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Verdens vakreste fortelling

S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter 
den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling 
som vever sammen jord og himmel på en måte som 

bryter alle konvensjoner og tanker om Gud og mennesker. 
Men også en fortelling, som tross alt det vakre, også har i 
seg utfordringer til vår tid og alle tider.

Fortellingen om gleden.
Det er gleden som bryter gjennom nattemørket og 
himmelrommet. Himmelsk glede, med englers jubel 
og lovsang, som berører en flik av jorden. En glede som 
er ment for hele universet, men som ganske underlig 
legges i fanget på en flokk unge gjetere utenfor 
Betlehem. Av alle mennesker på jorden ble det disse 
lavstatus-ungdommene som først fikk oppgaven med å 
spre himmelsk glede. Ganske merkelig! Tankevekkende!

Fortellingen om menneskene
Fortellingen vår begynner med en keiser og en keiserlig 
stattholder. Den ypperste eliten i datidens romerske 
verdensrike, men de blir snart borte. For fram på 
scenekanten dukker de opp, de enkle menneskene. 
Ei ung jente og hennes forlovede. De som bærer på 
underet, på himmelkongen. Fattige gjetere med 
tvilsomt rykte, står plutselig midt i det himmelske 
solskinn. Slik er fortellingen en påminnelse om Han som 
troner i det høye. Han er også den som ser til de enkle 
og ydmyke, og løfter dem fram. 
Så når vi fyller våre hus og hjem med gaver og godsaker, 
når julebordskøene har holdt seg i uke, så vender 
fortellingen blikket vårt mot hus og hjem, steder 
og land, der fattigdom, fornedrelse og nød styrer 
hverdagene. Tankevekkende!

Kan det tenkes at alle våre lys, 
blender for det himmelske 
lyset?
En ny fortelling om Gud.
Det er mange fortellinger om 
Gud i Det gamle testamentet, 
mange av dem flotte å lese, 
mens andre er gåtefulle og 
krevende.
Juleevangeliet gir oss en helt ny fortelling om Gud. En 
historie om ubegripelig nærhet.
Stall og krybbe er nok ikke noe enestående føderom 
i vår verden, men når englenes gledesbud koples 
sammen med denne stallen, så aner gjeterne en liten 
flik av det totalt ubegripelige. Møte med barnet tenner 
gleden deres, og de aner Guddommelig nærvær. 
For oss, en fortelling om Gud som bøyer seg ned, 
og vever seg sammen med mennesker i en av 
verdens mest urolig områder, og via dem, med hele 
menneskeheten.
I barnets skikkelse, det sårbare og hjelpeløse barnets 
skikkelse, tar Gud bolig i vår verden.
Vi trenger derfor ikke klatre på fromhetens stige eller 
strekke oss med særlige åndelige øvelser for å nå opp 
til Gud. Han er en Gud som er nær, en Gud som troner i 
det lave og sårbare. Som i barnets skikkelse åpner opp 
dører for både fattig og rik. En frelser for alle folk.

Så la oss med Maria og de som kom til stallen, slippe 
undringen inn. Fra undring over barnet, går det ofte en 
vei til glede og håp.
Med dette vil jeg ønske alle en god jul, med undring, 
glede og håp..

Bjarne Sveinall, fung biskop

Anne Eidjord vigslet til diakon

18. november ble Anne Eidjord 
vigslet til diakon i Den norske 
kirke og i Randesund menighet.   

Fungerende biskop Bjarne Sveinall sto 
for vigslingen sammen med fungerende 
domprost Aud Sunde Smemo, menighetens 
prester og andre.
Biskop Sveinall hilste den nye diakonen med 
Luk. 12.35: ”Spenn beltet om livet og hold 
lampene tent!”  Vær våken og se de mennesker 
og de oppgaver som ligger og venter på deg.
Søm kirke viste seg på sitt vakreste idet sola 
skinte gjennom glasskunsten og kledde 
veggene til fest. Og fest ble det - for Anne, 
for hennes familie som hadde møtt tallrikt fram og for 
menigheten.
Gaver og mange gode ord fikk hun med på veien. Det 
er nå du skal dannes som diakon, ble det sagt. Det er 

sikkert sant, men mange av oss har opplevd at Anne 
Eidjord for lengst er i gang med sin gjerning - til glede 
for mange i Randesund.



«EN HELLIG, ALMINNELIG HVERDAG»

H va ønsker du deg til jul? spør vi i disse dager. - Og 
jeg må tenke meg om. - Tja, hva ønsker jeg meg 
til jul? Er det lov å si at jeg med utgangspunkt i 

julens budskap ønsker meg det som det står i overskriften: 
En hellig, alminnelig hverdag. Jeg ønsker meg også fest 
og høytid, selvfølgelig gjør jeg det. Det er jo snart jul, og 
jeg har så mange gode minner fra tidligere feiringer. Men 
livet og året har flest hverdager. Og de ønsker jeg skal være 
grunnfestet i julens budskap. Høres det litt rart ut? 

Julen for meg handler om den Gud som har kommet 
inn i min hverdag, midt inn i den sammenheng jeg for 
det meste er. Vel, noen ganger tror jeg at jeg må klatre 
litt opp for å møte Gud, for å ha med ham å gjøre. Men 
slik er det jo ikke. For han har jo allerede kommet ned !!! 
Én har brukt et bilde for å beskrive dette, det er «som å 
forsøke å springe opp en rulletrapp som er på vei ned».

Jeg har vært på sykehuset et par-tre ganger i mitt liv. 
Det jeg da lengtet tilbake til var ikke en sydentur, et 
stort selskap eller kalas, eller noe sånt. Nei, det var den 
helt vanlige hverdag i sofaen i stuen eller på en stol 
ved frokostbordet med mine nærmeste rundt meg, 
syltetøy på brødet, kald melk i glasset og en kopp kaffe. 
Så å kunne gå på jobben og møte mennesker jeg har 
lært å kjenne. Mye annet kunne sikkert vært sagt for å 
beskrive en hverdag for deg. Du får selv tenke på hva 
din gode hverdag er.

Men, altså, for oss alle kan denne alminnelige hverdag 

bli helliget! Den kan vies 
til vår Skaper slik han har 
viet seg til oss. Han, Gud, 
himmelen og jordens 
skaper, har altså steget inn 
i vår hverdag, han har tatt 
bolig blant oss, han har 
«slått opp sitt telt» i blant 
oss, som evangelisten 
Johannes beskriver det i 
sitt juleevangelium.

Jeg tenker her jeg sitter, på én som har lært meg noe 
om dette, nemlig min farfar. Han var meget knyttet 
til denne verden, og hadde mange hverdager, også 
mange tunge hverdager. Men hans hverdager var 
helliget, viet til Gud, og lenket til håpet i Jesus Kristus, 
vår Frelser.

Julen handler for meg om han som har kommet inn 
i min hverdag, som er glad i vår hverdag og i våre 
daglige liv. Men han er også den som gir min hverdag 
en dyp fylde av fremtid.    

Julen er en fantastisk høytid. Den er så realistisk, 
så dagligdags, så hverdagslig, og samtidig så 
himmelvendt og fylt av håp og fremtid. Den er en 
høytid for meg!

Hilsen sokneprest Eivind Martinsen
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S nart er vi inne i ettertankens 
tid. 2012 står på hell, og 
forventningsfulle forsøker vi 

å se inn i 2013. Dette spennende 
ubrukte året som vi håper skal gi så 
mye der det ligger foran oss. Vi kjente 
de samme forventninger den gang 
2012 var et uskrevet blad. Nå er året 
nesten over, hvordan ble det og hva 
har vi lært av det? 

Jeg lærte at ting jeg lå våken om 
natten og grudde for ble helt 
annerledes overkommelige enn 
jeg hadde fryktet. Mens dagene 
derimot ofte bar med seg helt 
uanede vanskeligheter som 
måtte takles. Jeg opplevde nær 
smerte og vidunderlige gleder. I 
ett nu kunne livet snus på hodet 
på godt og på vondt, og hele 
tiden måtte situasjonene mestres. 
Uforutsigbarhet er vel ordet som 
best karakteriserer den fremtidige 
dagen. Bare øyeblikket vi har i 
hendene er det vi vet om.
Slik blir nok også 2013 på tvers av 
alle håp og gode fortsetter. Så det 
jeg også har lært er at jeg trenger 
støtte og at jeg må gi støtte. I alt 
det omskiftelige trenger jeg det 
konstante som holder meg fast når 
livet driver. Familie, venner, en god 
jobb, en menighet. Jeg trenger et 
smil, en klem, et råd, en tilhørighet, 

en oppmuntring til å stå på, til å 
våge det fremmede. Da må jeg selv 
ikke være en lukket bok. Jeg må gi 
av meg selv og mine ressurser der 
det er behov for det. Jeg må være 
villig til å være den støtten jeg selv 
ønsker av mine medmennesker.
Det er denne vekselvirkningen av 
å gi og å få som gjør dagene gode 
og innholdsrike og som får oss til 
å tåle. Vissheten om at vi ikke står 
alene men i en sammenheng. Da 
kan vi se fram til et nytt år, og da 
kan vi også få til både motgangen 
og medgangen som vil fylle året. 
Å ta i mot og å gi, disse enkle 
hemmelighetene som gjør livet så 
rikt. 
Så la oss strekke oss ut mot året 
som ligger foran, med blikket 
hos hverandre og utover mot de 
oppgaver som venter.
   Tove 
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Redaktørens …

Avskjed med Gro Gaudestad

Vår diakon gjennom fem år, Gro Line Gaudestad, 
sluttet i sommer. Søndag 16. september ble det 
markert under en gudstjeneste i diakoniens og 

misjonens tegn. Gro hadde prekenen og SVOK deltok 
med vakker sang. 

Under kirkekaffen etter gudstjenesten fikk hun velfortjent 
takk for sin store innsats på en rekke felt. Gro er humørfylt, 
energisk og inspirerende og hun har betydd mye for 
mange mennesker i menigheten. Gro har vært full av 
energi fra første til siste dag. Mange av dem hun har 
samarbeidet med, grep ordet på kirkekaffen for å takke 
henne. 

Svein Arve Egeland overrakte gave fra menighetsrådet: Et 
”grafisk ikon” av Ole Ertzeid.

Ny ungdomsarbeider i Randesund menighet

Jostein Torvnes er ansatt som ny ungdomsarbeider i 
Randesund menighet fra 1. oktober 2012. Han er 29 

år gammel og kommer fra Ålesund. Han er gift med 
Inger Beate og de er bosatt på Lund. Jostein studerer 
pedagogikk (PPU) på UiA. Ungdommene har allerede 

uttrykt glede over å ha fått en god mann som fortsetter 
det flotte arbeidet etter Kjetil Berntsen. Jostein ble 
formelt innsatt i tjenesten søndag 11. november 
kl. 11.00. Ann-Helen Dolsvåg ønsket Jostein varmt 
velkommen på vegne av menigheten.
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Fellesskapets gleder og utfordringer

D et å tilhøre en familie eller å ha gode venner som 
bryr seg, det er for de fleste av oss en stor verdi i 
livet. Men det å tilhøre et fellesskap som betyr noe 

for oss, både i sorg og i glede det er for mange mennesker 
også utrolig viktig.

Randesund menighet ønsker å være et fellesskap for 
alle mennesker der vi deler troen på Jesus Kristus og 
vokser i kjennskap og kjærlighet til hverandre. Det er 
mange som har funnet sin plass i vårt fellesskap, men 
her er plass til stadig flere og du er hjertelig velkommen 
til å ta del i menighetens mange aktiviteter. 

Det er gratis å komme inn her. Det er ingen 
inngangsbillett, og heller ingen reservebenk.  Her er vi 
alle like viktige og det er bruk for alle. Samtidig er slik 
at mange opplever at det er naturlig å være med å gi av 
sine økonomiske midler inn i det fellesskapet som en 
tilhører. Det å gi det gir eierfølelse av å høre til et sted 
og en opplevelse av at også nettopp jeg er viktig i den 
kirke jeg er medlem av.   

En god venn av meg sa det slik til meg her en dag: ”Det 
koster å gi, men du får så utrolig mye igjen”.  Hva får vi 
igjen? Jo, en god samvittighet. Vi overbeviser oss om at 
vi ikke bare er oss sjøl nok. Vi bevisstgjør oss på at det 
er andre verdier enn kun de materielle som betyr noe 
for oss. Og det skapes  en god følelse i oss om at det er 
her vi hører til. Jeg er med og sørger for at Randesund 
menighet kan vokse og drive et viktig arbeid både for 
barn, ungdom og voksne. 

Vi har en visjon i vår menighet om å nå lenger ut 
i en bydel som er i rask vekst. Derfor ønsker vi i 
menighetsrådet fremover å fokusere på givertjeneste.  

Penger er ikke noe mål for oss, 
men vi vet jo at vi når kun så 
langt ut som pengene rekker. 
Jeg har derfor lyst å utfordre 
deg som ser verdien av å ha 
en menighet i ditt nærområde, 
om å være med å bidra. Du er 
kanskje giver og kunne tenke 
deg å gi litt mer, eller kanskje 
har du tenkt på at du skulle bli en fast giver – nå har 
du muligheten. Her er det ikke nødvendigvis snakk 
om de store beløp, men det er snakk om å ha en 
regelmessighet på dette område som også er en del av 
vår åndelige tjeneste.  

Det går raskt mot jul nå. Jul handler om penger og 
gaver. Men først og fremst handler Jul om Gud som gav 
for at vi skulle få fred og få del i den virkelige rikdom. I 
en gammel julesalmene står det noe viktig om det vi nå 
har delt sammen:

”Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletide. 
derfor går et lovsangshav over verden vide.  
Derfor fra det høye kor lyder det her nede. 
Give er din sak på jord, gi og gi med glede.

Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste!
Gi din uvenn og din venn. gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm, Intet kan du miste!
Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste. 
                         ( Norsk Salmebok nr. 66)

Hilsen Svein Arve Egeland,  
Leder Randesund menighetsråd

Sammen for Guds ansikt 
Alt vi eier, tilhører deg

Om bønnen for takkofferet
I vår menighet samles det inn et takkoffer i nesten hver 
gudstjeneste. Pengegaven som samles inn, går til ulike 
formål, fastsatt av menighetsrådet, som hvert år mottar 
mange søknader fra frivillige organisasjoner som ber 
om bli tildelt offer. I Randesund har menighetsrådet 
vedtatt at ca. halvparten av ofrene skal gå til 
menighetens eget arbeid, den andre halvdelen blir 
fordelt blant søkerne.  

Hver søndag når vi har samlet inn offeret, ber presten 
en bønn. Dersom det ikke er nattverd i gudstjenesten, 
er det oftest denne bønnen vi ber: 

L | Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier 
tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. 
Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.
Det er ikke alltid lett som prest å be denne bønnen: Alt 
vi eier tilhører Gud. 

Er ikke det en absurd tanke? Det vi eier, som vi har tjent 
ærlig og redelig ved hardt arbeid, eller som vi på ærlig 
vis mottar som ytelser fra velferdsstaten, at det egentlig 
tilhører Gud? 

I Salme 24, 1 skriver David: 
 Jorden og det som fyller den, hører Herren til, 
verden og de som bor der, er hans.
Det er litt skremmende å tenke at alt vi eier, tilhører 
Gud. For hva ønsker Gud i så fall at vi bruker pengene 
hans til?

Det er ikke noe Jesus advarer så ofte og så sterkt mot 
som rikdom. En av de tristeste fortellingene i Det nye 
testamentet handler om den rike unge mannen, i 
Matteus 19,16. Mannen kommer til Jesus og spør hva 
han skal gjøre for å ha evig liv. Jesus ber han holde 
budene, og mannen er from, og har kjent og holdt 
budene hele livet. Likevel mangler det en ting for han 
for å få det evige liv: «Vil du være helhjertet, gå da 

bort og selg det du eier, og gi 
det til de fattige. Da skal du få en 
skatt i himmelen. Kom så og følg 
meg!» sier Jesus.  Men da den 
unge mannen hørte det, gikk han 
bedrøvet bort, for han eide mye, 
forteller Matteus. 

Det hviler et ansvar på oss som 
eier mye. Det handler om rettferdighet, om solidaritet, 
om å dele: I gudstjenesten samler vi inn penger, og ber 
Gud om å velsigne gaven. Vi gjør det fordi det egentlig 
er hans eget. Slik minner vi oss selv på hvordan det 
henger sammen med rikdom, ansvar og forvaltning. 
Vi er skapt til å dele, skapt til å hjelpe, skapt til å være 
helhjertet i møte med Gud og mennesker. Jesus 
utfordrer oss til å bruke våre penger inn i Guds rike. For 
det er ingen andre steder hvor pengene våre kan gi så 
god avkastning.

«For det er ved å gi at vi får.» Slik lyder det i Frans av 
Assisis bønn. Når vi gir, skaper det glede og nærhet. Det 
gjør oss rike. Gjennom det vi får fra Gud skal vi få være 
med å velsigne andre. 

Jesus løfter frem den fattige enken som et forbilde for 
oss. Hun gav to småmynter, verdt noen få øre. Det var 
ikke mange penger, men det var alt hun eide, alt hun 
hadde å leve av (Markus 12, 41).Da kalte han disiplene 
til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige 
enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger 
i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun 
ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve 
av.»

Fattige kirker kan lære oss noe om å gi. Der er det ingen 
som gir av det de har til overs. For det er ingen som har 
noe til overs. Men Guds folk gir, slik er det bare. 

Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn.

    Torill Farstad Dahl
Givertjenesten pr. 30. november 2012

Givertjenestens konto: 
6319.07.52609

Henv. Søm kirkekontor, 38 19 68 
80 Arnfinn Larsen 38 04 50 51 

arnfinn.larsen@online.no
Etter en god høst er vi nå på samme 
nivå som i fjor. Vi takker alle trofaste 
givere for en god opphenting. For å 
nå budsjettet for 2013 trenger vi flere 
givere.
Vi anbefaler givertjenesten som en fin 
tjeneste i menigheten.

Under gudstjenesten den 11. november tok 
menigheten avskjed med Kjetil som har vært leder 

for Enter^ i tre år. «Det har vokst og grodd i Enter^ for 
Kjetil har alltid vært der, trygg og voksen, en flott gutt,» 
sa Ann-Helen Dolsvåg i sin takketale til Kjetil på vegne av 
menighetsråd og menigheten. 

Og gudstjenesten bar virkelig preg av ungdom denne 
søndagen med Søm ungdomskor som sang og en 
konfirmantgruppe som visualiserte dagens tekst om Jesus 
som stiller stormen. Torill prest ga både Kjetil og alle oss 
andre en god melding med på veien: ”Når vi er redde, er 
Jesus alltid større enn vår frykt, alltid større!” Gode ord å ta 
med seg også for Jostein Torvnes som ble satt inn som ny 
ungdomsarbeider samme søndag.

Avskjed med ungdomsarbeider Kjetil Berntsen



Kennedy og Nelson

D e bærer store menns navn. Og etter å ha samtalt 
med dem lenge er jeg sikker på at de store menn 
ville ha vært stolt over å ha slike navnebærere. 

Kennedy og Nelson er utvekslingsstudenter fra Madagaskar 
på Hald Internasjonale Senter i Mandal, og deres fulle 
navn er Sileny Randrianambinina Raol Kennedy (22) og 
Ndrozara Zely Nelson (19). I noen få måneder er de utplassert 
i Randesund menighet samtidig som de også hjelper til 
på ulike arrangementer i Det norske misjonsselskap i 
Kristiansand (NMS). Det var kontakten mellom NMS og 
den lutherske kirke på Madagaskar som gjorde de to 
kjent med Norge og utvekslingsprogrammet til Hald. De 
kommer fra helt forskjellige deler av Madagaskar, men fikk 
litt tid sammen i hovedstaden Tananarive for å bli kjent 
før de tok fatt på den lange reisen mot det ukjente nord.

Smilende kommer de fra tannlegen og setter seg 
ned for å bli intervjuet av Kirkenytt. De forteller at 
oppgavene deres i menigheten vår er mange, og det er 
daglig leder, Bjørg Sløgedal, som «beordrer» dem rundt. 

– Vi er så glad i Bjørg, det må du skrive. Hun gir oss mye 
variert å gjøre, det er ikke en dag som er kjedelig! Vi 
er med på TROS, synger i Søm ungdomskor, hjelper til 
på Enter^ og gjør ellers det som trengs av arbeid for 
staben.

Kennedy er vant til ungdom. Han underviste ungdom 
i engelsk før han kom hit. Men han drev også et slags 
«fredsarbeid» blant ungdom som han så var på kant 
med hverandre for å lære dem å leve sammen og 
respektere hverandre. Dette er noe han vil fortsette 
med når han kommer tilbake, og da vil han også søke 
seg til universitetet for å kunne undervise engelsk 
i videregående skole i framtiden.  Nelson ønsker å 
studere teologi for å bli prest i den gassiske kirken. 
Store planer for stor ungdom.
Vi pratet om Norge, og det er tankevekkende for en 

nordmann å 
få sitt land sett 
utenfra: - Veiene 
her er så bra, 
lufta så klar, folk 
så vennlige, og 
husene så deilig 
varme.  

– Men i det siste 
har jeg følt at 
jeg manglet D 
vitaminer, for vi 
har hatt så lite 
sol og dagene 
har vært så 
mørke, sier Kennedy. Kirkenytt kunne forsikre ham 
om at vi snart ville gå mot lysere tider, og snøen ville 
gjøre naturen lys. – Å, vi gleder oss til snøen, det blir en 
gøy opplevelse! De smiler stort, og er vel forberedt på 
kulde for en snill sponsor har utstyrt dem med varmt 
vintertøy.

Nelson føyer til:  -Selv om dere er mye inne om vinteren 
og ikke ser hverandre slik som hos oss, så føler vi 
allikevel at alle har noen gode bestevenner her som de 
kan stole på. Hjemme er klimaet varmt, vi er ute og vi 
snakker med alle, har mange som vi tror er venner. Men 
når det virkelig gjelder, hvem står da opp for oss?
Begge var også veldig enige om at den norske måten å 
holde tiden på var et stort pluss. – Hjemme kan avtalt 
tid bli både en og to timer senere enn avtalt, mens her... 
Klokka ni betyr klokka ni! Det prøver vi å lære.
Kirkenytt vil følge både Kennedy og Nelson så lenge de 
er i menigheten. Vi håper mange vil smile til dem og 
snakke med dem. Vi har mye å lære.

Tove
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Kommunens frivillighetspris til Elin Wikstøl Andersen

Rabakorets populære dirigent ante ingen ting 
da varaordfører Jørgen Kristiansen grep ordet 
ved slutten av gudstjenesten i Søm kirke 4. 

november. Han kom med Kristiansand kommunes 
frivillighetspris for 2012. Den tildeles personer og 
grupper som gjør en ekstraordinær frivillig innsats. – 
Kjempegøy å bli satt pris på! sa Elin. Ellers følte hun seg 
visst nokså overveldet.
Elin Wikstøl Andersen har ledet menighetens barnekor, 
Rabakoret i 16 år. 18 år gammel var hun med i koret 
Reflex og ellers aktiv i menighetens ungdomsarbeid. 
Da kom hun til å ymte noe om at hun kunne tenke 
seg å lede et barnekor. – Du tuller, sa daværende 
ungdomsarbeider Hans Hodne. Men Elin mente alvor. 
Til å begynne med var der 17 barn. Hun ba Gud om et 
tegn på at dette var det rette for henne og fikk tydelig 
svar: Barna ”ramlet inn” på øvelsene. Koret vokste raskt 
til 90. Og Elin fortsatte. På det meste har koret hatt 200 
sangere. Nå er de 90 og mange er små, men disse kan 
og vil virkelig synge.
I starten var det litt til og fra med pianist. Men 
kantor Reidar Skaaland så potensialet og ble med. 
Samarbeidet mellom han og Elin ser ut til å være 
suksess-oppskriften. Elin kan ifølge henne selv ikke 

noter, men har sin styrke i 
kontakten med barna. På det 
musikalske er Reidars suveren. 
En del store gutter og jenter 
hjelper til med å registrere 
barna når de kommer, snakke 
med dem og sørge for at de 
føler seg inkludert. – De gjør 
en kjempeinnsats og er utrolig 
viktige, sier Elin.
Engasjementet er stadig 
på topp. Det er blitt masse 
opptredener i og utenfor 
Randesund i tillegg til 7 CD-er og 2 DVD-er. Neste høst 
er planen å gå i studio igjen. Korarbeidet er også blitt 

”eksportvare” ved at Elin og Reidar har holdt korseminar 
flere steder i Sør-Norge. Sammen lager de alle sangene 
til koret, med enkle tekster som barna kjenner seg igjen 
i og med freske melodier. Sangene brukes av barnekor 
flere steder i landet. 
I mars dirigerte Elin et stort fellesbarnekor i Kilden 
kulturhus med full konsertsal og 320 barn pluss orkester 
på scenen. Og i oktober var Rabakoret på BGF – 
barnegospelfestivalen i Kragerø. Der dirigerte Elin det 
store felleskoret. – Jeg var nervøs på forhånd, men når vi 
er i gang og gir full trøkk, er det bare så fantastisk!
Nå i november debuterte sønnen hennes, Lucas (snart 
4), i koret. Mia Tomine (2) har vært med lenge – på 
mammas hofte mens Elin leder korsangen med hele 
seg. Noen spør seg hvor lenge hun kan holde på med 
dette kjøret. Men Kirkenytt kan berolige med at det 
ikke foreligger noen planer om pensjonering. Elin er 
Rabakoret, sier hun selv. Og så lenge det gøy og Gud vil 
ha henne der, vil hun holde på. Skulle du tvile på gleden 
over det hun holder på med, vil jeg sterkt anbefale 
at du setter deg langt framme neste gang Rabakoret 
opptrer – så du ser Elin i aktivitet og samspillet hennes 
med barna i koret. Det er en opplevelse!

Øistein Vigemyr



«To på samme kurs»:
GOD KOMMUNIKASJON ER NØKKELEN TIL ET GODT SAMLIV
Å kunne snakke sammen tar de 
fleste av oss som en selvfølge. 
Men det er mange måter å 
snakke sammen på. Noen ganger 
snakkes det for lite, andre 
ganger i meste laget. Men ofte er 
problemet at vi blir utydelige for 
hverandre så budskapet ikke når 
fram.
Dette ønsket ekteparet Sonja-
Helene og Vegard Øksendal i 
Søgne å gjøre noe med.  De er 
ferske som ektefolk å regne- giftet 
seg ved påsketider i år etter å ha 
kjent hverandre siden 2010. Likevel 
opplevde de det som viktig å lære 
mer om hvordan et ekteskap kan bli 
enda bedre. De ønsket å lære noen 
kjøreregler for god kommunikasjon.

-Dette var noe jeg hadde tenkt på en 
god stund, bekrefter Sonja-Helene. 
Så traff vi Anne Helene Våge under 
en gudstjeneste på Myren gård våren 
2011, og der og da ble det bestemt. 
Bedre forberedelse til ekteskapet 
kunne vi vel ikke få?
Som i mange parforhold var det 
kvinnen som i startfasen hadde 
mest fokus på den gode samtalen. 

-Kanskje er kommunikasjon i noen 
grad en kvinnesak? undrer Sonje-
Helene. Hun var vant med livlig 
prat i venninneflokken, men ser at 
det er litt andre regler som gjelder 
når en skal utvikle samspillet i et 
parforhold. Før kunne vi gå i flere 
dager og vente på den andre. Som 
katten rundt grøten. Nå skjønner vi 
at det handler om å snakke mer i 
klartekst.

-Jeg er nok mer stille av meg enn 
Sonja-Helene, utdyper Vegard. 
Enkelte av mine kamerater er nokså 
pratsomme, og praten kan gå livlig 
på fisketurene våre. Men det blir noe 
annet å snakke om følelser og nære 
ting med den en lever sammen med.
Slik var utgangspunktet: 2 unge 
mennesker med sterke følelser for 
hverandre, men der de kom inn i sitt 
nye fellesskap med ulik bagasje og 
forskjellige redskaper til å forstå og 
tolke hverandres signaler.

-Kurset har nok gjort en hel del med 

oss begge, bekrefter Sonja-Helene. 
Guttevennene til Vegard bekrefter det 
også. Før kurset ble han sett på som 
litt stille og tilbaketrukket. Nå har de 
merket en forandring. Men først og 
fremst er mitt fokus på hva jeg kan 
gjøre annerledes, ikke hvordan jeg 
ønsker at han skal forandre seg.
Anne Helene og Bjarte Våge som 
var kursledere, delte ut kort til 
deltakerne med påstander som hver 
enkelt skulle ta stilling til. Dermed 
kom praten lett i gang. 

-Påstandene opplevde vi både 
relevante og nyttige for å sette i 
gang samtalen. Her ble vi utfordret, 
men ikke slik at vi ble presset til å si 
noe, forklarer Vegard. Det var nok i 
utgangspunktet få menn som hadde 
tatt initiativ til å melde seg på kurset, 
men jeg tror vi var vel så aktive som 
damene underveis.
Sonja-Helene er nok fortsatt  den 
mest pratsomme av de to, men 
er blitt bevisst på å gi seg mere 
tid til å lytte. Ikke legge ordene i 
munnen på sin mann. Og heller ikke 
støtte seg utelukkende på hint og 
kroppsspråk.

-Det er nok ofte slik at vi tror vi vet 
hva den andre tenker, men det kan 
i virkeligheten bli ren gjetting. Uten 
tydelig tale kan det lett oppstå 
misforståelser. Det handler om å ikke 
gi opp før vi har fått snakket ordentlig 
ut.  

-Og ikke legge oss sure til å sove - 
uansett hvordan dagen har vært,  
legger Vegard til.
Mange av deltagerne på kurset 
hadde barn. Barn som gir foreldre 
store gleder, men som også 
kan komme inn som en kile i 
parforholdet der de får for stort 
fokus. For Sonja-Helene og Vegard 
er  det andre ting som kan komme 
i veien for å gjøre noe hyggelig 
sammen. 

-Vegard er nok blitt mere lysten på 
fisketurer enn han var det første 
året da det var bare meg- nesten. 
Og selv er jeg dårlig til å kose meg 
hvis det er rotete og støvete rundt 
meg, innrømmer Sonja-Helene. 

Utfordringen vår er å planlegge - sette 
av tid til - noe hyggelig og romantisk. 
Som med alt annet går det ikke av seg 
selv...

Sonja-Helene og Vegard var så 
fornøyd med kurset at de ga 
det videre i bryllupspresang da 
storesøster og svoger til Sonja-
Helene giftet seg nylig. Og hva 
hendte? Jo, samme greia om igjen. 
Han var litt skeptisk i starten, men er 
nå kjempefornøyd - som henne.

-Vi kjøpte også kortene som 
Vågestykket har utgitt og som vi 
brukte på kurset. Tenkte de ville være 
fine å bruke sammen med familie og 
venner. Det har vi ennå ikke kommet 
i gang med. Kanskje det blir neste 
skritt- å invitere til en kortkveld med 
venner??   Tor Holte

Gjør som flere andre par 
i Randesund, bli med på 

samlivskurs!
Tid og sted: 18. - 20. januar 2013 i 
Søm kirke 
Pris: Kr 800 pr. par 
Påmelding: Til Anne Helene 
Våge, på e-post: annehelene@
vaagestykket.no eller mob: 922 
41 454. 
Påmeldingsfrist: Mandag 7. 
januar 
Arrangør: Menighetene 
i Kristiansand domprosti 
inkl. Søgne; i samarbeid med 
Vågestykket AS. Brosjyre med 
mer informasjon fås bl.a. på 
menighetskontoret i Søm kirke.

 

Baby- og 
småbarnssang 

 

våren 2013 
i Søm kirke for barn  

mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag kl.10.30-11.15  
Fra 16. januar til 24. april 

(unntatt 20. februar, vinterferie 
og 27. mars, påskeferie) 

 

Etterpå er det sosialt  
samvær og kafé med  

salg av kaffe og vafler. 
 

Ledere: 
Louise klungland og 
Torill Farstad Dahl. 

 

Alle er velkommen!   
 

Ingen påmelding. 
Det koster kr. 30,- per gang. 

 

Lurer du på noe? Ring 38 19 68 80 
Randesund.menighet 

@kristiansand.kommune.no 
Vi er tilknyttet Ung Kirkesang. Deltakerne 
har anledning til å tegne medlemskap der. 

Dette gir oss statsstøtte. 
 

 

 

Barne-
gudstjenester 

 
våren 2013 

 
I Søm kirke 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie –og ellers alle  
som har lyst. 

 
Datoer: 

20. januar 
17. mars 
21. april 

 
Gudstjenestene begynner  

kl. 17.00 
De vil vare opp til 45 minutter. 
Etterpå er det enkel kveldsmat. 

 
Velkommen! 

 

 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Randesund menighet 
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I september ble Min kirkebok utdelt i Randesund menighet. Så ble barn og foreldre invitert til 4-årstreffet i Søm kirke. En fin 
opplevelse for både de tredve små og og de store som deltok.

Yrende liv og blide mennesker, slik opplevdes julemessa. Kirkeringenes strev og innsats gjennom året gav nydelige og 
spennende resultater. Fullstappet kirkesal med tale om lys og RABAkor og gruppe fra Randesund skolemusikk skapte 
forventningsfull julestemning. Og utfallet ble kr. 170.000!  

Min kirkebok og fireårstreff Julemessa 2012

Presentasjon av konfirmantene 2012 – 2013
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Hvor ble de av?

K irkenytt vil framover fokusere 
på ungdommer som har 
vært aktive i menigheten 

og som har gått videre i nye spor. I 
dette nummeret følger vi Anne 
Live Eidhamar og Bjarte Boge.

Anne Live Eidhamar – alltid med 
på notene
Du merker raskt entusiasmen, 
humøret og det gode smilet. Anne 
Live Eidhamar er med på notene 
i så mange sammenhenger at 
døgnet helst skulle hatt mer enn 
tjuefire timer, enten det gjelder 
musikk, dans og drama eller 
ungdomsarbeide i menigheten. 
Men attenåringen fra Søm setter 
glatt av en time til en prat med 
Kirkenytt, og vi møter henne på 
hjemmebane i Søm kirke en solfylt 
novemberdag.

Det er rett og slett litt flaks å få til 
en prat med Anne Live. For tiden 
jobber hun mye for å finansiere 
neste års store reiseprosjekt, nemlig 
studier ved Hillsong College i 
Sidney, Australia, der hun skal  
studere ett år på danselinje.  Det var 
fristende med tilbudene de hadde 
der, selv om hun også har vurdert 
disippeltreningsskole på Hawaii. 
Nå er avgjørelsen tatt, og det blir 
på mange måter et annerledes år, 
sier Anne Live, og forteller at hun 
kommer hjem i januar 2014. Når 
jeg lander i Australia har jeg vært 
innom alle verdendelene, forteller 
Anne Live fornøyd. Hun har også 
har et år bak seg på high school i 
Phoenix, Arizona. Det tok hun som 
en del av vidergående skole her 
hjemme. Men reiselysten ligger 
sterkt i blodet fra før. Hjemme 
hos Levi og Anne-Lisbeth har de 
alltid fokusert på å åpne dørene til 
verden, både billedlig og praktisk 
sett. – Som menneske vokser en så 
utrolig på det, framhever Anne Live. 
Man møter mennesker, meninger 
og kulturer, og det kan irritere meg 
når noen tror at Kristiansand er 
hele verdens navle, påpeker hun 
engasjert. Man må opparbeide seg 
et perspektiv i livet.  – Har man reist 

én gang, vil man bare reise igjen, 
smiler Anne Live, og lar tankene fly 
til fjerne himmelstrøk.
Pappa Levi underviser i religion på 
UIA, og har i en årrekke arrangert 
studieturer til østen, med fokus på 
de store religionene i Asia, enten 
det er islam, buddhisme eller 
hinduisme, og Anne Live har sett og 
opplevd mer av andre kulturer enn 
mange med flere år på baken. Jeg 
undres på om møtene med andre 
religioner og livssyn har påvirket 
hennes egen kristne tro. – I så 
fall må det vel være at jeg er blitt 
sikrere på hva jeg står for selv, og 
hva jeg har som tro. Ja, på mange 
måter 
er jeg 
heller blitt 
sterkere 
i troen. 
Men det 
er ingen 
mot-
setning 
mellom 
det og  å 
respektere 
og 
diskutere andres mening, sier 
hun, og man kan se at hun mener 
det. – Jo mer du vet, jo mer respekt 
får du, og sikkerheten på det 
man står for selv vokser. – Ja, det 
er riktig at det er mye man ikke 
vet, og som andre kan jeg også 
tvile, men det grunnleggende i 
kristendommen står fast for min del, 
uansett hva slags diskusjoner jeg 
kommer opp i. Fordomsfulle folk 
treffer man overalt, min opplevelse 
er at de som går hardest ut med 
egne meninger ofte er de mest 
usikre. Til syvende og sist blir det 
opp til hver enkelt å lage sitt eget 
verdigrunnlag, filosoferer Anne 
Live, mens vi forsøker å lande på 
noen fellesnevnere. Det er mange 
måter å leve på som kristen, og man 
må finne sin egen stil og sitt eget 
innhold. – Jesus blir forbildet i alle 
sammenhenger, en svært viktig del 
av livet mitt, selv om jeg er ydmyk 
på at man aldri kan komme opp på 
det nivået som et menneske. 

Dansen går 
videre 
For Anne 
Live har 
dansen og 
musikken 
vært en 
bærebjelke 
i livet.  Musikaliteten og talentene 
har hun også fått brukt i flere 
sammenhenger i Randesund 
menighet.- Jeg tror jeg var fire 
år gammel da jeg var med på 
søndagsskolen. Siden ble det flere 
år i Raba-koret, og som større fikk 
jeg oppgave som forsanger på 
gudstjenester. Karrieren omfatter 
også å være styremedlem i Enter 
og medlem av  lovsangsteamet  

- Jeg er selvfølgelig konfirmert i 
menigheten her.

Det er ingen tvil om at Randesund 
menighet har vært et trygt og 
godt sted å være for meg, sier 
Anne Live, som også har søkt seg 
til Filadelfia som ung voksen. –Jeg 
synes det er spennende med kristne 
strømninger i nærmiljøet. Se på 
Enter, se på Loftet i Misjonskirken 
og på ungdommen som søker seg 
til de gode tilbudene, hvor de nå 
er. De trenger gode steder å være, 
et budskap og, noe å ta med seg 
hjem etterpå.  Selv ønsker jeg å bli 
utfordret på egen tro, og mener det 
er noe å hente på å utvikle og lage 
gode tilbud for de unge voksne i 
Randesund menighet. 

-Musikken og dansen har gått 
som en rød tråd gjennom livet 
ditt. Hvordan er statusen på disse 
aktivitetene for deg i dag? Får du 
tid til å holde på med noen av dem?  

– Det betyr fortsatt mye for meg. 
Jeg kan ikke tenke meg et liv uten 
musikk! Som yngre hadde jeg en 
drøm om å bli skuespiller, var med 
på drama på Kulturskolen. Det ble 
roller i ”Like til Betlehem”, musikal 
både på Haumyrheia ungdomsskole 
og på high school, så dette har 
jeg holdt på med hele livet. Det 
er vel nesten overflødig å ta med 
at Anne Live har bak seg tre år på 

CHRISC TANZANIA
Utover den grønne gressletten i 
Tanzania ser jeg barn løpe rundt 
glade og fulle av livsglede. Jeg 
har tatt med meg en tennisball på 
besøk til en barneskole. Nå løper 
langt over hundre barn av sted for 
å få tak i den, slik at de kan få kaste 
den neste gang. Selv bare en liten 
tennisball kan spre utrolig mye 
glede i friminuttet til disse barna.
Dette er bare en liten del av 
hverdagen min i Tanzania. Men 
hvordan endte en vanlig gutt fra 
Randesund menighet opp i Afrika?

Min ungdom 
Familien min flyttet til Kristiansand 
sommeren før jeg skulle begynne i 
første klasse. Det var da Randesund 
ble min faste menighet 
som jeg har fulgt 
gjennom oppveksten 
min. På barneskolen var 
jeg blant annet aktiv i 
søndagsskolen, Guttis, 
Bo-hjemme-leirer og 
MIDI. På ungdomsskolen 
og videregående 
var ungdomsgruppa 
Enter^, et fast sted på 
lørdagskveldene. Der ble 
jeg etter hvert med som 
pianist i lovsangsteamet. 
Enter^ har betydd veldig 
mye for min oppvekst og tro fordi 
det var et trygt sted å være. Der 
kunne jeg ha det gøy sammen med 
gamle og nye venner og samtidig få 
litt åndelig påfyll.

Kjent med Nelson og Kennedy på 
Hald 
Etter videregående gikk jeg et 
år på Sagavoll folkehøgskole. 
Sagavoll samlet dette året inn 
penger til et av Strømmestiftelsens 
gatebarnprosjekt i Uganda. Dette 

var en stor grunn til at jeg valgte 
å bruke dette nåværende året på 
Hald Internasjonale Senter. Hald 
ligger i Mandal og utveksler norske 
og internasjonale studenter. Før 
studentene reiser til praksisstedet 
sitt, har alle seks uker med 
forberedelse i Mandal, og der 
ble jeg veldig godt kjent med 
Nelson og Kennedy. Jeg og min 
teampartner reiser i år sammen 
med Strømmestiftelsen som 
samarbeider tett med CHRISC, til 
Arusha i Tanzania og skal være der 
fram til april 2013.

CHRISC, Christian Sports Contact, 
er det internasjonale arbeidet til 
KRIK og har arbeidet i Tanzania 

siden 1999. CHRISC Tanzania har 
nå opparbeidet seg 8 ansatte, 
ca 100 volontører og over 5000 
medlemmer. Nå har jeg bodd i 
Tanzania i omtrent to måneder og 
har begynt å komme godt inn i 
kulturen, miljøet og jobben. Det var 
veldig opp til oss selv hva vi ville 
gjøre for CHRISC. Her bruker man 
de evnene og kunnskapene man 
har til å bidra mest mulig. CHRISC 
har mye fokus på å lære barn og 
unge om blant annet rusmisbruk, 

HIV/AIDS, lederskap, førstehjelp, 
etikk, lifeskills og evangelisering.
Fungames-trening 
Selv om jeg kun har normale 
kvalifikasjoner innen data, ble jeg 
med i CHRISC Tanzania sitt media-
team som blant annet oppdaterer 
KRIK Norge med oppdateringer. 
Utenom media-teamet driver leder 
jeg også ulike treninger. En gang 
i uka leder jeg noe som kalles 
fungames-trening for barn, som 
ligner veldig på en vanlig KRIK-
trening med masse leker. I tillegg 
trener jeg jenter fra 10 til 14 år i 
volleyball to ganger i uka.

Rike uten penger? 
Før tenkte jeg at Afrika var et sted 
langt, langt borte. Men når jeg nå 
er her, virker det naturlig nok ikke 
så fjernt lenger. Tanzania er et land 
med forskjellig kultur, mennesker, 
språk, mat, vaner og normer. Med 
andre ord er Tanzania en helt annen 
verden enn den jeg var vant til, men 
samtidig har den også mennesker 
med de samme behovene, gledene, 
sorgene og opplevelsene som vi 
i Norge har. Det er utrolig å se all 
livsgleden folk har her, til tross for 
de mindre materielle godene.  
Kan man være rik uten penger?

Bjarte Møllerup Boge

Vågsbygd videregående skole, der 
de har musikk, dans og dramalinjer.- 
Men nå er jeg mer i tenkeboksen, 
veien til skuespilleryrket er lang 
og usikker, og spør du meg i dag 
vet jeg ikke helt sikkert hva jeg 
skal satse på. Men noe kreativt 
blir det garantert, jeg vil ta med 

meg musikken og dansen videre 
i livet på en eller annen måte. Det 
er så mye spennende man kan 
gjøre, så mange muligheter, man 
må få oversikt over hva som er 
mulig,og jeg har god til å tenke 
meg om. Nå er det først jul hjemme 
i Korsvikgrenda med Lisbeth og 

Levi, og storebror Erlend kommer 
hjem fra studier i Nesna før ferden 
går ”down under” til Australia. Vi kan 
bare takke for intervjuet, og ønske 
det beste for året som kommer.

Dag Beek
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                                                                                                          Tel.:          +47 90 84 58 02                   
                                                                                                          E-mail sos.jlg@online.no

                                                                                                We represent shipyards in: 

                                                                                     China - Bulgaria and Monte Negro.

Ta vare på Tennene dine! 
Nordmo tannlegesenter gir et profesjonelt 
behandlingstilbud på en moderne klinikk med 
nytt utstyr og oppdaterte medarbeidere. 

vi tar imot nye pasienter og kan tilby deg:
• Allmenn tannbehandling
• Bleking av tenner 
• Behandling av tannkjøttsykdommer
• Implantatbehandling 
• Krone- og broterapi
• Protesebehandling
• Oralmedisin og -kirurgi
• Hjelp til å takle tannbehandlingsskrekk
• Tannbehandling i narkose
• Godkjent for trygderefusjon

velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4  PB 1024 Lundsiden  4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10  Fax 38 09 04 04  post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand



Velkommen  
til 
FAMILIE 
JULETREFEST 
i Søm kirke  
tirsdag 2.januar kl.17.30 
Program: Leker og underholdning. Andakt. 
Julekaker og juletregang.  
Kanskje kommer vismennene på besøk? 
Kollekt. 

 

Vi har bruk for DEG!
Søndagsskolen i Søm kirke trenger ledere!
Vi trenger 3 voksne personer som kan være med 
i ledergruppa og ta ansvar for at vi fortsatt kan 
ha søndagsskole for barna.
Vi treffes 1-2 kvelder i halvåret for å planlegge, 
og har ansvar for 2-3 søndager hver pr halvår.
Ta kontakt med menighetskontoret eller med en 
av søndagsskolelederne en søndag hvis du har 
lyst til å være med på dette viktige arbeidet!

Vintertur med søndagsskolen!
Sett av helga 8.-10. mars! Da reiser Søm 
søndagsskole på familietur til Gautestad.
Som tidligere år legger vi opp til en helg der vi 
blir bedre kjent med hverandre gjennom skiturer, 
hoppkonkurranser, pølsespising, kveldssamlinger, 
hyggelige måltider, lek og spill.
Mer informasjon om turen blir delt ut på 
søndagsskolen etter jul.
Påmelding til kirsten.leidal@hotmail.com innen 
25. februar.

Tros for deg som går på 1. trinn!
Tros for 1. trinn starter opp siste uka i januar og har 
samlinger hver uke i syv uker.
De som går på Vardåsen og Strømme skole blir 
invitert til å komme til kirka på tirsdager
og de som går på Dvergsnes og Kringsjå skole 
inviteres til å komme på onsdager.
Begge dager er samlingene fra kl. 14.00-16.00.
Vi henter barna med buss på skolene og kjører dem 
til kirka.

På dette kurset får du høre om Gud som har skapt alt 
og om hvem Jesus er.
Du skal få bli bedre kjent med kunsten i Søm kirke
og du skal få prøve å være en kunstner selv.
Det kommer invitasjon i posten like over nyttår.
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Sweet Drops™

Billetter v/inngang kr 150,- 

D
R
A
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2 

søndag 16. des. kl 19.30 
 

   SØM VOKALENSEMBLE  
SAMMEN MED  

SØM KIRKEKOR 
MUSIKERE FRA UIA 

   Dirigenter: Lars Kr. Håkestad          
       Konrad M. Øhrn 

JULEKONSERT  
SØM KIRKE 

 
 

 Anders Öhrwall: ”Gaudete” 
kjente og nye juletoner 

SØM  

KIRKEKOR 
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Tårnagenthelg!

Lørdag og søndag 26. og 27. januar 2013 inviteres du 
som går på 1.-4. trinn til kirken for å være agent. Der vil 

det bli mange oppdrag og mysterier som du kan være med 
på å løse.

Randesund menighet inviterer denne helgen alle på 1.-
4. trinn til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen 
skal vi utforske kirken, tårnet og kirkeklokken. Barna bor 
hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. 
Barn som går på 2.trinn og fyller 8 år i 2013 vil få en 
spesiell invitasjon i posten, men det er også mulig for 
barn på 1., 3. og 4.trinn å melde seg på til denne helgen.

Kirketårn og andre hemmelige 
steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange 
barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Vi 
vil klatre opp i kirketårnet denne helgen 
for å utforske det.

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes 
bok, finner agentene 
både agenttips og 
fortellinger som hjelper 
dem å løse oppdragene. 
Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både 
agentene og for andre... 

Englevakter
Vil du være Englevakt? 

En Englevakt er en voksen som er med 
og passer på barna noen timer i løpet av 
helgen, en som kan være sammen med 
gruppene på oppdrag eller stå på post, 
hjelpe til med maten, m.m.

Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for barn 
som heter  www.tarnagentene.no. Her 

kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis 
og løse flere oppdrag. De som ønsker det, kan også 
danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt 
hemmelig….

Påmelding på www.randesund.no innen 13.januar. 
Begrenset plass, barn fra 2.trinn, som melder seg før 
fristen vil bli prioritert.

Agenthilsen fra oss i Randesund menighet

P.S. Ikke glem å se ”Tårnagentene”! Den ser ut til å 
komme på NRK Super i jula. 

Søndagsskolen på vei ned med skattekista

I forbindelse med trosopplæringsprosjektet i 
menigheten ble det arrangert lemurdag for 4. trinn 
fredag 19. oktober. Dette er en dag som handler om 
misjon. Ettersom misjonsprosjektet vårt retter seg 

mot Madagaskar har dagen fått navn etter lemurene 
som lever der! Bibelfortellingen om Daniel i løvehulen 
ble framført i en ekte og skummel hule i nærheten av 
kirken!

Lemurdag i Randesund kirke



Vakttelefon 380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET 

OG OMSORG 
– FOR ALLE BEHOV

HELE 
DØGNET

post@alpha-omega.no                        www.alpha-omega.no
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Døpte i perioden september til november 2012
Jonathan Falander Mortensen
Celine Oftedal Christensen
Trym Schjølberg Engh
Mathea Johnsen
Mari Solberg Sødal
Malin Solberg
Erle Sofie Stundal
Viktoria Celin Løvold
Caroline Øvland
Oscar Christian Sigridnes
Oliver Brackenridge
Henrik Garmann Schjelderup Skipar
Malin Johanne Stiansen
Amanda Tveit
Torje Kjevik Bjerke
Torjus Eikenes Engen
Ole Haraldsen
Ingvil Alette Johnsen Rolfhamre
Aron Hodne Sletten
Emil Henriksen Jensen
Isak August Bringsli Midtun
Sofie Haugnes Høgeli Mykjåland
Syvert Almås Olsen
Julie Gabrielsen Tveit

William Syvertsen Bjerke
Fabian Enger
Leon Enger
Minken Madland
Matheo Wroldsen Westin
Dina Svellingen-Lomeland
Joahnnes Bergan Almvik

Viede i perioden 26. august til 30. november 2012
Hilde Amalie Vatne og Stian Alexander Larsen
Christine Drangsholt og Harald Hovde
Mona Hognestad og Bjørn Omar Larsen
Sylvi Liebermann Henriksen og Magne Eriksen

Døde i perioden 24. august til 09. november 2012
Torleif Strømme
Arne Jahnsen
Morten Tveitereid
Jahn Martin Drivdal
Solveig Eftevaag
Kari Byklum
Ella Benedikte Johnsen
Arvid Svein Marthinussen
Steinar Svennevik

Slekters gang Faste arrangementer i Søm kirke
Mandag:

Bønn og samtale i kapellet kl. 11.00 -12.00
Guttis er for gutter på 1. - 4. trinn og har møte i 
oddetallsuker kl. 18.00 - 19.15
Første møte etter jul er 14. januar.

Tirsdag:
Speideren kl. 17.30 – 19.00

Onsdag:
Baby- og småbarnssang kl. 10.30
fra 16. jan. til 24. april (unntatt 20. feb. og 27. mars)
Middagsbønn i kapellet kl. 11.00. 
Første gang etter jul: 9. januar.
Kafé på kirketorget kl. 11.15 
Søm Ungdomskor øver hver onsdag 
Kl. 19.00 - 21.00. Nye medlemmer hjertelig 
velkommen!
Søm vokalensemble (SVOK) øver hver onsdag  
kl. 20.00 - 22.00.

Torsdag:
RABAkoret øver
kl. 17.00 - 17.45 for barn 4 år til 1. trinn
kl. 18.00 - 18.45 for barn 2. til 7. trinn.
Første øvelse etter jul: 10. januar.
Nye medlemmer hjertelig velkommen!
Søm kirkekor øver torsdag kl. 19.45 - 22.00
Nye medlemmer hjertelig velkommen!

Fredag
MIDI for gutter og jenter på 5. - 7. trinn, møtes 
annenhver fredag i oddetallsuker 
kl. 18.00 - 19.30. Oppstart etter jul: 18. januar.

Lørdag
Ungdomsgruppa Enter^ samles i ungdomsrommet  
kl. 19.30. Ungdommer fra 8. klasse og oppover 
hjertelig velkommen.

Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

Program for søndagsskolen i Søm kirke vinter og våren 2013 
  6. januar: Søndagsskole
13. januar: Søndagsskole
20. januar: Barnegudstjeneste
27. januar: Familiegudstjeneste (Tårnagenthelg)

  3. februar: Søndagsskole
10. februar: Familiegudstjeneste (TROS - karneval)
17. februar: VINTERFERIE
24. februar: VINTERFERIE

  3. mars: Familiegudstjeneste
8.-10. mars: TUR TIL GAUTESTAD
17. mars: Søndagsskole + barnegudstjeneste
24. mars: PÅSKEFERIE
31. mars: PÅSKEFERIE

  7. april: Familiegudstjeneste - Barnas påskefest
14. april: Søndagsskole
21. april: Barnegudstjeneste
28. april: Familiegudstjeneste - TROS

  5. mai: Søndagsskole
12. mai: (Konfirmasjon – ingenting)
19. mai: (Pinse – ingenting)
26. mai: Søndagsskole

  2. juni - avslutning med tur

Hyggetreff på Randesund omsorgssenter
9. januar 
13. februar 
13. mars 

10. april 
8. mai 
12. juni

Det store barnehagekoret

Onsdag 21. november inntok femårige barnehagebarn 
fra 7 barnehager i Randesund kirketorget i Søm kirke. 
Felleskoret som øver jevnlig i Søm kirke gjennom hele 
året opptrer nemlig én gang i året på kirketorget med 

stolte foreldre og besteforeldre til stede. Sanggleden 
hos de nærmere hundre barna var ekte og stor, og 
smilende mottok de applausen fra publikum!



DESEMBER
Søndag 16. desember

(3. søndag i adventstiden, Joh 5, 31-
36)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp  Nattverd

Søndag 23. desember
(4. søndag i adventstiden, Matt 1, 
18-25)
Ingen gudstjeneste i Randesund

Mandag 24. desember
(Julaften, Luk 2, 1-20)
Søm kirke:
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste v/ 
Eivind Martinsen  
RABAkoret synger
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste v/ 
Eivind Martinsen  
Ingrid Aarsland og Else Fidjeland, 
sang, Ungdomsorkester 
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste v/ 
Eivind Martinsen  
Kristine Akselsen, sang, Trym Dalene 
trompet

Randesund kirke:
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste v/ Torill 
Farstad Dahl
Friksi synger,  Harald Knudsen, 
trompet
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/ Torill 
Farstad Dahl
June Baarøy Myhrstad, sang, 
Mathilde Dolsvåg, trompet, Hedda 
Dolsvåg, klarinett
Hanne Kyllingstad, cello

Tirsdag 25. desember
(1.juledag, Joh 1, 1-14)
Søm kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl
Dåp  Sissel Irene Sødal, sang

Søndag 30. desember
(Romjulssøndag, Luk 2, 25-35)
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/Eivind Martinsen 
Dåp

2013 
JANUAR

Tirsdag 1. januar
(Jesu navnedag, Matt 18, 19-20)
Søm kirke kl. 19.00:
Felleskirkelig gudstjeneste
Olav Skjevesland, Eivind Martinsen 

og ledere i menighetene i 
Randesund
Nattverd

Søndag 6. januar
(Kristi åpenbaringsdag, Joh 12, 42-
47)
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp  Søndagsskole

Søndag 13. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden, Joh 1, 
29-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp  Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd

Søndag 20. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden, Joh 1, 
15-18)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og 
redaktør Sigurd Egeland
Misjonssøndag  Nattverd. 
«Kirkesuppe»
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

Søndag 27. januar
(Såmannssøndag, Bibeldagen, Matt 
13, 24-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
”Tårnagenthelg”

FEBRUAR
Søndag 3. februar: 
(Kristi forklarelsesdag, Luk 9, 28-36)
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd  Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp

Søndag 10. februar
(Fastelavenssøndag, Luk 18, 31-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl og 
Liv Godtfredsen
TROS  Karneval 

Onsdag 13. februar:
(Askeonsdag, Mark 2, 18-20)
Søm kirke kl. 19.00: 

Fastegudstjeneste
Skriftemål. Nattverd

Søndag 17. februar (vinterferie)
(1. søndag i fastetiden, Matt 26, 36-
45 ) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl  
Dåp 

Søndag 24. februar (vinterferie)
(2. søndag i fastetiden, Luk 13, 22-30) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen  
Nattverd 
Kirkekaffe på Strømmetunet

Onsdag 27. februar:
Søm kirke kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste
Nattverd 

MARS
Søndag 3. mars 

(3. søndag i fastetiden, Luk 22, 28-34)
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
Dåp  RABAkoret

Søndag 10. mars
(4. søndag i fastetiden, Joh 6, 24-36) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd  Forbønn  

Onsdag 13. mars
Søm kirke kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste
Nattverd

Søndag 17. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 39-45)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl  

Søndag 24. mars
(Palmesøndag, Joh 12, 1-13)
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl  
Dåp  

Vi tar forbehold om endringer.  Se 
nettstedet vårt www.randesund.no, 
eller Fædrelandsvennen

Gudstjenester vinter 2012 - 2013


