (FriBU) 

Oversikt over barne- og ungdomsarbeidet 

 

FriBU 
FriBU er en selvstendig organisasjon for 
barne- og ungdomsarbeid i Frikirken 
(men også med mulighet for at fritt-
stående lag kan melde seg inn). 

I vår menighet er FriBU-arbeidet organi-
sert som selvstendige lag, med egne 
styrer/ledere og de krav som gjelder for med-

lemskontingent, årsrapporter, selvstendig 
økonomi osv. Dette er i tråd med sentrale 
anbefalinger. 

FriBU-rådet, som består av alle barne- og 
ungdomsledere, har i 2022 ikke vært i 
aktivitet. 

Barnekirka 
Barnekirka er et tilbud for 
barn i hovedsak alderen 3 - 
13 år, men både yngre og 
eldre barn er velkomne til å 
delta. Barnekirka er delt i to 
grupper. Den ene gruppen er 
for de yngste fra under 
skolealder og til 2.klasse 

barneskole. Den andre gruppen er fra 3.klasse og 
videre opp. Barnekirka er mest brukt av barn av 
medlemmer i kirken, og andre som føler tilhørig-
het til Randesund Frikirke. 

Målsettingen er at barn og unge skal kjenne, 
elske og tjene Jesus gjennom livet. 

Året som har gått 

Barnekirka har redusert antall samlinger i 2022. 
Vi har hatt 3-4 samlinger hvert halvår. Dette er 
på grunn av antall ledere, da det kun er to under-
visere (én underviser til hver gruppe). 

Det er laget «aktivitetsposer» på vegne av Barne-
kirka som skal tilbys barn som deltar på guds-
tjenester der det ikke er Barnekirka-samling. 
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Oppmøte for den yngste gruppen er 3,6 i 
gjennomsnitt og varierer fra 2 - 5 deltakere. Opp-
møte for den eldste gruppen er varierende, noen 
ganger er det ingen deltakere og opplegget går 
ut. De søndager det har vært samling har det 
vært 3,5 i gjennomsnitt. Det varierer fra 1 - 5 
deltakere. 

Samlingene har fungert veldig bra og vi ledere 
opplever å få en god relasjon til deltakerne. Vi 
har brukt Awana sitt opplegg som undervisning 
på våren, men valgte avslutte abonnementet for 
å lage undervisning selv fra og med høst 2022. 
Utfordringer har vært aktiviteter og undervisning 
med tanke på stor spredning i alder og enkelte 
ganger for få deltakere til å gjennomføre samlin-
ger. 

Styret/ledere 

Natassja Holvik, Hildegunn Strømme, Stine 
Hanssen, Maria Jacobsen, Torstein Korsvik, Ida-
Linn Jacobsen og Hanne Eikeland. 

Grete Eikeland () var administrativ leder. 

Leder/styresituasjonen 
I dag er det to lederteam til Barnekirka. Vi kunne 
hatt flere samlinger med Barnekirka om vi var 
flere ledere/undervisere. Vi trenger en ny admi-
nistrativ leder av Barnekirka fra 2023. 

Økonomi 

Medlemskontingenten er 100 kr (50 kr for 
søsken). 

Saldo per 31.12.2022:   kr 26 928,36 

Barnekirka fikk kr 4.775,- i Frifond-støtte i 2022. 
Det er brukt kr 8.234,-. 

Det er søkt om ny Frifond-støtte for 2023. 

Vi har ikke søkt på kommunal støtte fordi det 
krever minst 15 betalende medlemmer for å 
motta økonomisk støtte fra kommunen. 

FRIIK 
Våren 2022 hadde FRIIK sine møter med 5-10 
barn som kom på samlingene. De fleste av disse 
barna startet i 8. klasse i august og gikk derfor 
over i målgruppa for reTRO. 

I august ble det besluttet at FRIIK skulle legge 
ned virksomheten, siden det kun var én av me-

nighetens barn som var i målgruppen, og det 
generelt var veldig få barn på samlingene. Amalie 
Lauritsen var ansvarlig for arbeidet inntil det ble 
lagt ned. Vi takker alle ledere som har vært med i 
dette viktige arbeidet. 

reTRO 
reTRO er et ungdoms-
arbeid for ungdommer 
fra 8. klasse og opp-

over. I 2022 hadde vi 19 samlinger samt en dags-
tur til Fårup Sommerland i Danmark. 

reTRO foregår annenhver søndag kl 18-21 i 
Salongen, i partallsuker. I forkant av møtene har 
det blitt rigget fra kl 15:30, ettersom musikk-
utstyr og instrumenter flyttes ned fra kirkesalen, 
lydrommet og Tilflukten 2. Bandet øver på san-
gene som skal brukes på dagens møte, under 
ledelse av vår musikkarbeider Joachim Vidnes. 
Kl 17:00 kommer resten av styret og rigger til 
kaféen i Spiseriet etc. Kl 17:30 er det bønnemøte 
og gjennomgang av kjøreplanen for møtet. 

En reTRO-kveld består av møte med lovsang, 
tale, en kort konkurranse, og “dagens gjest” som 
er et intervju med en som inviteres for anlednin-

gen. Som regel er det den som taler som er 
dagens gjest. Gjestene har vært f.eks. lokale 
“kjendiser” samt pastorer og ungdomsarbeidere 
fra andre menigheter. Etter møtet er det løst og 
sosialt med åpen kiosk. Her har vi en flott trofast 
gruppe (Team 1: Anne Katrine Austegard og Terje 
Korsvik, Team 2: Birgit Korsvik og Linda Korsvik) 
som stiller opp og lager nachos og snadderloff til 
ungdommene. reTRO vil takke disse for innsat-
sen i 2022. Noen ganger har vi felles lek/konkur-
ranse. Dette har fungert bra for å sørge for at 
ungdommene ikke drar tidlig, og det bidrar til at 
alle blir inkludert. 

Ungdommene selv leder møtene på en fin måte, 
leder leker og står i kiosken. reTRO er takknemlig 
for de rollene ungdommene tar. 

Antallet ungdommer på reTRO har vært ca 15 i 
snitt. 
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Hvorfor reTRO? 
På reTRO ønsker vi å utruste unge mennesker til 
å vokse i fellesskap med Gud og med hverandre, 
tjene og prise Ham, og stadig invitere nye inn i 
fellesskapet. Dette skjer i troskap mot Bibelen og 
den evangelisk-lutherske bekjennelse. 

Formål 
Målet for Retro er 
● å være et lavterskeltilbud for ungdom i nær-

miljøet, hvor de kan bli kjent med den kristne 
tro 

● å hjelpe de som allerede tror til å få troen 
styrket gjennom et sterkt og trygt fellesskap 

● å utøve trosopplæring gjennom taler og 
samtaler 

Lederskap 

Ungdomsstyret i 2022: 
Mathilde Sødal Strømme, Malene Raaum Rop-
stad, Elisabeth Vatnebryn, Mina Kiledal Sevland 
(fram til sommeren), Linea Carlsen, Andreas 
Lauritsen og Normann Strømme. 

Voksenledere i 2022: 
Katrine Abrahamsen, Ida Carlsen, Amalie Laurit-
sen, Inger Marie Rypestøl, Martin Korsvik, Henrik 
Korsvik (fra sommeren), Jens Kaspar Strømme og 
Martin Carlsen. 

Økonomiansvarlig: Kristin Strømme. 

Utfordring 
Det er en tendens til at det kommer stadig færre 
ungdommer på reTRO. Det er vår bønn at menig-
hetens egne ungdommer og andre ungdommer i 
Randesund og omegn kjenner at de har lyst å 
komme på reTRO. Menigheten må gjerne være 
med å be for ungdommene våre. 

Innkjøp og økonomi 
reTRO har ok økonomi. reTRO støttet Vårbasaren 
og Julemessa med midler til innkjøp av gevinster. 

Kr.sand 07.02.2023   Martin Carlsen, hovedleder. 

Randesund Soul Children 
Randesund Soul Children er et kor for barn og 
ungdom fra 6. trinn til og med videregående 
skole. Målet med koret 
er å skape glede gjennom 
fellesskap i sang, sosiale aktiviteter og formidling 
og opplevelse av Guds godhet. Vi ønsker å se 
hvert enkelt medlem på hver øvelse. Trygghet og 
fellesskap er viktig. Vi opplever stor grad av mo-
tivasjon og innsatsvilje blant sangerne. 

Koret øver onsdag i partallsuker kl 18:30 til 20:30 
i Randesund Frikirke. I tillegg har teens’ene i 
koret (10. trinn og eldre) egen øvelse én onsdag i 
måneden kl 20:30 til 21:15. På hver øvelse har vi 
alltid noe godt å spise og en tweenstalk (andakt). 

Som i 2021 startet 2022 med korona-tiltak og 
avlyste øvelser, men etter hvert kom vi endelig 
tilbake til normal aktivitet. I tillegg til øvelser har 
vi deltatt på Soul Children Gathering for alle Soul 
Children kor i Agder, sunget i Kristiansand Frikir-
ke, hatt Soul Church med øvelseshelg, sommer-
avslutning, sunget på torget, Sørlandssenteret og 
vært med på å synge jula inn i kirka vår. 
Teens’ene har også hatt to egne treff med øvrige 
teens i Agder. Den største happeningen må 

nevnes for seg selv. Vi var på Soul Children Festi-
val i Oslo Spektrum. Nærmere 2000 Soul Children 

samlet for å synge, med 
opptreden både på Uni-

versitetsplassen og Soul Church i Spektrum. 

Styret har i 2022 bestått av følgende: 

• Lisbeth Strandberg, styreleder 

• Jens Kaspar Strømme, daglig leder 

• Hildegunn Sødal Strømme 

• Grete Eikeland (), kasserer 

• Sigrun Aabel Torkildsen, matansvarlig 

• Mathilde Sødal Strømme, dirigent 

• Vilde Strandberg, dirigent 

• Mari Strandberg (fra høsten), dirigent 

Medlemmene som er i teens-alder får også ulike 
lederoppgaver i koret. 

Vi er glade for god vekst i medlemstallet i løpet 
av 2022. Antall medlemmer var 30 stk. Oppmøte 
på øvelsene har økt fra ca 20 til nærmere 30 per-
soner i løpet av året. 

Medlemskontingenten er 200 kr pr semester. 
Økonomien i koret er god. 
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Speideren – 2. Kristiansand FSK 
Speideren er for barn og ungdom i 
alderen 3.-4. klasse (flokken), 5.-10. 
klasse (troppen), og fra 1. videre-
gående - 25 år (roverlaget). I tillegg 
til dette har vi ledere i alle enheter, 
og vår baktropp (foreldregruppe) 
som tar seg av mange ulike prak-

tiske oppgaver for speidergruppa. Dette avlaster 
lederne betydelig slik at de får konsentrere seg 
mer om selve speiderarbeidet. 

De to foregående årene (2020 og 2021) med 
korona-virus og noe endring av vår aktivitet, 
samt avlysning av landsleiren til Norges Speider-
forbund, som skulle vært arrangert i Østfold, kan 
ha medført litt avgang av speidere i gruppa. Vår 
faste hønsegjødselaksjon, som skulle ha blitt 
gjennomført i mars/april, måtte igjen avlyses, 
men vi er tilbake med hønsegjødselaksjon i 2023. 

Endelig kunne speidergruppa gjennomføre sin 
faste pinseleir på Randøya. 

Pr 1/1-2022 var vi 107 medlemmer og vi er 
registrert med 103 medlemmer pr 31/12-2022. 

Speidergruppa har behov for flere ledere både i 
flokken og i troppen. Dette for å kunne avlaste 
noe på vår faste speidertirsdag. Det er viktig å ta 
med i denne sammenheng at det er de samme 
lederne i speidergruppa som må være med å 
drive frem arbeidet i speiderkretsen på Sørlan-
det. I tillegg er vi en del av Frikirkens Speider-
korps og må ta på oss lederoppgaver der også. 
Når det skal arrangeres turer, ulike kurs, 
sommerleirer m.m. så blir det lederne som må 
stille opp. 

Vi har et godt og variert aktivitetstilbud i speider-
gruppa og ledere med lang speidererfaring. Rek-
ruttering av nye ledere er en utfordring for 
mange speidergrupper. 

Årsmøte for speidergruppa ble avholdt 15. mars i 
salongen i kirka. 

Vinterspeiding for troppen ble avsluttet med tur 
til Bortelid med overnatting i telt/lavo, og flok-
ken var på skøyter på Kompis-isbanen på Torvet. 
Det har vært stor aktivitet i å ta speidermerker 
innen ulike emner. I juni avsluttet flokken med å 
delta på SMUL-leir/SMUL-konkurranse på Lista, 

og troppen deltok i regional patruljekonkurranse 
i Tresse, og vår patrulje REV ble kvalifisert til NM 
i speiding som ble avholdt i oktober i Trondheim. 
Der ble det en sterk 41. plass til REV av 110 
patruljer som deltok. 

Troppen var på høst-tur til Bringsvær med 
tradisjonsmåltid – lammelår m/rotgrønnsaker til-
beredt i kokegrop. 

Natt-O-Hoi ble avviklet med oppmøte på Dols-
våg, og roverlaget hadde lagt til rette for et godt 
arrangement som ble avsluttet rundt speider-
bålet med pølser i brød og varm drikke. 

Første søndag i advent var det speiderguds-
tjeneste med høytidelig opptakelse av 15 nye til 
småspeideren/flokken, og deretter kirkekaffe på 
speidersenteret. 

Det ble arrangert juleavslutning for alle rovere og 
speiderledere m/ følge 12. desember i kirka. 

De fleste av speidermøtene avholdes ute ved 
speidersenteret eller i umiddelbar nærhet - hver 
tirsdag fra 18:00 til 19:30, og speidergruppa har 
faste ledermøter første tirsdag i måneden, fra 
20:00 til 21:30. 

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på 
9.920 kr. Speidersenteret har kostet gruppa 
51.853 kr, hvorav strømkostnaden utgjør 
21.869 kr netto/etter strømstøtte. Vi har mottatt 
40.000 kr fra Tveit Lions til kjøp av telt/lavoer 
med ovner. 

Kontingenten for 2022 er 885 kr og kreves inn i 
februar. Av dette beløpet går 343 kr til Norges 
Speiderforbund, 147 kr til Frikirkens Speider-
korps, 220 kr til Sørlandets krets av NSF, og 
175 kr er kontingenten som går til speider-
gruppa. 

Følg med på speiderens nettsider: 
 http://randesund-frikirke.no/2krsand/ 

Pr. 31/12-2022 består gruppeledelsen av 
følgende: 

• Harald Høiberg, gruppeleder 

• Gruppeassistenter: 
o Thom Lauritsen 
o Randi Rypestøl 
o Janne Lindal Paulsen 
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TØFF 
Se omtale i eget avsnitt under Eldsterådets årsberetning. 

Andre virkegrener

Misjonsringen 
Misjonsringen ble etablert i 1991. Vi har våre 
møter i kirken den andre tirsdagen i måneden. 
Oppmøtet på møtene har vært mellom 10 og 29. 
Gjennomsnittlig oppmøte: 24. 36 var med på 
adventsmøtet i desember hvor kvinneforeningen 
på Frikstad bedehus var invitert. Vi har ikke med-
lemsregister. Flere kvinner som ikke er aktive i 
Randesund Frikirke kommer på møtene i 
Misjonsringen. 

Formålet med Misjonsringen er å vekke 
interesse for og arbeide for misjonen. 

Det sosiale aspektet i Misjonsringen er viktig. En 
god pause med kaffe, mat og utlodning er faste 
innslag på møtene våre. Ansvar for matservering 
går på omgang blant deltakerne. 

Rannveig Hæraas har vært pianist på de fleste 
møtene. 

Disse har holdt andakt i 2022: 
Rigmor Angel Stakkeland, Jostein Ørum, Torbjørg 
Nyli, Unni Westli (2 ganger), Ingunn Holm, Ingrid 
Eskilt, Trine Syvertsen og Astrid Hareide. 

I 2022 ble det avholdt seks ordinære møter i 
Misjonsringen, årsmøte i februar, tur til Løa, 
Vigeland hovedgård i juni og adventsfest i 
desember. Møtet i januar gikk ut på grunn av 
smitteverntiltak (korona). Misjonsringen deltok 
på kvinnestevnet i Øvrebø Frikirke i september i 
regi av frikirkene i området. I tillegg deltok vi på 
kvinnefesten på Frikstad bedehus i november. 

Styret: 

• Brit Løvgren, leder 

• Ann Elise Strømme, kasserer 

• Hilde G. Isaksen, sekretær 

• Inger Marie Bergslien, styremedlem 

I 2022 har vi hatt sju styremøter. 

Kollekt i 2022 er gitt til Frikirkens ytremisjon 
25.000 kr, Frikirkens juleaksjon 6.000 kr, og 
2.411 kr til Astrid Hareides prosjekt i Kenya. 

Saldo per 31.12.2022:  kr 1.065,12. 

Kristiansand, 24.01.2023     Styret 

Strikk og snakk 
Strikk og Snakk er for de som har 
lyst til å komme sammen til et 
uhøytidelig, sosialt samvær med 
eller uten strikketøy. 

Tanken var å ha et tilbud til noen 
som ikke er så mye i kirka på 
andre av menighetens samlinger. 

Vi samles annenhver torsdag kl 11:30 til 
ca 14:00. 

Frammøtet har variert fra 8 til 16 damer. 

Vi har ikke noe styre. Anna Karin Frigstad 
sørger for at en har ansvar for å koke 
kaffe og være til stede. 

FriMat 
FriMat-ordningen har nå 
holdt på i ca 8 år, og er 
ment som en praktisk 

hjelp i hverdagen, til dem som bor i vår bydel og 
har en vanskelig økonomisk situasjon. 

Tilbudet går ut på at vi henter mat som er i ferd 
med eller har gått ut på dato, men som fortsatt 

kan brukes. Maten leverer vi videre til dem som 
kan ha nytte av å få gratis mat. De som ønsker å 
benytte seg av tilbudet får da 1-2 poser mat hver 
mandag, alt etter hvor mange det er i familien. Vi 
møter og hjelper alle som uttrykker at de har 
behov for tilbudet. 
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For tiden er det 39 husstander og ca 106 per-
soner som benytter seg av tilbudet. 

Målsettingen med arbeidet er å nå ut til men-
nesker i vår bydel, og vise at vi bryr oss om våre 
naboer. Vi ønsker å gi en hjelpende hånd til dem 
som av ulike årsaker har stram økonomi. Gjen-
nom å gi en pose mat i uken, håper vi å kunne 
vise kristen nestekjærlighet på en konkret måte. 

Vi er opptatt av en god dialog som føles godt for 
alle parter. I arbeidet har vi truffet mange fine 
mennesker. 

De som har valgt å benytte seg av tilbudet, har 
ulik alder og livssituasjon. Det er bl.a. unge 
voksne, barnefamilier og pensjonister. Noen er 
norske, og andre har utenlands opprinnelse. Vi 
synes det er flott at flere har en annen religiøs 
bakgrunn enn vi i menigheten, og tenker at dette 
er en fin anledning til å bryte ned fordommer og 
vise gjensidig respekt for hverandre. 

Virksomheten i 2022 

Året har vært preget av at stadig flere har fått 
økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av økte 
strømutgifter og økte priser på flere områder, 
bl.a. matvarer. Antall mottakere er dermed økt 
med ca 12 husstander og ca 27 personer siden 
01.01.2022. 

I løpet av året har vi levert ut ca 3.432 poser mat, 
tilsvarende ca 12.012 kg – det har også gått med 
rundt 900 dugnadstimer. 

Vi får god kontakt med mange av dem som be-
nytter tilbudet. Det kan være personlige ting de 
ønsker å dele, men også mye lett og uhøytidelig 
dialog. 

Vi opplever ut ifra dette, at vi når målsettingen 
vår med å nå ut til mennesker i vår bydel, uten 
krav til gjenytelse. 

Vi henter mat i butikker og Matsentralen, som 
pakkes på kjøkkenet i Randesund Frikirke, før vi 
kjører ut maten. Det meste av maten blir levert 
direkte ut, men vi oppbevarer også noe mat i 
bomberommet, hvor vi bl.a. har ett kjøleskap og 
to frysebokser. 

Gjennom året blir det også laget syltetøy av frukt 
og bær som ikke kan deles ut. 

Også i år har vi kjøpt inn julemiddag og julegaver 
til barn blant mottakerne, som ble levert ut den 
siste mandagen før julaften. Dette er svært 
populært. 

Vi har også gitt informasjon om superonsdag, og 
gleder oss over at flere mottakere har vært med 
på dette tilbudet. 

Utfordring 

Matsituasjonen er til tider utfordrende, spesielt i 
forhold til middager. Det er helt tydelig at mat-
butikkene selger ut mer middag i restekasser, og 
det påvirker hvor mye vi kan hente. Flere uker 
må vi da droppe middager, men får gitt dem mye 
annet. Vi har som regel greit med brød. 

Økonomi 

Gjennom året har vi fått inn flere kollekter, som 
ble brukt til å kjøpe inn julemiddag til alle hus-
standene. Vi var lenge usikre på om vi fikk nok 
midler til å kjøpe julegaver til barna slik vi har 
gjort tidligere, men fikk en gave fra friMat Norge 
på 10.000 kr, som ble brukt til dette. 

I tillegg handlet vi inn julemat for ca 28.000 kr. 

Saldo pr 01.01.2022 var 1.278 kr, mens vi ved 
utgangen av året hadde 3.395 kr. 

Avfall Sør har også sett verdien av arbeidet mot 
matsvinn, og har ved utgangen av året lovet oss 
en gave på 3.500 kr. 

Arbeidet drives på dugnad, og vi hadde ikke 
andre utgifter i 2022. 

Styre og ledere 

De som var med i arbeidet i 2022, var Birgit 
Korsvik, Pål Uberg, Ole Richard og Ann Kristin 
Lauritsen, Anne Kari H og Stefan Zaal, Stein 
Jærnes, Tom Arild Pettersen, Bente Flem Pet-
tersen, Kristin og Jarle Ausland, Solfrid Nielsen, 
Anne Lise Johannessen og Helge Skeie (leder og 
kontaktperson). 

Da volumet av mottakere og matvarer har økt, 
skulle vi gjerne hatt en som kunne være med å 
hente mat i butikker og matsentralen på dagtid. 
(sammen med Solfrid og Anne Lise) Vi har også 
behov for ny leder i friMat. 
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SuperONSDAG 
Superonsdag ble startet høsten 2022 med første 
samling onsdag 9. november. 

Bakgrunn for oppstart av Superonsdag 

Menigheten har lenge hatt et ønske om å få kon-
takt med flere småbarnsfamilier. På et menig-
hetsmøte ble det arbeidet med hvordan vi skulle 
etablere slike kontakter. Det ble da foreslått å 
samle ulike aktiviteter for barn på en dag i uken, 
kanskje i kombinasjon med et «kom og spis»-
konsept. Ut fra dette foreslo Eldsterådet å for-
søke med Superonsdag annenhver onsdag. 

Hvordan fungerer Superonsdag: 

En kveld med Superonsdag har følgende prog-
ram: Oppstart kl 17:00 med enkel middag. Der-
etter er det aktiviteter og sosialt fellesskap med 
kaffe. Kvelden avsluttes med en enkel andakt, til-
passet barna. Avslutning kl 18:30. 

Tanken er at folk fra menigheten skal kunne bi-
dra med matlaging/servering, som vertskap, med 
ulike aktiviteter og som andaktsholdere. Datoene 
for Superonsdag blir offentliggjort og folk kan 
melde seg til tjeneste. De som ønsker å ha en 
aktivitet kan melde fra om hva de kan bidra med 
og når de kan bidra. Slik vil aktivitetene variere 
fra kveld til kveld. 

Superonsdag høsten 2022 

Det ble arrangert tre Superonsdager høsten 
2022, 19. november, 23. november og 7. desem-
ber. Arrangementet ble offentliggjort på menig-
hetens nettside og Facebook-sider, og det ble 
sendt invitasjon gjennom friMat og Åpen barne-
hage, som leier lokaler hos oss hver tirsdag. 

På alle samlingene har det vært gjester som ikke 
vanligvis går på samlinger i vår kirke. Noen har 
kommet via friMat, andre via Åpen barnehage. 

Det var flest deltakere på første samling, men 
noen har kommet igjen på alle tre samlingene. 
Det er gledelig å se at det knyttes kontakter 
mellom menighetens folk og nye mennesker i 
kirka. 

Det har vært litt vanskelig å komme godt i gang 
med aktiviteter på samlingene. Vi vet at det er 
mange gode mennesker som vil kunne bidra med 
sine interesser og kunnskaper på Superonsdag, 
og håper at det vil være flere som melder seg til 
å bidra utover vinteren/våren. I høst har vi kun-
net tilby leksehjelp, sang, lek/spill og formings-
aktiviteter. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi har 
derfor ingen deltakeroversikt. 

Følgende personer har vært bidragsytere på 
Superonsdag: 

Middag/servering: Kirsten og Yngvar Tellefsen, Jo 
Inge Johannessen, Stine Hansen, Solfrid og Per 
Otto Strømme. 

Vertskap: Kirsten og Yngvar Tellefsen, Birgit Kors-
vik, Kjersti og Ole Mathis Grimstad. 

Aktiviteter: Hildegunn Strømme, Martin Carlsen, 
Kjersti og Ole Mathis Grimstad, Rigmor Stakke-
land, Kristin Strømme. 

Kjøring/henting: Torgny Strømme. 

Andakt: Unni Westli. 

Vi takker alle som har bidratt inn i samlingene og 
alle som har kommet, vært med å bygge felles-
skap og tatt imot gjester, og alle som har heiet 
på Superonsdag på ulike måter. 

Randesund, 31.01.2023      Unni Westli 

Endelig SØNDAG 
Endelig SØNDAG 
er et kveldsarran-
gement som invi-
terer til fellesskap, 

ny kunnskap og refleksjon, og med målsetting 
om å også nå mennesker som ikke er så aktive i 
vår menighet. Disse søndagskveldene har noen 
faste innslag: Et foredrag om et tema, samtale, 
sang/musikk og pause med enkel servering. 

I 2022 ble det avholdt tre samlinger: 

• 3.april: Førsteamanuensis Lars Dale: «Paulus 
på livssynstorget i Aten – en modell for oss?» 
Sang/musikk v/ Ole Alfsen. 

• 25.sept.: Musikk-professor Anne H Balsnes: 
«Syng for livet – fra vugge til grav» 
Sang/musikk v/ mannskoret Gaasehud. 
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• 20.nov.: Professor Levi G Eidhamar: "Kristen i 
møte med muslimer" 
Sang/musikk v/ trio fra Ansgarskolen, 
bestående av Kristin Husøy, Rebecca H 
Johansen og Sondre Storstadmo. 

Samlingene er vanligvis godt besøkt med ca 90-
120 fremmøtte. 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

• Heidi L Fidjeland 

• Rigmor A Stakkeland 

• Hans Erdvik 

• Jan Terje Bjelland 

• Ole Einar Garthus 
Arbeidsgruppa tror at Endelig SØNDAG er et godt 
og attraktivt tiltak i menigheten vår, og vi har 
planer for nye arrangementer for 2023. 

Ole Einar Garthus / Rigmor A Stakkeland 

 


