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Velkommen!
Den 7. mars avholder Randesund misjonskirke sitt årsmøte. Her følger innkalling og
sakspapirer
Årsmøtet er menighetens øverste myndighet. Vi beslutter blant annet budsjett, velger
kandidater til lederskapet og valgkomiteen, og har et blikk på alle aktivitetene våre.
Covid-19 satte sitt preg på 2020, også på menigheten vår. Digital gudstjenester ble den
nye normalen, og det ble begrenset med fysiske møtepunkter. Dette har selvsagt vært
krevende og en belastning for mange. Samtidig er det imponerende å oppleve hvordan
man tross mange begrensninger, klarer å nne løsninger og samles rundt Guds ord,
forkynnelse og lovsang
Når vi vender blikket fremover, så er det med håp om at situasjonen kan bedres relativt
raskt, slik at også vi som forsamling kan møtes igjen. At vi returnerer til blant annet
normale søndager som innebærer Gudstjeneste kl. 10 eller kl. 12, der vi kan ønske
hverandre velkommen, og ikke minst invitere og inkludere nye mennesker i menigheten
Når det gjelder eventuelt nytt bygg, så jobbes det fremdeles med entreprenører, tekniske
løsninger og priser på dette, samt rundt nansieringsplan, kommunikasjon og involvering.

Velkommen til digitalt årsmøte søndag 7. mars kl 18:00

Med vennlig hilse
Frank Aslakse
Leder for menighetens lederska
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Lederskapet er sammensatt av valgte representanter, hovedpastor og en representant for
de øvrige ansatte og har hatt følgende sammensetning i 2020
Leder:
Nestleder
Øvrige valgte medlemmer

Frank Aslaksen
Per-Christian Nygår
Odd-Jone Linnebo
Janicke Lindebø Aamo
Ester Pederse
Ingunn Govertse
Lars Kristian Iglan
Stine Egeli
Trond Thommese
Jarle Råmundda
Jens Kristian Wikstøl

Hovedpasto
Ansattes representan

Staben består pr. 31.desember 2020 av 10 hel-, deltids- og prosjektansatte, samt en i
vikariat.
Lederskapet ble valgt inn på årsmøtet mandag 24.februar, og har hatt 17 lederskapsmøter
i perioden februar 2020 til februar 2021, inkludert konstitueringssamling 27.februar. Flere
av lederskapsmøtene i denne perioden har foregått på Zoom
I tråd med strategien "Samle for å sende" vedtatt i årsmøtet 2020 og erfaringer fra
lederskapet de siste årene, er oppgaver og ansvar fordelt etter de de nerte seks
satsingsområdene (Evangelisering og disippelgjøring, Gudstjeneste og smågrupper, Barnog unge, Sende og dele, Prege og betjene, Menighets- og ledelseskultur). I tillegg er
områdene Nybygg og økonomi ansett som spesielt viktige.
Basert på dette er oppgaver og ansvar fordelt i lederskapet på følgende måte:
Evangelisering og disippelgjøring : Ester Pedersen og Jens Wikstø
Gudstjeneste og smågrupper: Ingunn Govertse
Barn- og unge: Janicke Aamot og Stine Egeli
Sende og dele: Lars Kristian Igland og Jens Kristian Wikstø
Prege og betjene: Trond Thommesse
Menighets- og ledelseskultur: Per-Christian Nygård og Jarle Råmunddal
Bygg: Lars Kristian Igland
Ansattrepresentant: Jens Kristian Wikstø
Det har arrangert tre menighetsmøter i løpet av perioden (to av disse digitalt). Flere saker
er presentert, og gjennomgående er det gitt status i forhold til økonomi, samt angående
"Nytt bygg"-prosjektet.
Lederskapet bruker forøvrig mye tid på samtale og bønn for menigheten, for hverandre og
det arbeidet vi driver. Vi vil være et fellesskap hvor vi kan tjene hverandre og menigheten
med de gavene hver enkelt er gitt. Lederskapet har et stort ønske om å se alle Guds gaver
i funksjon i menigheten, og arbeider for å utvikle en menighet hvor mennesker kjenner
seg inkludert og ivaretatt uavhengig av hvor man er i livet.
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2.0 Lederskapets årsrapport

Et liv med ha
I 2020 startet årskurset «Et liv med han» opp i vår menighet. Dette er en sentral satsing og
selvsagt i tråd med «Samle for å sende». Kurset er fulltegnet, og har etter hvert også
måttet gå over til digital gjennomføring på Zoom.
Økonomi og givertjeneste
Gjennom året har menighetens økonomi utviklet seg relativt positivt i forhold til vedtatt
budsjett (se vedlagt årsregnskap). Dette skjedde til tross for manglende mulighet til å
samles til normale arrangementer og dermed satsing på digitale gudstjenester.
Årsresultatet ble positivt og gjeld kan nedbetales
Strategifoku
Basert på vedtatt strategi har de ulike fokusområdene fått oppmerksomhet i lederskapet.
Det er likevel ikke til å unngå at pågående pandemi har hatt påvirkning på aktiviteter og
mulighet for å gjennomføre ønskede tiltak. Innenfor alle områdene har det imidlertid vært
fremdrift
Besøk i lederskapet
Enkelte av gruppene i menigheten har vært på besøk i lederskapet (i de perioder det har
vært mulig å treffes fysisk), bl.a. bygg og valgkomiteen
Byg
Under ledelse av Kjell Moen er dette prosjektet drevet fremover, med møter med
entreprenører og innhenting av tilbud gjennom anbudsprosess. Det er også gjennomført
møte med en bank i forhold til foreløpige vurderinger rundt nansiering
Covid-1
På grunn av tiltak ifm. håndteringen av pandemien gjennom 2020, ble ere arrangementer
avlyst (herunder menighetsweekend, diverse turer og løpende aktiviteter). Enkelte ansatte
i staben var permittert før sommeren. Forøvrig har situasjonen vært krevende for
gjennomføring av driften.
Mange av menighetens medlemmer er engasjert i ulike tjenester. Lederskapet ønsker å
takke alle som bruker av sin tid, sine gaver og sine midler, og gjør det mulig å drive det
arbeidet vi tror Gud har satt oss til her i Randesund. Spesielt takk til alle som gjennom
dette året har gjort det mulig å treffes til digitale gudstjenester og øvrige arrangementer.
Og i særdeleshet; en stor takk for arbeidet vår strålende stab gjør

For lederskapet
Frank Aslakse
(sign

Per-Christian Nygård
(sign
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2.1 Gudstjenestearbeidet
GT-ledergruppe leder arbeidet med planlegging og gjennomføring av menighetens
gudstjenester
Gruppa består av
• Møteprodusenter: Ingunn Govertsen, Ronny Kolstad, Martin Pedersen og Øyvind
Skjegsta
• Møteledere: Malvin Håland, Lars Igland og Ester Pederse
• Pastor med ansvar for gudstjenesten: Jarle Råmunddal
• Hovedansvarlig for musikk og lovsang i gudstjenesten: John Yngvar Syvertse
Ved behov kan andre ressurspersoner av og til delta
Ledergruppa møte regelmessig (månedlig) for å planlegge, koordinere og evaluere
arbeidet med gudstjenester. Ledergruppa koordinere arbeidet med gudstjenestene med
andre relevante grupper; forbønnsteam, vertskap, teknisk team og Jetro. Ledergruppa er
også kontaktpunkt for andre grupper og virksomheter i menigheten
I arbeidet med planlegging brukes et digitalt verktøy (Planning Center) til planlegging av
gudstjenesten og det arrangeres et forberedelsesmøte hver søndag for gudstjenesten
Våren 2020 begynte vi nt, men det skulle jo snart endre seg
Fra 12 mars og frem mot sommeren var jo samfunnet mer eller mindre nedstengt. Søndag
17. mars hadde vi første digitale gudstjeneste – og vi hadde digitale gudstjenester frem til
sommeren.
En stor stab av frivillige deltok i produksjonen av disse, og staben som tok et stort
koordineringsansvar.
Sommergudstjeneste
Smitteverntiltakene ble lettere i løpet av våren og vi hadde sommermøter 7 søndager på
kveldstid.
Her var det også mye av arbeidet som falt på staben, men det var ne møter og veldig
godt å kunne møtes – under de rådende forholdene.
Oppstart høsten 2020
Fra 10. august startet vi opp igjen med gudstjenester i kirken - innenfor de rammene
smittevernreglene tillot. Fra november av ble det innstramminger i hva vi kunne
gjennomføre og vi gikk igjen over til digitale gudstjenester.
Vi har lært masse om digitale gudstjenester gjennom dette semesteret og mye vi kan ta
med oss utover koronatiltak både om det som skjer foran og bak et kamera. Når vi etter
hvert kommer inn i mer normale former igjen må vi ta med oss og videreutvikle denne
lærdommen.
Alle som har bidratt til gudstjenesteproduksjon i dette året fortjener en stor takk

.
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2.2 Nærfellesskapsgruppene
Antall grupper: Ca 30 stk

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vi ønsker å være en menighet som har nærfellesskap som en avgjørende del av vår
strategi. Ved å samles i mindre fellesskap i hjemmene, kommer vi tettere på hverdagen og
hverandre. En fast rytme på hver- eller annenhver uke er anbefalt, der Guds Ord og bønn
står sentralt. Nettverksteamet har ansvar for denne delen av menighetens virksomhet

Hva har skjedd i året som gikk?
2020 har blitt en påminnelse om viktigheten av vår relasjon til Gud og hverandre. Pandemi
og politiske spenninger har preget verden, men Hans Ord står fast. Anbefalinger iht
smittevern har ført til periodevise opphold i fysiske sammenkomster. Det ble da sent ut
oppmuntringer til alternative måter å holde kontakt på, både fra ledelsen og fra
nettverksteamet. Vi har fått tilbakemeldinger på at digitale plattformer for møtepunkt har
fungert for noen, men for mange ikke. Da nærfellesskapene av natur består av mindre
grupper, har ere til tross for omstendighetene nå kommet i gang med treff i tråd med
statens nyeste retningslinjer. Tre nye grupper har blitt opprettet. Det jobbes kontinuerlig
med koordinering av endringer i gruppene, etablering av nye grupper og plassering av nye
deltakere

Gi en vurdering av årets arbeid.
For at ingen skal falle utenfor ser vi et behov for å justere strategien noe. Pastor Roy Elling
Foss vil bistå oss i det videre arbeidet med å løfte visjon, bygge struktur og trene ledere.

Ledersituasjonen.
Nettverksteamet består av Ann Kristin Nøsen Sollie, Veronica Andersen, Susanne
Andersen, Carine Egeland og Hans-Kristian Neteland

Målsetting for 2021
Målet er at est mulig tilknyttet vår menighet, får tilbud om, og blir med i velfungerende
grupper
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2.3 Vertskapskomiteen
Aldersgruppe: 0-10
Antall medlemmer: 1
Hvor ofte gruppen samles: To ganger i åre

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vertskaps gruppa i Randesund Misjonskirka 2020 har bestått av 11 personer som har hatt
til ansvar å være vert / stå i døra og ønske velkommen / vise folk til ledig sete før møte
begynner.
I tillegg har vi hatt en samling i februar hvor vi hadde litt sosialt samvær og planlagt våren
2020 og en samling i August der vi satte opp høsten 2020 .

Hva har skjedd i året som gikk?
Pga koronaviruset har det vært redusert aktivitet og ansvar i vertskapsgruppa i Mkirken. Vi
har gått fra 11 personer til 9 personer i gruppa

Gi en vurdering av årets arbeid.
Vi synes det er veldig hyggelig å ta imot alle som kommer på Gudstjeneste i Randesund
Misjonskirka med en godt håndtrykk.... dette ble det dessverre slutt på og vi måtte bruke
albuen / foten og selvfølgelige ord og smil.
Derfor har dette vært et lærerikt år på hvordan vi skulle få folk til å føle seg sett og
velkommen uten nærkontakt.
Det ble et redusert antall gudstjenster i Mkirken pga korona og derfor ble mye av vinter/vår
2020 vertskapsansvar avlyst. Dette gjelder også en del av høsten 2020..

Ledersituasjonen.
Januar 2020 er det Maiken Munk Malz som har ansvar for Vertskapsgruppa i Randesund
Misjonskirka

Målsetting for 2021
Flere folk med i vertskapsgruppa :)
Og at alle som kommer på gudstjeneste i kirka må føle seg sett og tatt godt imot.
Frimodighet gir stor lønn :)
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2.4 Misjonskirken Pluss
Aldersgruppe: 60
Antall medlemmer: Ca 10
Ca gjennomsnitt oppmøte: 3
Hvor ofte gruppen samles: Månedli

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vi samles en søndagskveld i måneden. Vanligvis starter vi med kveldsmat, men etter
pandemien kom så ble det uten noe måltid. Kvelden består av at vi synger litt sammen,
deler litt aktuell informasjon når det er naturlig, og så er det kveldens gjest som får ordet.
Temaene varierer fra gang til gang, og de utfordrer, bygger opp, og er engasjerende og
relevante

Hva har skjedd i året som gikk?
Året ble preget av pandemien slik at vi mistet re samlinger, men dette skjedde:
19.01. Roy Elling Foss delte visjoner og utfordringer som ble tatt godt imot.
23.02. Dag Johannesen delte «Mitt Israel» i ord og bilder.
30.08. Helge Hollerud fra Åpne Dører delte glimt fra den forfølgelsen av kristne som pågår
i vår verden i dag.
27.09. Torbjørg Oline Nyli talte om det å være åndelige foreldre.
25.10. Kirsten Watne tok oss med til Colombia og fortalte hvordan hun får gå i ferdiglagte
gjerninger og se at Gud griper inn

Gi en vurdering av årets arbeid.
Året ble jo veldig preget av pandemien. Det var bare januar og februar som ble «normale
samlinger» med kveldsmat og full pakke. Så ble det et opphold på over et halvt år, og
høsten var det naturlig nok ikke like mange som kom på samlingene som det pleier å
gjøre. Det som ikke ble kan vi ikke gjøre noe med, men det som vi gjennomførte var
inspirerende og otte samlinger. Så alt i alt er vi godt fornøyd

Økonomi/regnskap
Saldo 1.1.2020 :Kr 14691,1
Utgifter 2020
:Kr 6197,6
Inntekter 2020
:Kr 7800,5
Saldo 31.12.2020 : Kr 16294,0

Ledersituasjonen.
Ledergruppa består av Kari Hansen, Tullen Berglihn, Henning Øverland og Jan-Olav
Andreassen. Jan-Olav leder gruppa

Målsetting for 2021
Vi legger opp arbeidet slik det har vært frem til nå. Månedlige samlinger, unntatt juni, juli
og desember. Varierte temaer og forskjellige talere. Samlingene skal treffe vår målgruppe,
og være til inspirasjon og hjelp, trøst og oppmuntring m.m. for alle oss som er på troens
vandring gjennom livet.
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2.5 Diakonigruppa
Antall medlemmer: 4 stk.

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vår oppgave består i å være til hjelp for medlemmer som trenger besøk ved sorg,
sykebesøk, oppmuntring eller støtte i hverdagen. Medlemmer som fyller 70, og hvert 5.år
videre, får besøk og blomsterhilsen fra menigheten. Diakontjenesten har dette året bestått
av Henning Øverland, Ingrid Eskilt, Åse N. Fossan og Torunn Reme

Hva har skjedd i året som gikk?
Vi har hatt 5 møter i 2020. Møtet vi skulle hatt i november ble tatt på telefon grunnet
koronasituasjonen. Alle medlemmer over 75 år har jevnlig fått telefonsamtaler eller besøk
etter avtale i vår, høst og i adventstiden. Adventslunsj i kirka for denne gruppen ble
avlyst

Gi en vurdering av årets arbeid.
• Menigheten har på grunn av koronasituasjonen hatt et spesielt fokus på de eldre i
menigheten. De har stort sett vært ved godt mot. Alle sier de har hatt noen nære å
forholde seg til. De este følger med på nettet på gudstjenester, men savner selvfølgelig
å møtes i kirka som før.
• Vi har vært på besøk med hilsen og blomster til personer som har mistet sine, fått
sykdom eller blitt skadet. Det har vært en stor velsignelse å være med i dette arbeidet,
kanskje spesielt i dette året som folk har hatt en annen hverdagssituasjon.

Ledersituasjonen.
Vi har et stort behov for en ny person som kunne tenke seg å være med i dette ne
arbeidet. Kvinne eller mann, og gjerne en yngre person
I 2020 sluttet Ingrid Øverland i diakontjenesten. Vi sender en stor takk til henne for alt hun
har lagt ned av iver og tjeneste. Torunn Reme gikk inn i stedet for Ingrid, og høsten 2020
overtok hun som leder for gruppen etter Åse N Fossan. Stor takk til Åse også, og en stor
glede at hun fortsetter i tjenesten. Høsten 2020 gikk Jan-Olav Andreassen av som
eldrepastor. Han var et godt bindeledd mellom staben og oss i diakontjenesten. Varm takk
for inspirasjon og godt samarbeid

Målsetting for 2021
Fortsatt et sterkt fokus på hvordan de eldste i menigheten har det, og hva de ev. trenger
hjelp til. Vi i diakontjenesten har vedtatt at fra 2021 starter vi med blomst og besøk til
medlemmer fra de fyller 75 år, og hvert 5.år videre. Vi ønsker også en ny kontakt i staben
inntil det ev. ansettes en ny eldrepastor.
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2.6 Bønnegruppen
Aldersgruppe: Alle aldre er velkomne, men deltakerne er voksne
Ca gjennomsnitt oppmøte: 4-18 stk
Hvor ofte gruppen samles: Mandager kl 20.00 – 21.30

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Bønnegruppa samles en gang per uke for å dele Guds ord, tilbe, stå i forbønn for
menigheten, landet og verden. Bønn for misjon hører selvsagt med. Forbønn for syke og
individuelle behov har også en naturlig plass i møtene. Det oppmuntres til å bruke
nådegavene til å tjene menigheten. Bønnegruppa bidrar med forbedere på menighetens
gudstjenester

Hva har skjedd i året som gikk?
Året begynte med bønn og fastedager. Det ble en stor inspirasjon til videre bønn og
innvielse. Fram til 13.03.20 hadde vi bønnemøter i Mkirkens lokaler. Etter den datoen
gjennomførte vi bønnevandringer i bydelene der vi bor fram til vi kunne samles igjen. Etter
sommerferien startet vi med bønn og fastedager. En slik oppstart oppleves riktig før et nytt
semester kommer ordentlig i gang. Høsten 2020 har bønnegruppa gjennomført
bønnemøter når det har vært mulig å samles fysisk. Gruppa har stilt opp med forbedere
når det har vært mulig å ha gudstjenester med fysisk frammøte

Gi en vurdering av årets arbeid.
• Bønn – og fastedager ligger nå fast i starten av hvert semester.
• Det kommer ere deltakere på bønnemøtene. Det er en stor glede og inspirasjon
• Opplevelsen av Guds nærvær er mer påtakelig. Hva som ligger på Guds hjerte kommer
tydeligere fram i bønnene og det den enkelte deler fra sitt liv
• Forbederne på gudstjenesten tjener menigheten frimodig med de nådegavene de har
fått
• Fleksibilitet med tanke på bønnevandringer når fysiske møter ikke er mulig
• Tett samarbeid med staben
• For oss ledere er det lett å lede gruppa.
• Utfordringer:
• Ta i bruk digital plattform dersom det kommer en ny nedstengning
• Menighetens medlemmer kan i større grad benytte Bønnegruppas kompetanse i
individuell veiledning, sjelesorg og forbønn.

Ledersituasjonen.
Margrethe Antonsen Nordenborg, Kjell Rune Hansen og Hans-Harald Nome

Målsetting for 2021
Fortsette det gode arbeidet i Bønnegruppa
Rekruttere ere forbedere
Redusere bønn – og fastedager til en gang per år.
Flere i menigheten benytter seg av deltakerne i Bønnegruppa til individuell sjelesorg,
forbønn og veiledning.
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2.7 Misjonsutvalget
Aldersgruppe: Alle aldr
Antall medlemmer:
Hvor ofte gruppen samles: Normalt én gang i månede

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Misjonsutvalget skal arbeide for å øke engasjementet i menigheten for misjon.
Dette gjøres ved informasjon, arrangementer og team-turer

Hva har skjedd i året som gikk?
Korona-viruset har i stor grad preget årets muligheter: Vi har ikke kunnet dra på team-turer
som igjen har tatt bort ere muligheter for innslag og informasjon i menigheten
Derfor har det også vært mindre anledning til å sette ønsket fokus på misjon
I stedet har vi påbegynt vurderinger av å holde seminarer for misjonsprosjekter over
internett. Dette har ikke enda funnet noen endelig form eller anledning
Misjonsutvalget tok i 2020 og har nå hovedansvaret for gjennomføringen av hovedlotteriet
under julemessa

Gi en vurdering av årets arbeid.
Korona-situasjonen har medført lavere aktivitet enn normalt og ønsket. Men vi ser
framover og ser nye muligheter i årene fremover.

Ledersituasjonen.
Trond Thommesen er leder

Målsetting for 2021
- Igjen kunne dra på team-turer på slutten av året og ha informasjon i kirka knyttet til turer
og annen misjonsvirksomhet
- Få inn minst 200000 kr gjennom hovedlotteriet i forbindelse med julemessa
- Gjennomføre et prosjekt for å vurdere Russlandsarbeidet som et nytt fast misjonsprosjekt
for RMK.
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2.8 Samlivsarbeidet
Aldersgruppe: 25-70 å

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Samlivsgruppa har normalt 2-3 samlinger i året. Dette har tidligere vært kveldssamlinger
med fokus på aktuelle samlivstemaer og en weekend samling

Hva har skjedd i året som gikk?
Januar 2020 var det planlagt en samlivsweekend på Fevik Hotell. Pga for få påmeldte par,
måtte denne samlingen derfor avlyses. Korona-pandemien kom i mars og det ble da
besluttet å legge ned virksomheten i gruppa til det ble mulig å samles igjen som før

Målsetting for 2021
Forhåpentligvis blir det gjennomført en kveldssamling mot slutten av 2021

2.9 Sagbruget
Aldersgruppe: 20 og oppover
Ca gjennomsnitt oppmøte: 15-20 st
Hvor ofte gruppen samles: To onsdager i måneden

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Et kafebasert samlingspunkt med lovsang, tale og sosialt samvær

Hva har skjedd i året som gikk?
Det har vært tyngre å drive arbeidet en periode, på grunn av mangel på ledere og vi
manglet også talere til ere av samlingene. I et møte mellom sagbrugetstyret, ledere og
pastor Jarle Råmunddal, ble det bestemt at vi skulle avslutte arbeidet. Vi synes det var et
tøft valg, men det ville bli vanskelig å drive arbeidet videre nå.

.
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2.10 Touchpoint
Aldersgruppe: Studenter og unge voksne, 18 år og oppover.
Gjennomsnittlig oppmøte: 196 i gjennomsnitt
Hvor ofte samles gruppen: Hver torsdag

Kort beskrivelse av aktiviteten
Vi har torsdagsmøter hvor vi samler studenter og unge voksne til et møte med relevant
pro l og forkynnelse, god lovsang, mulighet for forbønn, etterfulgt av gratis kafé. Etter
møtene har vi ofte sosiale arrangementer, som quiz. Vi har også Connect, som er våre
smågrupper. Disse samles i hjemmene. Touchpoint er et stort arbeid med mange frivillige
som gjør en fantastisk jobb for å gjøre Touchpoint til det det er.

Hva har skjedd i året som gikk?
Året startet normalt og vi hadde gode møter i januar og februar med taleserier om
relasjoner og Bibelens store fortelling. Så kom korona. Vi var heldigvis forberedt og
samme dag som Norge stengte ned sendte vi Touchpoint på Facebook, med stor
entusiasme og en fantastisk gjeng bak spakene. Dette fortsatte vi med til semesteret var
over. Da høsten kom skjønte vi fort at ett møte pr torsdag ikke var nok, så vi økte til to
møter hver torsdag. Dette gjorde vi så lenge det var korona-forsvarlig. Møtene var godt
besøkt og ere tok imot Jesus som sin frelser. Helt fantastisk

Regnskap
Inntekter: 310 584 kr
Utgifter: 259 482 k
Resultat: 51 104 kr
Kommentar: En god del av inntektene er Frifondsstøtte fra UNG. Det er den enkelte
gruppe som mottar pengene som bestemmer hva disse skal brukes til. Disse pengene må
brukes i løpet av skoleåret og ere grupper har enda ikke brukt pengene.

Ledersituasjonen
Jens Kristian Wikstøl har gjennom året vært ansatt som leder av arbeidet. Hannah Træen
har ledet taleteamet. Roy Elling Foss bruker også noe av sin tid inn mot TP, da spesielt
mot forkynnelse. Det ble startet en prosess i første halvdel av 2020 for å ansette en
studentpastor, og vi kan med stor glede si at Marius Hodne har startet i denne rollen 1.
januar 2021
Som tidligere nevnt har vi noen fantastiske medarbeidere som står på hver torsdag,
mange også onsdag, i tillegg til Connect-lederne. Vi har ledere på de aller este
posisjoner, men mangler noen folk i diverse poster. Dette har til nå vært løst nt.

Målsetting for det neste året
Uten mulighet for møter, så er målet å kunne tilby studenter og unge voksne et kristent
fellesskap i en annerledes tid. Vi gleder oss til å starte med møter igjen.

 


fi

fl

 


 


 


!


fl

.


.


r


.


fl

fi

Side 15 av 50

2.11 Loftet
Aldersgruppe: 13-19 å
Loftet Night: Oppmøte: 150 i gjennomsnitt hver fredag.
Loftet Unite: Oppmøte: 100 i gjennomsnitt annenhver onsda

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Ungdomsarbeidets visjon er «å hjelpe ungdommer til tro på Jesus og et liv med ham».
Loftet virksomhet er i hovedsak todelt gjennom Loftet Night og Loftet Unite
Vi jobber etter menighetens visjon, og på Loftet sier vi at ønsker å «hjelpe ungdommer til
tro på Jesus og et liv med ham». Dette skal vi få til gjennom det vi kaller for Loftets fem
vaner: Tid i felleskap, tid i grupper, tid med Gud, talenter og ting. Det er visjonen og disse
vanene som er styrende for vårt ungdomsarbeid, og som setter retningen vår. Vi tror at det
er disse fem vanene som må til for å nå vår visjon, og det er på disse fem vanene vi legger
trykk. Gjennom året er det også gjort en betydelig jobb på struktur, og på hvordan vi legger
til rette for at ungdommer kan ta et valg om å tro

Hva har skjedd i året som gikk?
2020 ble et veldig annerledes år da det i store perioder har vært umulige å opprettholde
normal aktivitet. Derfor har ungdomsstaben jobbet mye med formidling over digitale
plattformer som blant annet digitale sendinger på Instagram og en egen podcast for
ungdom. Mye tid har også gått til å planlegge og tilrettelegge for smittevern ved de
samlingene vi faktisk har fått gjennomført. Vi er stolte over hvordan vi har vært proaktive i
en vanskelig tid. Dette gjelder den digitale formidlingen, men ikke minst ønske om å ta alle
de mulighetene man har til å faktisk samles.
En av de store gledene med 2020 var sommerleiren vi arrangerte på Vegårtun Leirsted i
begynnelsen av August. Dette ble en svært minnerik uke for både ungdommer og ledere.
Flere ungdommer tok imot Jesus og foreldre rapportere begeistret over ungdom som
fortalte om den beste leiren noensinne. Dette bygde et solid moment for oppstart på
høsten, noe som ga et veldig godt semester frem til ny nedstengning fra slutten av
november
Loftet Nigh
Året 2020 ble som allerede nevnt et annerledes år, og fra perioden mars-juni kunne vi ikke
gjennomføre fredagskvelder som normalt. Fra mai av hadde vi derimot samlinger på
onsdager som gjaldt hele ungdomsarbeidet med re samlinger etter hverandre. Alle disse
samlingene hadde omkring 50 deltagere.
Etter sommerleir i august kk vi en solid start på høsten. Gjennom høsten opplevde vi et
solid oppmøte og svært positive samlinger. Det har vært mange nye ansikter og god
stemning på fredagene. Den største gleden av alle er opplevelsen av at hver gang vi
inviterer til frelse, så er det noen som ønsker å ta imot Jesus
Loftet Unit
Året 2020 ble som allerede nevnt et annerledes år, og fra perioden mars-juni kunne vi ikke
gjennomføre onsdagene våre som normalt. I denne perioden ble det lagd en podcast for
ungdom hvor vi på enkelte episoder har hatt over 1000 lyttere. Det var et høydepunkt. Fra

.
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mai kunne vi igjen ha samlinger på onsdager som gjaldt hele ungdomsarbeidet med re
samlinger etter hverandre. Alle disse samlingene hadde omkring 50 deltagere.
Av smittevernhensyn kan vi ikke fortsette vår vante organisering for onsdagene og
smågruppene, og har derfor gjort mange småendringer på opplegg. Likevel opplever vi at
virksomheten går bra til tross for restriksjonene. I løpet onsdagene får vennegrupper
(8.klasse), kon rmanter (9. klasse), JIM (10. klasse) og Word (Videregående, motsatt
onsdag) tilrettelagt undervisning og samtale i smågrupper med sine ledere. Vi har omtrent
12 ungdommer i vennegruppe, 14 kon rmanter, 45 stk på JIM, og 35 stk på Word. Det
betyr at vi gjennom en Loftet Unite ser ca. 100 ungdommer delta i smågrupper, få
undervisning og få mat fra vårt fantastiske kjøkkenteam med voksne medarbeidere. Loftet
Unite arrangeres annenhver onsdag gjennom store deler av skoleåret

Gi en vurdering av årets arbeid.
I et krevende og annerledes år har vi jobbet hardt for å fortsette å hjelpe ungdommer til tro
på Jesus og et liv med han. Med mange restriksjoner har dette derfor blitt gjort på utallige
måter. Blant annet gjennom sendinger på Facebook, Instagram og egen podcast. Mye tid
har også gått til å planlegge og tilrettelegge for smittevern ved de samlingene vi faktisk har
fått gjennomført. Vi er stolte over hvordan vi har vært proaktive i en vanskelig tid. Dette
gjelder den digitale formidlingen, men ikke minst ønske om å ta alle de mulighetene man
har til å faktisk samles

Ledersituasjonen.
Vi opplever oss velsignet med mange dedikert og dyktige medarbeidere. Vi har godt med
ledere og frivillige på de este plan, og jobber bevisst med ledertrening og rekrutering i
hele arbeidet

Målsetting for 2021
Vi ønsker å fortsette å utvikle ungdomsarbeidet slik at vi kan hjelpe enda ere ungdommer
til tro på Jesus og et liv med ham. Dette gjør vi gjennom å stadig evaluere og forbedre
aktiviteter, strukturer og organisering. Vi jobber målbevisst med dette, og har stor tro på
ledertrening og relasjonen mellom ledere og ungdommer. Derfor har dette stor fokus hos
oss. I tillegg har vi et prosjekt på gang angående fast rytme rundt podcast. Dette fordi vi
ønsker å ha en arena hvor vi kan formidle til ungdommen i løpet av uka og ikke bare
gjennom fysiske samlinger. Her kan man bli bedre kjent med ledere, få dypere
undervisning og kommunisere informasjon og eventuelle endringer.
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2.12 Musikkskolen
Aldersgruppe: 5-14 å
Antall medlemmer: Ca 25 elever, 5 lærere og 2 administrativ
Hvor ofte gruppen samles: Mandag og tirsdag hver uke

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Musikkskole for barn og ungdom i Randesund og omegn med 31 elever (27.01.20) og fem
lærere som underviser i sang, piano, gitar, bass og trommer. Musikkskolen skal bidra til å
styrke barn og unges interesser innenfor musikk og setter fokus på utvikling av ferdigheter,
forståelse og at musikk skal være gøy å drive på med.

Hva har skjedd i året som gikk?
Nedstengningen av samfunnet i mars satte en liten stopper for driften av musikkskolen. Da
situasjonen atet ut, kunne vi gjenoppta timene, og klarte neste å ta igjen alle tapte timer.
Det ble ikke gjennomført en avslutningskonsert verken våren eller høsten, grunnet
restriksjoner. Høsten ble gjennomført som normalt, men med noe variabelt oppmøte
grunnet lav terskel for å avlyse timer ved symptomer. Vi har også innført strenger
smittevernstiltak. Ellers har tilbakemeldingene vært relativt gode, og vi har blitt møtt med
forståelse fra elevers foreldre, sett i lys av situasjonen.

Gi en vurdering av årets arbeid.
Kommunikasjon mellom musikkskoleleder, lærere og økonomisk ansvarlig har igjen vært
veldig god, og har gjort det enkelt å ta raske avgjørelser og ha oversikt over driften spesielt med tanke på økonomiske spørsmål. Det har også i år dessverre vært lite
kommunikasjon med styret, noe vi håper kan gjenopptas da vi ønsker et sterkere bånd
med menigheten. Det er usikkert fra denne siden, hvem som egentlig sitter i styret, eller
om det eksisterer et styre. Administrativ ansvarlig Kjell Tore er tilbake i Kristiansand, noe
som har vært praktisk.

Ledersituasjonen.
Kjell Tore Myre er administrativ ansvarlig. Kjell Tønnesland er økonomisk ansvarlig.

Målsetting for 2021
I år må vårt største mål være å opprettholde driften så godt som mulig, og være en tilbyder
av aktiviteter for barn og unge i en hverdag der mye stenges ned. Vi må opprettholde
smitteverntiltak så godt det las gjøre, og være en arena for læring og musikkglede.
Vi ønsker å ha som mål å være en musikkskole der hver elev føler seg sett og får en god
opplevelse av musikken. Det skal være både gøy og lærerikt å være en del av Randesund
Musikkskole!
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2.13 Et liv med Han
Aldersgruppe: Voksn
Antall medlemmer: 7
Ca gjennomsnitt oppmøte: 5
Hvor ofte gruppen samles: Hver 14. da

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Et liv med Han er kurs for voksne med en tro. Formålet med dette kurset at mennesker
skal få et enda tettere liv med Han. At livet med Jesus skal bety en større forskjell inn i
hverdagen og at Jesus blir sentrum og utgangspunktet for alt man gjør
Kurset går annen hver tirsdag, oppstart august 2020 og avsluttes i juni 2021. Totalt 20
kvelder og to lørdager. Hver samling begynner med å sette Gud i sentrum gjennom
tilbedelse, deretter 2 bolker med undervisning også avsluttes kvelden med gruppe
fellesskap. Det er 5 hovedtema på undervisningene; elsket, elske, lære, tjene og dele.
Underviserne vi bruker er fra ulike menigheter i byen og har en brann for temaet de
undervisere i. Mange av underviserne har undervist i det samme tema på 40- dager i
Frikirken i byen. I tillegg har vi vært så heldig å få med oss våre egne pastorer på 1-2
kvelder

Hva har skjedd i året som gikk?
Våren 2020 brukte vi til planlegging, promotering og få på plass en god stab. Vi kk med
oss 18 motiverte stabsmedlemmer som rakk og dele liv og blitt litt kjent før sommeren
kom. Vi gikk inn i sommeren med full booket kurs, hele 55 påmeldte + stab. I tillegg hadde
vi venteliste. Det opplevde vi veldig inspirerende. Videre kjente vi på stor spenning med
tanke på Covid-19 situasjonen, og om vi kunne starte opp kurset med å møtes i kirken.
Oppstarten i august gikk nt og vi opplevde at vi kk en god start. Men så kom
nedstigningen i begynnelsen av november og vi måtte gå over til digitale møter på Zoom.
Etter forholdene har dette fungert ok. Undervisningen opplever vi at fungerer bra, dog
noen som sier at de får meg seg mere på denne måten. Mens vi opplever
gruppesamlingen etterpå som mest utfordrende. Men tatt i betraktning situasjonen må jeg
si at vi er utrolig heldige som hver 14 dag har kunne få denne utrolige gode
undervisningen midt i Corona-tiden

Gi en vurdering av årets arbeid.
Vi er svært godt fornøyd med å ha fått på plass en god ledergruppe og stab som vi
opplever fungerer veldig godt. Struktur og rammer for arbeidet er blitt veldig bra. Gøy med
full booket kurs, og den gode starten som vi kk da vi enda kunne møtes i kirken. Videre
må vi være ærlige på at kurset ikke har blitt slik vi hadde håpet på pga av både innholdet
og felleskapet har blitt betydelig redusert. Men dette året har jo ikke blitt slik noen av oss
hadde forventet oss, og det gjelder vel på de este områdene av livene våre. Så totalt sett
må vi si at vi er mest takknemlig for at vi faktisk kan møtes på Zoom, få god undervisning,
bli utfordret og ha et slags åndelig felleskap. Så håper og ber vi om at høstens kurs blir full
booket og kun fysiske møter

Økonomi/regnskap
Kursavgift er på 2000,- for hele året. Det dekker kostnadene til undervisere, som er den
største kostnaden, samt snacks på samlingene. Pga digitale møter har utgiftene på snacks
blitt lavere, men det gjør til at vi har litt penger i kassen når vi starter nytt kurs til høsten.
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2.14 #Dans
Aldersgruppe: 1.-7. klass
Ca gjennomsnitt oppmøte: Ca 16 st
Hvor ofte gruppen samles: Annenhver tirsda

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vi starter med å samles i en ring på gulvet, velkommen og navnelek (navneregistrering)
Fortsetter med oppvarmingsdans. Deretter to og to over gulvet. Lærer/ øver på
hoveddans. Rom for friutfoldelse- står i ring og en og en eller to og to får gjøre «triks» i
sentrum, alle heier på hverandre. Avslutter i ring med uttøying og felles bønn. Alle som vil
kan bidra med bønn

Hva har skjedd i året som gikk?
Stor utskiftning etter sommerferie, mange nye 2. klassinger. Hovedtyngden av barna er nå
2., 3. og 4. klassinger. Etablert en fast gruppe, opptil 18 barn fra gang til gang. Også
utskiftning av leder. Ingen opptredener pga korona

Gi en vurdering av årets arbeid.
På tross av begrensninger i samfunnet pga korona så har #Dans fått gjennomført de este
øvelser. Stor danseglede hos barna. Svært positivt med mange nye barn. Men krevende
med mange «små» barn og å tilpasse nivå på dans og konsentrasjonsnivå. Én voksen og
inntil 18 barn.

Ledersituasjonen.
Cecilie Grønberg er hovedleder

Målsetting for 2021
- Få inn en hjelpetrene
- Lære inn 1-2 hoveddanser per semeste
- Opptre minimum 1 gang per semeste
- Etablere forutsigbarhet for barna, slik at #DANS oppleves som et trygt og godt sted å
være, hvor de blir kjent med hverandre og kirka, samtidig som de får utfordret seg selv
og oppleve samhold og danseglede. Vi danser for Jesus
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2.15 #Syng
Aldersgruppe: 2.-7. klass
Ca gjennomsnitt oppmøte: Ca 12 st
Hvor ofte gruppen samles: Annenhver tirsda

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Koret er en del av Supertirsdag, og vi møtes annenhver tirsdag, først til en fellessamling kl.
18, deretter har vi øvelse fra kl. 18.15. Vi har oppvarming, synger nye og kjente sanger, og
har en liten lek på slutten av hver øvelse

Hva har skjedd i året som gikk?
Vi skulle holdt konsert i mars, men det måtte jo avlyses. Vi kk mulighet til å komme i
studio på Ansgar i mai og spille inn 2 sanger sammen med hele koret. Det var veldig stas!
Ellers har vi hatt vanlige øvelser de periodene det har vært mulighet for det

Gi en vurdering av årets arbeid.
Det er en stabil og trofast gjeng på 10-15 barn fra 2.-6. klasse som har møttes til øvelse
gjennom året. Noen av de eldste sluttet etter vårsemesteret og noen nye barn begynte i
høst. Det er god stemning og mye sangglede på øvelsene.

Ledersituasjonen.
Ingvild Storebø takket for seg i vår etter å ha vært med fra starten. Naomi Adele Lende har
tatt over som hovedleder, og leder koret sammen med May Liss Neteland

Målsetting for 2021
Vi ønsker at koret skal være en trygg arena for barna der de kan ha det sosialt og gøy og
samtidig oppleve gleden ved å synge sanger for Jesus sammen med andre. Vi ønsker nye
velkommen, og håper det er ere barn som har lyst til å bli med i #Syng.
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2.16 Kompis
Aldersgruppe: 7-12 å
Antall medlemmer i UNG-gruppe: 19 st
Ca gjennomsnitt oppmøte: 30 st
Hvor ofte gruppen samles: Annenhver tirsda

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Kompis er et lavterskeltilbud for barn fra 2.–7. klasse. Vi møtes i kirken og har ulike
aktiviteter som barna synes er gøy. Vi møtes annenhver tirsdag kl. 17–18:15, og vi
avslutter med en felles andakt sammen med de andre aktivitetene som også skjer på
Supertirsdag. Formålet er å bli kjent med hverandre, og med menigheten

Hva har skjedd i året som gikk?
Vi startet opp i august. Antall oppmøtte har vært 30-35 barn pr. gang, og det kommer
stadig nye ansikter. Vi har hatt ulike aktiviteter som lek og konkurranser, bingo, spa,
spillekveld, utelek og kreativt verksted.
Året har selvfølgelig vært preget av corona og vi har måtte avlyse en del ganger, men nå
ser vi frem til å komme i gang igjen:-

Gi en vurdering av årets arbeid.
Vi har et bra samarbeid med de ulike aktivitetene på Supertirsdag. Det er veldig gøy at
mange barn kommer på Kompis, da dette gjør at barna blir kjent i kirka, får relasjoner og
er tryggere når de kommer i kirka på søndager
Mange barn får høre om Jesus hver gang på felles andakt, og det virker som at barna liker
dette.

Ledersituasjonen.
Ledergruppa består av Sarah Bruhn Danielsen, Veronica Andersen, Rut Sodefjed og Janet
Hårtveit. Nytt av året er at vi har 5 jenter (som går i 7 og 8 klasse) med som hjelpeledere
og det er kjempegøy og de er så inke😊

Målsetting for 2021
At Supertirsdag fremdeles skal være et trygt sted i kirken for barna i menigheten og deres
venner. At de blir sett, får nye venner, blir kjent med Jesus gjennom andakt, ulike
aktiviteter, dans, sang og voksne rollemodeller.

.
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2.17 Sangknøttan
Aldersgruppe: 3 til 6 å
Ca gjennomsnitt oppmøte: 25 st
Hvor ofte gruppen samles: Annenhver tirsda

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Sangknøttan er koret for de minste barna (3år – 1.kl). Oddetallsuker kl. 17.30-18.30
Vi synger kjente sanger med bevegelser, leker og avslutter med enkel kveldsmat når det
ikke er Covid- situasjon. Høsten 2020 hadde vi øvelser frem til november. Per nå har vi
ikke startet opp med øvelsene enda i 2021 pga Corona

Hva har skjedd i året som gikk?
Jeg ble spurt om å hjelpe til med koret høsten 2020 da den tidligere dirigenten valgt å
slutte. Første omgang skulle jeg bare hjelpe til det halve året men jeg har nå sagt ja til å
hjelpe med dirigeringen videre. Pga en spesiell høst pga Covid19 måtte opptreden på
gudstjeneste samt julemesse avlyses. Barna har derfor ikke sunget på annet enn
øvelsene. Tidligere har de også hatt kveldsmat på slutten av øvelsen – det ble valgt bort
denne høsten pga smitterestriksjoner.
Øvelsene ellers fungerte greit høsten 2020. Som regel var det ca 25 barn som møtte opp
til hver øvelse. Mye sangglede :)
Våren 2020 har jeg ikke noe informasjon om da jeg ikke var involvert i korte på det
tidspunktet.

Ledersituasjonen.
Av ledere er det meg, Guro Fagervik, som er dirigent, Eva Cathrine Skuthe som pianist. Vi
har også ca 4 bestemødre som stiller opp som «velkomst», nykokt kaf til foreldrene og
andakt i pause. Vi er veldig takknemlige for hjelpen disse bestemødrene gir. Hadde nok
gjerne trengt et par foreldre/ledere (f.eks ungdom) som kunne stått i koret også

Målsetting for 2021
Målet for 2021 må nesten være at vi kommer i gang til «normal drift». Det at vi har
engasjerte bestemødre gjør også at man kjenner på at det er svært viktig med godt
smittevern. I tillegg følte jeg og Eva Cathrine på noe ubehag i det å samle 25 barn på tvers
av ulike kohort til sang og samling hvor vi ikke kan klare å ha barna 1 meter fra hverandre.
På grunn av det muterte viruset som kom på nyåret kjente vi på at vi ønsket utsettelse.
Håper vi kan få til å starte opp etter hvert. Målet videre etter oppstart må være å kunne
opptre på en gudstjeneste - det hadde vært moro :)

.
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2.18 Speideren
Aldersgruppe: 2. klasse og oppove
Ca gjennomsnitt oppmøte: 25 st
Hvor ofte gruppen samles: Hver tirsdag 18:00-19:1

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vi prøver å holde alle møtene våre ute da de este aktivitetene våre passer til dette. Vi har
variert program både for storspeideren og småspeideren som feks, mat på bål,
førstehjelp, pionerarbeid, kart og kompass mm. Noen av disse aktivitetene legges opp slik
at speiderne får ett merke ved å være med på aktiviteten
Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til oss i speideren

Hva har skjedd i året som gikk?
Flokk = småspeiderne og Tropp = storspeidere
Vi har hatt veldig få møter i 2020 pga situasjonen vi alle har vært oppi. Men vi håper vi får
ett ott 2021 sammen med våre speidere
Vi har i år vært en god gjeng i Troppen der Håkon, Eivind og Roy Helge har ansvar for de
få møtene vi hadde før mars. Troppen er delt inn i to patruljer.
Flokken har vært ca 13-14 speidere.
Før speideren ble nedstengt så hadde vi noen ne møter sammen der vi stort sett har vært
ute. Småspeiderene rakk også en tur til Vegårshei sammen med speidere fra Grimstad, før
alt ble nedstengt.

Ledersituasjonen.
Vi er 6 voksne som stiller hver tirsdag. Vi har en ledersituasjonen som er akseptabel i
forhold til antall speidere

Målsetting for 2021
Målsetting for 2021 er at vi kan drive så normalt speiderarbeid som mulig.

.
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2.19 Avdelingsråd for kirkebygg
Kort beskrivelse av aktiviteten.

Avdelingsrådets hovedoppgave er å ivareta eiendom og drift på best mulig måte ut fra de
til enhver tid gitte rammer.
I 2019 ble det utarbeidet struktur, mandat og rollebeskrivelse for arbeidet i avdelingsråd for
kirkebygg (tidligere kalt: Huskomitéen.

Hva har skjedd i året som gikk?
Koronasituasjonen har preget arbeidet i stor grad i 2020. I tillegg til vanlige drifts– og
vedlikeholdsoppgaver har det vært gjort større tilpasninger for å ivareta et annerledes
bruksmønster av bygget. Dette gjelder midlertidige tilpasninger av kirkerom, menighetssal,
grupperom, møblering og dør i vestibyle. Smittesituasjon har stilt krav til forbedret hygiene.
Det var ingen felles dugnadslørdager i vår, men mange oppgaver er allikevel utført av
enkelte og smågrupper, både utvendig og innvendig. Digital innspilling av ulike samlinger
og gudstjenester har også krevd tilpasninger. Nye bord til menighetssal er bestilt. Disse
bordene vil gi oss bedre muligheter til å møblere, gruppére og være lettere å håndtere på
en god måte. I tillegg kan disse slås sammen og stables enkelt på egen tralle.
Lagersituasjonen i kirka er for lengst «brukt opp», og mye arbeid er godt med til sortering,
rydding og søppelhåndtering. Noen rom og vegger er også malt og pusset opp

Gi en vurdering av årets arbeid.
Den nye strukturen for avdelingsråd for kirkebygg består av ere grupper. Lederskapets
representant i avdelingsrådet er Jens Kristian Wikstøl og avdelingsleder er Malvin Håland.
Driftsgruppa ledes av Sverre Nordahl, kjøkkengruppa av Vidar Tønnesland/Leif Larsen,
estetikkgruppa av Kristin Råmunddal, Jetro-gruppa av Jon Egil Andersen og
vedlikeholdsgruppa av Helge Sagen. De ulike gruppene består av ere dyktige
medarbeidere! I tillegg ordner Roy Helge Utsogn med søppeltømming, Inger Mikkelsen/
Anne Kristin W Andersen med vask av kluter og mopper, og Astrid W Andreassen og
Anne Kristin W Andersen har i ere år gjort «gartnerjobb». Torstein Fidjestad ordner med
lyssrør/lyspærer. Med tanke på at størstedelen av menighetens medlemmer er i en Jetrogruppe, er kanskje avdelingsråd for kirkebygg den gruppa i menigheten med est
medarbeidere!☺ STOR takk til alle som gjør en fantastisk innsats for kirkebygget vårt – på
en eller annen måte.

Ledersituasjonen.
Vi jobber nå med å styrke estetikkgruppa med ere medlemmer. Mange i de ulike
gruppene har gjort en formidabel innsats i ere år. Vi prøver stadig å rekruttere enda ere
til Jetro-gruppene. Flere av pensjonistene våre gjør også en stor innsats med ulike
dugnadsoppgaver gjennom året. Meld deg gjerne til tjeneste! Her er nok av oppgaver å
jobbe med

Målsetting for 2021
- Lage et årshjul hvor rutiner for vedlikehold og periodiske kontroller synliggjøres
- Styrke estetikkgruppa med ere medarbeidere
- Jobbe for klar og god kommunikasjon ang bruk av bygg og de ulike gruppen
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2.20 Teknikergruppa
Aldersgruppe: 14 år og oppove

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Vår oppgave er å levere tekniske tjenester til kirka ved behov. I all hovedsak dreier dette
seg om gudsjeneste, Touchpoint og Loftet

Hva har skjedd i året som gikk?
Pandemi og TV-produksjoner er vel en grei oppsummering. Året begynte som normalt,
siden har vi vekslet mellom å drive opptakt innspillinger av Gudstjenester og kjørt vanlige
møter når smittereglene har tillatt det

Gi en vurdering av årets arbeid.
Krevende år på den måten at det har vært mye omstillinger. Men stolt over det som er blitt
levert og at vi kastet oss rundt såpass fort for å begynne å levere på nettet
Det som bekymrer litt er sviktende rekruttering, særlig er dette synlig i Loftet der vi mangler
mye teknikere for å kunne drive normalt. Det er løst ved at folk fra TP og GT stiller opp og
avlaster ungdommen.

Ledersituasjonen.
Odd Erik Rossevatn leder arbeidet

Målsetting for 2021
Bedre rekrutering først og fremst
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2.21 Mediagruppa
Aldersgruppe: 15-45 å
Antall medlemmer i UNG-gruppe: Rundt 10 st

Kort beskrivelse av aktiviteten.
Live-opptak av gudstjenester og andre tilstelninger.

Hva har skjedd i året som gikk?
Corona skjedde. Det har vært en god del å gjøre, med både innkjøp og produksjon.
Innsatsen fra medlemmene har vært forbilledlig, og det hadde ikke vært mulig uten det
kollektive arbeidet som har blitt utført.

Gi en vurdering av årets arbeid.
Summen av året har vært god. Det har vært opp og nedturer, med sporadiske
nedstegninger. Min personlige situasjon har ført til at jeg ikke har kunnet bidra så mye det
siste semesteret, og uten noen som ville være midlertidig leder, så ble det lagt litt på is.
Første månedene med covid var hektiske og usikre, og læringskurven har vært bratt.

Ledersituasjonen.
Hovedleder er Jonas C. E. Kiplesund. Det jobbes med å nne en nestleder/driftsansvarlig
og spørsmål er sendt ut til en aktuell kandidat.

Målsetting for 2021
Målsetningen er å fortsette produksjonen og heve kompetansenivået innad i gruppen,
samtidig som det vil bli gjort en aktiv verving av nye medlemmer.
Vi vil også utarbeide bedre rutiner på smittervern og «turnuser».
Ellers vedvarer driften som vanlig.
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Kort beskrivelse av aktiviteten.

Randesund Misjonskirke satser sterkt på barn, familie og ungdom, og ønsker å utgjøre en
forskjell for mennesker som bor i Randesund. Vi ønsker å bidra inn i samfunnet med fokus
på bla. etablering av nasjonalt senter for ekteskap og samliv. For å nå disse
målsetningene må også forsamlingen i Marikollen vokse. Dagens kirkebygg er en av
vekstbarrierene som er identi sert og det er derfor besluttet å igangsette et prosjekt med
hensikt å etablere et nytt kirkebygg
Arbeidsoppgavene for prosjektgruppa for nytt kirkebygg er å kartlegge dagens- og
fremtidens behov. Dernest, sammen med arkitekt, nne frem til gode måter å dekke disse
behovene på
Vi ønsker at våre nye lokaler skal fremstå som moderne og attraktive, både innvendig og
utvendig, slikt at medlemmer og besøkende, uansett alder, skal oppleve det inspirerende å
være i kirken vår
Samtidig som vi har høye ambisjoner om byggets beskaffenhet, er vi en organisasjon som
nansieres gjennom gaver og givertjeneste og må velge løsninger som også er
kostnadseffektive

Hva har skjedd i året som gikk?
For «prosjekt kirkebygg» har 2020 stått i Pandemiens tegn. Det ble utført arbeid før
nedstengningen 12 mars, og høsten 2020, når smitteverntiltakene tillot dette.
Det har kommet inn tilbud fra de re entreprenørene som ble invitert inn i prosjektet.
Tilbudene, samt innredning, byggelånsrenter etc. indikerer en kostnadsramme på 80-90
mill. Det ble raskt konkludert med at dette var vesentlig over menighetens «løfteevne».
Prosjektgruppen gikk derfor i forhandlinger med entreprenørene med målsetning om å
nærme seg en halvering av kostnaden. I den forbindelse var man åpne for å se på
vesentlige forenklinger av de opprinnelige tegninger
Vi har endt opp med en løsning der man i hovedsak frikobler nybygget fra dagens bygg.
Nybygget vil da inneholde kjeller, grupperom, ny kirkesal og kontorer. Det reviderte
prisbildet er i størrelsesorden 45-50 mill
Dette er et betydelig økonomisk løft for menighetens medlemmer. Etter en første
diskusjon med bank ser man for seg at menighetens medlemmer må gi en startkapital på
8 -10 mill, samt kunne betjene renter og avdrag på at lån i størrelsesorden 35-40 mill

Økonomi/regnskap
Det har ikke påløpt noen vesentlige kostnader i 2020, og det har heller ikke kommet inn
noen vesentlige gaver som er øremerket byggeprosjektet.
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2.22 Byggkomité

Ledersituasjonen.
Prosjektgruppa for nytt kirkebygg har i 2020 bestått av:
Frank Aslakse
Per Christian Nygår
Nils Tore Ekr
Svein-Tore Råmundda
Kjell H. Moen (leder for gruppen
Representant fra stab: Roy Elling Fos
Representant fra lederskapet: Lars Iglan

Målsetting for 2021
Så snart smitteverntiltakene tillater det vil prosjektgruppa jobbe videre med entrepenørene
for å konkretisere tilbudene, og sikre at alle nødvendige elementer er inkludert. Dette for å
være så trygge som mulig på at vi har et reelt totalt prisbilde
Videre må det jobbes med nansiering og givertjenesten for å sikre at menigheten stiller
seg bak, og er villige til å nansiere denne satsingen.
Når dette er på plass startet arbeidet med detaljplanlegging, informasjon til naboer,
kommune, etc, etc

2.23 Bibelundervisning
Aldersgruppe: All
Ca gjennomsnitt oppmøte: 40-5

Hva har skjedd i året som gikk?
Åpen bibelundervisning om Hebreerbrevet, planlagt re ganger vinter og vår. De to siste
samlingene ble avlyst pga Covid-19. Alle re samlingene foreligger som lyd ler på
Mkirken.no
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2.24 Misjonsmessekomiteen
Kort beskrivelse av aktiviteten.

Målet var å arrangere julemesse for menigheten den 21.november 2020. P.g.a
koronasituasjonen ble det kun avholdt hovedlotteri, selv om vi lenge hadde alt klart til å
arrangere en(to) samlinger i kirka med loddtrekning, korsang og moro. Det måtte legges
på is igjen

Hva har skjedd i året som gikk?
Vi tre, Ingunn Govertsen og Marianne Skjegstad: hovedkomitè og Trond Thommesen:
hovedlotteri, gjennomførte ere samlinger hvor vi vurderte så stor utvidelse av messa som
mulig, men endte med kun hovedlotteri. Malvin Håland bidro på å skaffe premier. Jens
Kristian Wikstøl bidro også med søknad lotteritilsynet og kopiering av messebilletter, og
Jarle Råmunddal søkte kompensasjon for bortfall av inntekt i forbindelse med at vi ikke
kunne arrangere julemessa og annet kontorarbeid

Gi en vurdering av årets arbeid.
Mange samlinger og uvisst utfall. Vi gjorde mye mer jobb ift det vi ikke kunne bruke på
messa, men er glade for at det ble en god slump penger til misjonen

Økonomi/regnskap
Alt i alt kk vi inn: 189 112,- i inntekter
- Vi søkte kompensasjon for bortfall av inntekt i forbindelse med at vi ikke kunne arrangere
julemessen, og kk da 44371,- i kompensasjon
- Utgifter: Loddbøker, 2788,- og en premie, sykkel: 2500,-. Totalt 5288,-

Ledersituasjonen.
Hovedlotteri er alltid et stort løft for den som skal dele ut og samle inn alle bøkene, så
Trond gjorde en formidabel jobb. Ellers trengte vi ikke være ere enn 3 for å gjennomføre
årets messe slik den ble

Målsetting for 2021
Vi håper på en messe som normalt, 3. lørdag i november 2021, altså 20.nov. Alle som
tidligere har hatt et ansvar på messa bekreftet på mail at de er klare til å bidra på neste
messe i 2021. Noen få velger å fratre sitt ansvar ifb med messa, vi håper å kunne erstatte
disse

.
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3.0 Stabens årsrapport
2020

Koronasituasjonen og myndighetens smittevernstiltak har stilt menighet, lederskap og stab
overfor ekstraordinære utfordringer i 2020. Nedstigning av Norge 12. mars berørte all
virksomhet i menigheten og gav stor usikkerhet for videre planer. Staben snudde seg fort
rundt og var, sammen med dyktige frivillige, i løpet av et par dager i gang med å produsere
og sende møter og gudstjenester som ble sendt på nett. Ekstra utfordrende var det i
denne perioden (mars og april) at Jarle Råmunddal var sykmeldt grunnet en
nakkeoperasjon.
Den store usikkerhet som menigheten stod i mars, gjorde at lederskapet besluttet å delvis
permittere noen av de ansatte i april. Begrunnelsen for dette var bortfall av ordinære
arbeidsoppgaver. Flere misjonsturer og konferanser skulle vært gjennomført i den
perioden også, men alt ble kansellert. Alle ble tatt tilbake i jobb i mai, da det var mer
sannsynlig at virksomheten kunne åpne mer opp

Stab
Gjennom året har menighet og stab måttet forholde seg til ulik grad av restriksjoner og
hele tiden måttet operere med ulike type planer for ulike scenario. Dette har til tider vært
utfordrende.
Det er høy grad av trivsel i Misjonskirkens stab, noe også de faste medarbeidersamtaler
viser. Staben har en stor bredde av kompetanse, arbeider godt sammen og ufører
delegerte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det gode samhold i staben har vært
særlig viktig med tanke på den slitasje som 2020 har gitt, med mye uforutsigbarhet og
usikkerhet
Det arbeides målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø gjennom tilrettelegging av
arbeidsplass, godt arbeidsmiljø og trivsel. Tydelige arbeidsbeskrivelser, gode rutiner og
regelmessige medarbeidersamtalene er viktig redskap for dette. Hver uke er det
stabsmøte hvor alle i stab møterett og de som har mer enn 50% stilling har møteplikt. I
oktober 2020 hadde vi en todagers stabstur til Nissedal, hvor fokus er både faglig og
relasjonelt
I 2020 har det vært ere endringer i staben
• Bente Nome Næser sluttet som administrasjonsleder 1. janua
• Jan Olav Andreassen sluttet som seniorpastor 1. ma
• Marte Wikstøl sluttet som medarbeider for ungdom 31. jun
• Ingrid Marie Skjegstad starter som medarbeider for ungdom 1. augus
• Olai Govertsen startet som medarbeider for tweens 1. augus
• Marius Hodne økte sin stilling fra 80% til 100% fra 1. augus
• Jens Kristian Wikstøl økte sin stilling i administrasjon fra 40% til 60% fra 1. august,
samtidig reduserte han sin stilling fra 40% til 30% i Touchpoint
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Staben har gjennom året bestått av:

Stud.

Barnearb.

Ungdomsarb.

Menigheten

Ansa e

S lling

S lling i
2019

Anse else
s type

S lling i
avdeling

Endring

Jarle Råmunddal

Hovedpastor

100 % Fast

Ingen

Roy Elling Foss

Medpastor

100 % Fast

Ingen

Jens Kris an
Wikstøl

Administrasjon

Jan-Olav
Andreassen

Seniorpastor

Marius Hodne

Ungdomspastor

Mats Sveindal
Mooij

Ungdomspastor i
ungdomsarbeidet

40 % Fast

Gabriel Aslaksen

Medarbeider i
ungdomsarbeidet

20 % Midler dig Ingen

Marte Wikstøl

Medarbeider i
ungdomsarbeidet

20 % Midler dig Slu et 31.6

Ingrid Marie
Skjegstad

Medarbeider i
ungdomsarbeidet

20 % Midler dig Startet 1.8

Hannah Traæen

Barne- og
familiepastor

Olai Govertsen

Medarbeider i
Tweens

20 % Midler dig Startet 1.8

Jens Kris an
Wiktstøl

Medarbeider i
Touchpoint

40/30 % Midler dig Ned 10% 1.8

40/60 % Midler dig Økte 20% 1.8 260-280%
20 % Midler dig Slu et 1.5
80/100 % Fast

100 % Fast

Økte med
20% fra 1.8
Ingen

160%

Ingen
100-120%

40/30 %

Visjon, verdier og strategiarbeid
Menighetens visjon, «hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han», vedtatt på
årsmøte i 2018, er til stor hjelp i det strategiske arbeid og gitt oss en tydeligere retning
Våre vedtatte verdier står fast: «Rotfestet, raus og relevant». Dette er verdier som staben
ofte har fremme i vårt arbeid og som vi aktivt arbeider for skal prege vår menighet
I 2020 ble ny strategiplan, «Samle for å sende», vedtatt på årsmøte i 2020. Staben
opplever denne strategiplanen som inspirerende og positivt utfordrende. Situasjonen i
2020 har ført til at noen av målsetningene for 2020 ikke kunne gjennomføres, mens
målsetning for eksempel i forhold til digital satsing ble fremskyndet fra opprinnelig plan

Gudstjenestearbeidet
Gudstjenesten er helt sentral i og for menigheten. Pastorene jobber gjennom året med å
sette opp taleserier, og er stort sett minst 6 måneder i forkant med disse. Et eget
produksjonsteam sørger for det meste av øvrig planlegging, samt koordinering av alt annet
som skal inn i gudstjenesten.

.
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I 2020 ble gudstjenestearbeidet organisert som en egen avdeling med Øyvind Skjegstad
som leder
I den grad vi har kunnet gjennomføre gudstjenester så har vi, med noen få unntak, hatt to
gudstjenester hver søndag. Erfaringene med å ha to gudstjenester er stort sett positive, og
vi ser at det har gitt en vesentlig vekst i antall som kommer på våre gudstjenester
Samtidig ser vi også at å ha en slik omlegging krever mer både av frivillige og av
menigheten som helhet, ikke minst ser vi at det er noen utfordringer knyttet til BT-kirken.
Det jobbes kontinuerlig med å nne de beste løsningene for deltagere og medarbeidere,
voksne og barn

Ung-voksen arbeid
Touchpoin
Som alle andre arbeid har det vært et annerledes år for Touchpoint. Møtene var godt
besøkte før koronaen traff. 12. mars skulle vi egentlig hatt Touchpoint, men vi hadde vært i
forkant og lært oss hvordan man kunne sende på Facebook, så denne torsdagen sendte vi
Touchpoint direkte på Facebook, til stor suksess og sannsynligvis som en av de første i
landet! Dette fortsatte vi med ut våren 2020. Da skolene startet opp igjen høsten 2020 var
det så mange besøkende på første møte at vi la om til å kjøre to møter hver kveld. Dette
har de besøkende likt godt! Med ere muligheter kommer det også ere folk. Besøkstallet
på de doble møtene var gode, med et gjennomsnitt på 214 deltakere. Dette fortsatte vi
med til det kom nye restriksjoner i november.
Touchpoint er stabilt og det trengs lite brannslukking. Systemene fungerer og det er rom
for utvikling. Arbeidet med å ansatte en studentpastor til å ta arbeidet videre ble derfor
startet i første halvdel av året, og i november kunne vi gladelig presentere at Marius
Hodne blir studentpastor i Randesund misjonskirke, fra 01.01.21. Det er vi veldig glad for
og gleder oss til veien videre
Sagbruget
Høsten 2020 besluttet ledergruppa at Sagbruget ikke startet opp. Sagbruget har de siste 8
år vært et tilbud til gruppen 20+. Det har hatt kafé-samlinger hver annen torsdag med
lovsang, forkynnelse i en avslappet og trivelig atmosfære. Sagbruget har hatt stor
betydning for mange unge voksne gjennom disse årene, men ledergruppa kjente at nå var
det tid for en avslutning eller eventuelt en pause for virksomheten. Stor takk til ledergruppa
som har gjort en stor og viktig innsats gjennom mange år.

Ungdomsarbeidet
Ungdomsarbeidet har positivt år å se tilbake på i 2020 tross et veldig annerledes år
Gjennom 2020 har det vært endringer i ungdomsstaben. Marte Wikstøl slutten i sin stilling
som medarbeider i ungdomsarbeid i juni. Fra august av ble dermed Ingrid Marie Skjegstad
en del av staben. De øvrige i stab er Marius som jobber som ungdomspastor i 80 %
stilling, Mats som ungdomsmedarbeider i 40 % og Gabriel i 20 % som medarbeider i
ungdomsarbeidet. Gabriel har ansvar for JIM, mens Ingrid Marie har ansvar for
Vennegrupper. I august ble Mats innsatt som ungdomspastor etter fullført bachelorgrad i
teologi ved Ansgar Høyskole.
Staben i ungdomsarbeidet jobber veldig godt sammen, og vi opplever stor grad av trivsel
oss ansatte imellom. Vi har alle spesi kke arbeids- og ansvarsområder, men jobber også
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sammen for å utvikle ungdomsarbeidet som helhet. 2020 ble et veldig annerledes år da
det i store perioder har vært umulig å opprettholde normal aktivitet. Derfor har
ungdomsstaben jobbet mye med formidling over digitale plattformer som blant annet
digitale sendinger på Instagram og en egen podcast for ungdom. Mye tid har også gått til å
planlegge og tilrettelegge for smittevern ved de samlingene vi faktisk har fått gjennomført.
Vi er stolte over hvordan vi har vært proaktive i en vanskelig tid. Dette gjelder den digitale
formidlingen, men ikke minst ønske om å ta alle de mulighetene man har til å faktisk
samles.
En av de store gledene med 2020 var sommerleiren vi arrangerte på Vegårtun leirsted i
begynnelsen av august. Dette ble en svært minnerik uke for både ungdommer og ledere.
Flere ungdommer tok imot Jesus og foreldre rapportere begeistret over ungdom som
fortalte om den beste leiren noensinne. Dette bygde et solid moment for oppstart på
høsten, noe som ga et veldig godt semester frem til ny nedstenging fra slutten av
november.
Vi jobber etter menighetens visjon, og på Loftet sier vi at ønsker å «hjelpe ungdommer til
tro på Jesus og et liv med ham». Dette skal vi få til gjennom det vi kaller for Loftets fem
vaner: Tid i felleskap, tid i grupper, tid med Gud, talenter og ting. Det er visjonen og disse
vanene som er styrende for vårt ungdomsarbeid, og som setter retningen vår. Vi tror at det
er disse fem vanene som må til for å nå vår visjon, og det er på disse fem vanene vi legger
trykk. Gjennom året er det også gjort en betydelig jobb på struktur, og på hvordan vi legger
til rette for at ungdommer kan ta et valg om å tro
Se for øvrig egen rapport for ungdomsarbeidet

Barnearbeidet
2020 ble et annerledes år også for menighetens barnearbeid. Vi ser likevel tilbake på et år
der vi har lært mye om hvordan vi som menighet kan være partner med hjemmene når det
kommer til å hjelpe barn til tro på Jesus og et liv med han. BT-kirka har nå en solid gjeng
med frivillige som trofast stiller opp hver søndag - alt fra ungdommer til godt voksne! Vi
opplever at barna synes det er trygt med en stabil gjeng frivillige. Ved oppstarten i januar,
begynte BT-kirka med Awana, et nytt pedagogisk opplegg for søndagene. Det har som mål
å lære barna helhetlig om Bibelen, samtidig som man ved bruk av hjemmebøker knytter
menighet og hjem sammen enda mer i samarbeidet om trosopplæring. Vi kk en god start,
og tror det blir bra å begynne med Awana igjen når vi kan ha gudstjenester og BT-kirke
som normalt. Men med nedstengingen i mars måtte også BT-kirka tenke nytt. Vi lagde
egne «BT hjemme»-samlinger som ble sendt online hver søndag, og ønsket å gi barna
noe kjent fra sin egen menigheten midt oppi alt annet som ble laget. I tillegg ble det laget
«påskeressursmappe» til familiene som ble kjørt ut i postkasser til 35 familier med
tilknytning til menigheten. Det kk vi gode tilbakemeldinger på, og vi tok denne tråden opp
igjen i desember da vi delte ut mange adventsressursposer til familier igjen. I perioder der
vi har hatt gudstjeneste og BT-kirke i 2020, har oppmøtet blant barna vært godt! BT-kirka
samler mellom 70 og 90 barn på det jevne. Det har imidlertid vært utfordrende å tenke
smittevern og plass i våre lokaler, vi ser frem til en tid der vi kan ha normal BT-kirke med
visjonen vår i fullt fokus igjen!
Supertirsdag har i 2020 også blitt arrangert stykkevis og delt, men i høst kk vi ha
tilnærmet normale samlinger før ny nedstengning i november. Det var kjedelig for korene
at det ikke ble noe julemesse. Det har vært godt og jevnt oppmøte i alle gruppene i
Supertirsdag, i tillegg til at det er trofaste og gode ledere som bidrar til forutsigbarhet og
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trygghet i hver gruppe. Supertirsdag når ere enn våre egne menighetsbarn og samler
barn fra skolene rundt på Søm. Det er vi takknemlige for!
2020 var også året der vi avviklet den tidligere ordningen for «Tweens» (10-12-åringer) i
menigheten og startet Tweens Night. Olai Govertsen ble ansatt som tweens-arbeider, og
har med en god ledergjeng dratt i gang Tweens Night som er annenhver fredag i kirka. Der
har det samlet seg ca. 50 Tweens de gangene vi har kunnet samlet oss! Tweens Night
åpner med et lite møte i kirkesalen med andakt og lek før barna mingler trinnvis, med åpen
kiosk. Tilbakemeldingene har vært gode, og vi opplever at vi allerede samler en god gjeng
av Tweens på Søm. I 2021 videreutvikles Tweens Night, og vi ønsker å ha et enda større
fokus på smågrupper og ivaretakelse av hvert enkelt trinn.
I 2020 ble det også startet opp småbarnstreff i kirka på dagtid hver torsdag. Dette er et
lavterskeltilbud som vi allerede opplever at også folk uten tilknytning til menigheten
kommer til
Vi ønsker at visjonen vår om å hjelpe barn til tro på Jesus og et liv med han, både skal
prege og være grunnmur for alle våre aktiviteter. Høsten 2020 kom det opp en
familieressursvegg i kirka som forhåpentligvis vil inspirere foreldre og besteforeldre til å
dele Jesus hjemme i alle livets sesonger, også når de vi ikke kan møtes i kirka!

Administrasjon
Administrasjonsavdelingen har i tillegg til å gjøre de rutinemessige oppgavene, hatt stor
del i produksjonen av online gudstjenestene. Dette inkluderer lming, administrering,
redigering og distribuering av gudstjenestene som går på nett. Det jobbes stadig med å
strømlinjeforme prosesser, samt at menighetens uttrykk på pro l og taleserier skal være
moderne og tiltalende. Det har også vært gjort en stor innsats i å digitalisere alt vi har av
papirer på kontorene. Dette kan vi takke Kari Hansen for, som gjør det som frivillig. Det har
også vært jobbet med punkter på strategien som naturlig faller inn under administrasjonen

Representasjon
I 2020 ble de este eksterne arrangementer avlyst

Pastor-/prestemøter og fellesskapsarbeid.
Flere i staben deltar jevnlig på månedlige samlinger med pastorer og ansatte fra de andre
Misjonskirkene i Kristiansand og Søgne. Vi er gjerne 15-20 personer som da samles.
Målet er fellesskap, relasjon og faglig oppdatering. I 2020 har en hatt samlinger bortsett fra
perioden fra mars til sommer
I 2020 har Jarle vært engasjert i en styringsgruppe for et initiativ som har fått navnet
«Beveg Byen». Initiativet har som mål å samle menighet og kristne for å prege byen i enda
større grad med tro, håp og kjærlighet. I oktober hadde Fædrelandsvennen ere positive
oppslag om dette.
Mats Sveindal Mooij har vært engasjert i felleskristent ungdomsarbeid (USB)
På fellesmøtene i 2020 var Randesund misjonskirke involvert på mange områder, bla.
forbønn, lovsang, forkynnelse og produksjon
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1. nyttårsdag 2020 var det fellesgudstjeneste for menighetene i Randesund på Frigstad
bedehus
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Statistikk
Misjonsmenigheten

Trossamfunnet

Antall medlemmer pr. 31.12.2019

423

Antall medlemmer pr 31.12.2019

589

Innmeldt i 2020

18

Innmeldt i 2020

35

Utmeldt i 2020

10

Utmeldt i 2020

5

Døde i 2020

1

Døde i 2020

1

Antall medlemmer pr. 31.12.2020

430

Antall medlemmer 31.12.2020

648

Kirkelige handlinger
Troende dåp

3

Barnedåp

5

Barnevelsignelse

7

Kon rmanter (2019-2020)

70

Vielser

3

Begravelser

1

Medlemsutvikling

Antall medlemmer:
440

330

220

110

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall medlemmer:

I 2020 har medlemsmassen for Randesund misjonskirke vokst med 7 medlemmer. Dette
er noe lavere enn for tidligere år. Den spesielle situasjonen og ere omganger med
nedstengning er nok noe av grunnen til det

Gudstjenestebesøk
Perioden 1.1-12.3, det vil si før nedstengning, så viste gudstjenesten en betydelig vekst
sammenlignet med 2019. Snittet i denne perioden er 314 barn og voksne på gudstjeneste i
2020, mens snittet for 2019 var 233 for samme periode.
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Etter at vi kunne åpne opp igjen etter sommeren frem til ny nedstengning i november
(9.8-1.11), hadde vi et gjennomsnitt på 233. Totalt hadde vi 23 gudstjenester i 2020 med et
snitt på til sammen 260 gudstjenestebesøkende. (Gjennomsnittsbesøk for 2019 var 264
for hele året)
De periodene vi ikke har kunnet møte til gudstjeneste har det vært sendt gudstjeneste på
Facebook og senere også på YouTube. Det var i den første tiden rundt 120 seere i snitt på
Facebook, da vi etter hvert også begynte å sende på YouTube, gikk antall på Facebook
noe ned til et snitt på rundt 100. På YouTube er snittet også på 100 seere. Unntaket er
julegudstjenesten, som ble sett av mange ere. Det sitter gjerne ere enn en person som
ser på én skjerm, slik vil 200 «skjermer» trolig representerer minst det dobbelte antall
seere. Vi er godt fornøyde med antall seere på våre gudstjenester, og har fått gode
tilbakemeldinger på det som har vært gjort digitalt. Stor takk og honnør til alle frivillige som
har brukt mange timer på å få dette til.
For stabe
Jarle Råmundda
Randesund, 26.01.202
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4.0 Regnskap 2019
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5.0 Budsjett 2020
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6.0 Rapport valgkomiteen
2020, innstilling til årsmøtet
Valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøtet 24. februar 2020 og har bestått av, Annette
Øgaard, Veronica Andersen og Jon Egil Andersen. Vi startet arbeidet raskt og har til
sammen hatt tre møter, samtaler med Frank og Jarle og en status med lederskapet høst
2020. Vi har naturligvis benyttet mere telefon/Teams-samtaler enn vi skulle ønske, men
det har fungert nt. Det har vært en n prosess og arbeidet med å skaffe kandidater har
vært preget av positivitet og begeistring over kirka og menigheten vår. Valgkomiteen er
svært fornøyd med kandidatene som har takket ja til å stille til valg
Lederskap 2020:
Leder
Frank Aslaksen

På valg, tar ikke gjenval

Lederskap: Ester Pedersen

På valg, tar ikke gjenval

Ingunn Govertse

På valg, tar gjenval

Janicke Lindebø Aamo

På valg, tar ikke gjenval

Lars Kristian Iglan

Ikke på val

Odd-Jone Linneb

Ikke på val

Per-Christian Nygår

Ikke på valg, men innstilles på valg som lede

Stine Egeli

Ikke på val

Trond Thommese

På valg, tar ikke gjenval

Det skal velges en kandidat til leder av lederskapet og fem nye kandidater til lederskapet
(en blir vara). Valgperioden er to år og ett år for den som blir var
Følgende kandidater stiller til valg:
Leder:
• Per-Christian Nygår
Medlem lederskap:
• Bodil Sage
• Ingunn Govertse
• Ingvild Storeb
• Iselin Eidsne
• Ørjan Bredve
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Benkeforslag på andre kandidater kan fremmes på årsmøtet under forutsetning av at
kandidatene er forespurt på forhånd og har sagt ja.
Valgkomiteen
31. januar 2021

Annette Øgaard

Jon Egil Andersen
Leder

Veronica Andersen

Presentasjon av kandidater
Bodil Sagen
67 år. Jeg er pensjonist, noe jeg trives godt med. Helge og
jeg har 3 voksne barn og 8 barnebarn. Er glad i å gå turer
med DNT og litt trimming i Sukkevannshallen.
Vi begynte i Randesund Misjonsmenighet i 1990 og gledet
oss over at kirkebygget da snart kunne taes i bruk.
Jeg har vært med i lederskapet tidligere, i lovsangsgruppe,
Alpha og samlivsarbeid.
Jeg opplever at bønn og forbønn er min tjeneste.
Vi trives godt i menigheten, er glad for god undervisning og
fellesskap.
Torbjørg Oline Nyli’s bøker («Etterlysning: Åndelige
Foreldre» og «Generasjon Savnet») er noe av grunnen til at
jeg sa ja til å stille til valg.
Ingunn Govertsen
50 år, gift
Jeg heter Ingunn Govertsen og er gift med Kjetil. Vi har
fire barn i alderen 15 – 23 år som alle er aktive her i
Randesund misjonskirke. Jeg er utdannet lærer og har
jobbet i skolen i mange år, men arbeider nå på UiA. Kjetil
og jeg begynte i Randesund misjonskirke da vi flyttet til
Søm høsten 1995. Siden har jeg vært engasjert i mange
ulike oppgaver i menigheten, særlig i familiearbeid og
gudstjenestearbeid. For meg er det viktig at kirka er et
sted for hele familien. Det er også viktig for meg at
menigheten betyr en forskjell i nærmiljøet slik at stadig
nye mennesker kan komme til tro og finne et varmt og
inkluderende fellesskap her.
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Ingvild Storebø, 39 år
Jeg heter Ingvild, er gift med Ørjan, og har fire barn i alderen
8-16 år. Jobber som sykepleier ved kvinneklinikken på
sykehuset.
Det er 15 år siden vi flyttet til Randesund og begynte i denne
menigheten. Vi kjenner oss virkelig hjemme her. Menigheten
har vært betydningsfull for familien opp gjennom årene og
jeg setter sånn pris på alle deler av menighetsarbeidet!
Tidligere har jeg vært engasjert i nærfelleskap og på
supertirsdag. Takker for tilliten om å stille til valg i styret, og
bidrar gjerne i prosessene rundt ivaretakelse òg
videreutvikling av menighetens satsingsområder.
Jeg heter Iselin Eidsnes og er 26 år. Sammen med min
mann, Ole Morten, har jeg en sønn. Simeon på 7måneder.
Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 2018, og jobber nå på
Lungeposten på sykehuset.
Jeg har vokst opp i menigheten, og gått her sammen med
min familie siden jeg var liten. Det å komme på møter, både
Loftet, TouchPoint og gudstjenester har alltid vært noe jeg
har ønsket å prioritere. Å være med i tjeneste har også vært
viktig for meg!
Jeg brenner for at folk skal bli kjent med Jesus, og få et
personlig forhold til Ham. Jeg håper jeg kan bruke mine
erfaringer fra menigheten til noe positivt, og at jeg kan bidra
til gode avgjørelser i lederskapet.
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Per Christian Nygård
46 år,
Jeg heter Per-Christian Nygård, er gift med Kristin, og vi har
3 jenter. Tomine på 10, Sara på 14 og Mathea på 18 år. Vi
bor i Snehvitbakken på Søm.
Jeg har jobbet i politiet i ca. 10 år, men tok en master på
NTNU innen eiendom og ledelse for noen år siden, og jobber
nå i Kristiansand Kommune med Eiendom.
Vi har vært medlemmer av Randesund Misjonskirke siden
2001 da vi flyttet «hjem» fra Oslo, og jeg har i de fleste av
mine ungdomsår vært aktiv i Salem Misjonsmenighet.
Jeg har vært aktiv i menighetens alphaarbeid, familie- og
samlivsarbeid og byggekomite.
Randesund Misjonsmenighet har vært med på å gi meg en
trygg og rotfestet tro, og dette ønsker jeg at andre også skal
få oppleve. Jeg ønsker at menigheten skal bety en forskjell i
nærmiljøet, og for at vi skal oppleves som relevante og
inkluderende for mennesker rundt oss.
Ørjan Bredvei, 44 år
Jeg heter Ørjan Bredvei og er gift med Elisabeth. Vi har tre
jenter, Helene på 14, Hanna på 12 og Lea Marie på 10 år.
Jeg jobber som overlege på hjerteseksjonen på Sørlandet
Sykehus Kristiansand. Vi flyttet til Kristiansand i 2006 og har
vært medlemmer av Randesund Misjonskirke siden da. Jeg
har sittet 3 perioder i lederskapet tidligere. Fra 2017 til 2020
jobbet vi som utsendinger for Norsk Luthersk
Misjonssamband i Indonesia. De to siste årene av tjenesten
var jeg leder for NLMs arbeid i Indonesia.
Randesund Misjonskirke har virkelig vært et godt sted for oss
å være. Jeg ønsker at alle skal kunne føle seg velkommen
og bli sett i vår menighet. Jeg brenner for at vi som menighet
skal være utadrettet lokalt og ha fokus på å nå mennesker
med evangeliet i vår bydel, i vår by men også i misjon i
utlandet. Jeg ønsker at vi som enkeltpersoner og menighet
skal ha en nær relasjon til Jesus og følge hans vilje for våre
liv, våre medmennesker og vår menighet.
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