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152 år

Palmesøndag – fra påskevandringen i Søm kirke

Redaktørens …

E

tter flere glade år i barnehagen,
gledet hun seg utrolig til å
begynne på skolen. Utover
høsten ble det allikevel merkbart
at ikke alt var som det skulle være,
gleden over skolen ble mindre og
mindre. «Du skjønner det, Mamma,»
kom det nokså snusfornuftig, «vi
er 11 jenter i klassen, og det er
oddetall. Og jeg er oddetallet!» Mer
hjerteskjærende kunne vel ikke
en gryende følelse av alenehet og
knuste forventninger beskrives.

randesund.menighet@kristiansand.kommune.no
Hjemmeside – www.randesund.no

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

Jeg er ikke i tvil om at det lille
oddetallet i framtiden vil komme
til å oppleve å være både partall
og gruppetall og bli en glad liten
jente igjen. Men smerten ved
å være et oddetall og utenfor,
er vond å skulle oppleve.
Vi er ikke bare partall i våre liv.
Oddetallstilværelsen hjemsøker
oss alle i perioder, og frykten for å
være alene blant mange, kan holde
oss tilbake fra å delta i mange fine
sammenhenger. Det er ikke gøy å
gå på konsert alene, gå på tur alene,
gå på møter alene, eller være på
foreldremøter hvor ingen snakker
til deg, for alle andre kjenner
hverandre.

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

På gudstjenestene våre er det alltid
hyggelig å bli ønsket velkommen
av kirkevertene, men etterpå, på
kirkekaffen? Da er det er lettere
å gå rett hjem enn å oppleve at
ingen rekker ut en hånd og ber

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer Elisabeth Tønnessen, vikar
elisabeth.tonnessen@kristiansand.kommune.no

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

jaluga@online.no
bjoern.skaar@gmail.com

tovehouck.christensen@gmail.com
sae@kirken.no
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Varme hender
Når
du
griper
andres
hender
blir
din
varme
deres
varme
Og
deres
varme
din

Ledige tjenester er overskriften
på et lite innlegg i dette nummeret
av Kirkenytt. Tjenestene er egentlig
oppgaver som venter på noen
som vil utføre dem. Oppgaver som
trenger våre hender, våre krefter og
vår tid. Utadvendte oppgaver, men
også litt mere skjulte, for den som
måtte ønske det. Og husk: Skulder
ved skulder gjør oddetall til partall
samtidig som vennskap utvikles.

deg sitte sammen med dem. For
vi trenger en hånd og vi trenger
et smil, og vi trenger å være ved
siden av noen. Vi trenger å bli
sett. En tankevekker for oss alle.
Men livet består både i å få og
å gi. Ensomheten kan gjøre oss
usikre og redde for at ingen har
bruk for oss. Vi våger ganske
enkelt ikke rekke ut hånden vår
mot fellesskapet. Men det beste

Ps: Den fineste opplevelsen på
lenge skjedde for en måned siden
da vi endelig «kom oss ut av
go’stolen» og ble med på seniortrim
i Sukkevannshallen. Sjelden har
vi blitt møtt av så mange smil og
velkomsthilsener blant de rundt nitti
som skulder ved skulder og på blå
matter prøver å få helsa til å holde
litt lenger. Hver gang er blitt en
uforglemmelig gruppeopplevelse i
tillegg til «hardt arbeid»
Tove!

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

vennskapet
oppstår som
oftest ved
å gjøre noe
sammen,
det gir
nemlig både
tilhørighet
og mening.
Det å arbeide i et fellesskap
er givende både for partalls/
mennesker og oddetallene. Jeg
tror livet blir best ved å være i
gruppetallene.

Ledige tjenester – vi trenger deg
I Randesund menighet er det stadig ledige
tjenester. Vi har et stort og variert arbeid og
trenger frivillige på mange felt.
Søndagsskolen: Flere ledere søkes. Søndagsskolen
bruker opplegget ”Sprell levende” fra Søndagsskolen
Norge. Det er et flott opplegg med alt du trenger av
materiell og ideer. Du trenger ingen utdannelse eller
erfaring. Vi trenger deg!
Midi: Ledere søkes. Midi er en klubb for
5.-7. klassetrinn. En flott gjeng med barn samles
annenhver fredag i kjelleren til forskjellige aktiviteter.
Du får mye igjen for å være sammen med ”gjengen”.

Andre aktiviteter: Kunne du tenke deg å stå i
døra og ønske velkommen, eller hjelpe til under
gudstjenesten? Kanskje vil du være forsanger på
gudstjenesten eller koke kaffe etterpå? Eller vil du
hjelpe til med å vaske duker eller rom i kirka? Kanskje
er du en som kan møte dåpsfamilier før dåp og ta
imot dem på gudstjenesten søndag? Kan du bidra
med noe annet?
Vi har jobb til deg! Nøl ikke, men ta kontakt med oss
på kontoret, tlf. 38 19 68 80 hvis du kan tenke deg å
bidra i menigheten. Vi trenger deg og du er hjertelig
velkommen inn i et godt og trygt fellesskap.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2016 Nr. 1
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Kristen – veldig kristen – personlig kristen

O

rdet «kristen» er vanskelig og utfordrende å
forholde seg til. Hva ville du svare om noen spør
deg om ditt forhold til dette begrepet.
Forfatteren Gøran Tunstrøm ble en gang spurt om han
var kristen. Han svarte nei på det spørsmålet. -Men, sa
han til den som spurte, før du spurte var svaret ja. Og
lover du å ikke spørre igjen, så er svaret ja.
Mange opplever at det er så mye forbundet
med dette begrepet at de ikke klarer å bruke
den betegnelsen om sin egen gudsrelasjon.
Det er en bås som for dem innebærer en bestemt livsstil,
forutsigbare meninger, diverse tradisjoner, osv., osv.
Disse ting dukket opp igjen i forlengelsen av det siste
kirkevalget og hvem som hadde stemt her. Da var det
ikke bare ordet kristen som ble brukt, men til og med
personlig kristen. Er dette siste en tjenlig betegnelse?

Jeg har også møtt begrepet i andre former hos folk som
betegner sin bestemor eller en nabo som veldig kristen.
Det innebar ikke noe mer enn at de deltok i en menighet.
Så har jeg hørt at folk sier vi er kristne, men ikke
fanatiske. Det skal visst være de som holder fanen enda
høyere, som f.eks. de som forteller andre om sin tro.
Betegnelsen kristen ble første gang brukt like etter Jesu
død. Det var de som trodde på Kristus som ble betegnet

slik. (Ap.gj 11,26- det var i
Antiokia at disiplene for første
gang ble kalt kristne).
Jeg leste et sted at kanskje
tiden er inne for å gå et
skritt tilbake og begynne
å bruke ordet disippel
igjen. En disippel av
Jesus, under opplæring
av han. Ikke så dumt forslag, kanskje.
Eller som en annen har sagt, at å tro
er å øve seg i å leve nær Gud.
Tror du, er du kristen, - ja hva skal vi svare. Jeg kan si at
jeg øver meg i hvert fall på leve nær Gud.

Egil døde en uke før dette i en alder av 69 år. Han
var født 8. oktober 1946 i Randesund, og hele livet
var han knyttet til denne bygda. Han var sønn til
Gerd og Normann, og bror til Magne og Dag.
Egil møtte sin kone Kirsten tidlig i livet, og de har
holdt trofast sammen og ikke minst møtt så utallige
utfordringer og gleder sammen.
De ble foreldre til Janne, Helge og Renate, de var
svigerforeldre og besteforeldre, og de var fosterforeldre
til så utrolig mange barn. Det er faktisk ganske
spesielt, og det er et stort kapittel i familiens historie.
Familiens historie er knyttet til Rona, Strømme og
Randøya. Mange har minner og opplevelser fra alle
disse stedene.
Egil hadde ulike jobber- i butikk, på bensinstasjon
og han var med i ambulansetjenesten. Men det
lengste arbeidsforholdet hadde han som kirketjener i
Randesund menighet i 35 år. Han var glad i menigheten
og kirkehusene, og ikke minst i Randesund kirke.
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13.–15. MARS
Send GAVE på
sms til 2426 (200 kr)
eller benytt
kontonummer
1594 22 87493

Du som fortsatt henger med, lurer kanskje
på hvor jeg vil med disse tankene.
Mitt hovedbudskap er at min gudsrelasjon bygger på
Guds nåde. Og jeg skal slippe å streve for å komme over
en sperregrense av fromhet og egne kvalifikasjoner.
Jeg kan få være en Jesu elev, og jeg øver meg hele
tiden i å leve nær han. Det opplever jeg som et
spennende liv med en tilpasset stigende læringskurve.
Hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund

Kirketjener Egil Gunnar Lervik, 1946-2016
Randesund kirke var fylt til siste plass da vi fredag
19. februar var samlet for å føre Egil Gunnar Lervik
til det siste hvilested. Her skal han hvile til Jesu
gjenkomst og oppstandelsens morgen.

FASTEAKSJONEN 2016

Familien bodde i mange
år på Randøya. Da ble
det naturligvis mange
turer mellom Randøya og
Kongshavn, og ikke minst
mange omkledninger til
de ulike rollene han hadde.
Han var glad i Randøya og
det de klarte å få til der ute.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 15. mars i Randesund
Tirsdag 15. mars går årets fasteaksjon av stabelen.
Konfirmanter over hele landet går da fra dør til dør for å
samle inn penger til fordel for Kirkens Nødhjelps arbeid.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 har i år fått navnet
«I kriser er vann kritisk»!
Fokuset er rettet mot mennesker som lever i områder
der rent vann er en mangelvare. Mange steder har
klimaendringer gjort hverdagen vanskeligere. Gang
på gang ser vi at det er de fattige som rammes hardest,
enten det nå er tyfoner som er «kraftigere enn normalt»,
flommer som stiger «mere enn forventet», eller regn
som uteblir og tørkeperioder som kommer hyppigere
eller varer lengre enn de pleier.
Klimaendringer gjør at naturkatastrofene rammer
hyppigere. Mange mennesker kjenner derfor
klimaendringene på kroppen.

Det var nok mange ting å
kunne bli urolig og bekymret
for. Men Egil hadde et gen
for ubekymrethet, og ikke minst hadde han Kirsten.
Hun har virkelig stått på i alle år, og ikke minst de
siste årene. For Egil fikk en sånn slitsom reise den
siste delen av sitt liv. Lungekapasiteten avtok mer og
mer, og utallige og plutselige sykehusinnleggelser
gjorde det lettere å bosette seg i Rona.
Nå er han borte. Så trist, men også litt
godt, for han har gått inn til hvilen.
Vi lyser fred over Egils gode og kjære minne.
Fra en av hans mange venner og medvandrere,
Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det
aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer.
De sørger for rent vann og mulighet til gode
sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de
sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den
neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber også
med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til
å stanse klimaendringene.
Årets Fasteaksjon er en mulighet til å gjøre noe
konkret for de som er rammet av klimaendringene.
Konfirmantene i Randesund ønsker å delta på en
dugnad for en rettferdig verden! Vi vil være med i
kampen for å skape en forandring for mennesker som
lever i ekstrem fattigdom. Vi vil være med ved å samle
inn penger i det området som utgjør Randesund
menighet.
Vi ber dere om å ta vel imot bøssebærerne den 15. mars.

BALUBAdag 29. MAI!

Hold av dagen allerede nå!!
Søndag 29. mai er det BALUBADAG i Søm kirke. Vi starter med
familiegudstjeneste kl. 11.00, hvor barna fra TROS 3.trinn deltar.
Etterpå blir det salg av fine, brukte ting som barna fra TROS
3.trinn skal selge. Det blir også mange gøye aktiviteter, og kafé.
Alt som skjer denne dagen koster litt, og slik samler vi inn penger
til misjonsprosjektet i Ecuador. Velkommen til Balubadag søndag 29. mai!
Kirkenytt - Randesund menighet - 2016 Nr. 1
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En mann for sin menighet - og sine meninger

D

u har sikkert sett ham
ved gudstjenestetider. Og
kanskje er du så heldig at du har
fått mulighet til å dele gode ord
og tanker med ham. Han sitter
på så mange nøkler, Jan Fjelde.
Ikke bare den fysiske, som kan
åpne hans hjertebarn, Søm kirke,
men også nøklene til å forstå og
undre seg over livets fasetter og
utfordringer. I sitt nittiende år
ser han like mye framover mot
dagen i morgen som på det som
ligger bak. Det kan virke som
et umulig prosjekt å presentere
kulturpersonligheten Jan Fjelde
i få setninger, men det er verdt
et forsøk!

«Det du ikke tar i bruk, det
visner»
Solen skinner vakkert inn gjennom
Søm kirke og Kjell Nupens vakre
glassarbeider. Her er Jan Fjelde
like hjemme som på Ronatoppen,
et steinkast unna. Det følger ro,
refleksjon og forventning med
en samtale med Jan. Her må
tanken og sansene skjerpes. Man
utfordres, og ens egen horisont
utvides, til tross for at Jan Fjelde
snart fyller nitti respektable
år. Tanken er fortsatt glassklar,
og man skjønner at fokuset på
morgendagen er større enn på
årene som ligger bak. Selv gir han
svaret på sitt engasjement slik:
- Det du ikke tar i bruk, det visner,
enten det nå er kropp eller sjel.
Så klarer han å fylle livet med en
rikdom av musikk, levende tro,
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kunst og møte med mennesker.
Både kirken og menigheten er en
bauta i hans eget liv. Som en Peter
selv har han bygget kirke for den
menigheten han er så glad i. Men
han har ikke gjort det alene. Og som
det beskjedne menneske Jan Fjelde
er, setter han andre fremfor seg selv,
og ønsker ikke å være i søkelyset.
Likevel kan det ikke stikkes under
en stol at uten Jan Fjelde hadde
neppe Søm kirke stått der i dag, og
heller ikke vært det smykket og
landemerket bygget har blitt, siden
det sto ferdig i 2004.

Fra bedehus til katedral
I ungdommens dager i Sandnes i
Rogaland var bedehuset et sentralt
møtested for Jan. Her møtte
han en kristen tro som skulle gi
impulser til videre utdanning og
livsvalg. På CV-en hans leser vi
teologisk embetseksamen fra
Menighetsfakultetet, pedagogisk
utdanning og musikkstudier ved
Universitetet i Oslo. Jan valgte
likevel ikke prestegjerningen,
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men ble en meget respektert
pedagog og rektor. Generasjoner
av studenter ved Kristiansand
Lærerhøgskole har nytt godt av
Jans innsyn i menneskers læring
og prosesser. Kontakten med Den
norske Kirke har vært bundet
med tette bånd, både gjennom
eget menighetsarbeid, og i tett
samarbeid med Sjømannskirken,
spesielt i Spania. Fortsatt reiser
han sørover til Gran Canaria en
gang i året.
Det store prosjektet – Søm kirke
Men det er Søm kirke som er Jan
Fjeldes store prosjekt. Han kom til
Kristiansand i 1977, og ble snart
aktiv i Randesund menighet. Da
ideen om en ny kirke på Søm ble
lagt fram, ble han raskt leder i
plankomiteen. Han omtales som
en inspirerende og kunstnerisk
utvikler, som den som brukte all sin
tid da det virkelig gjaldt, og som
har sterke bånd til både bygget og
prosessen rundt det hele.
Noe varig og verdifullt
–Jeg hadde så lyst til å gjøre dette,
å få til noe varig og verdifullt, og jeg
gikk inn i arbeidet med liv og sjel.
I en periode la det beslag på mye
av min tid, men det har vært verdt
det, sier han og lar blikket gli rundt

teglsteinsveggene. Søm kirke har
katedralens idé og form, men Jan
Fjelde vil ikke at den bare skal være
det. - Søm kirke er unik når det
kommer til kunst, form og estetikk,
men den er også en menighetens
møteplass, der terskelen er slik at
alle er velkomne.
- Mine tanker om Randesund
menighet er positive og
optimistiske. Her kommer barn og
unge, vi har rom for alle aktiviteter,
fra det høytidelige og det opphøyde
til arbeidskirkens mange muligheter.
Her kan alle generasjoner treffes.
Menigheten er et sted for
omsorg, den må ha en
inkluderende holdning,
og være en møteplass for
mennesker, sier Jan.
– Det må være rom for
mennesker til å møtes og
speiles, livet skal både ha et
sentrum, men også en bredde,
der vi kan vokse og utvikles,
tenker Jan høyt, og vi aner den
store filosofiske interessen i
Jan Fjeldes liv.
Kunst møter arkitektur
Det er spennende å følge Jans
tanker omkring byggeprosess
og Kjell Nupens kunst.
Gjennom samtalen blir man
med på refleksjonen omkring
materialvalg, inventarets
plassering og rommenes
utsmykning. Kanskje det kan være
utgangspunkt for en artikkel om
dette til en senere anledning?
Når det gjelder selve
kirkerommet, siterer Jan sin gode
samarbeidspartner Kjell Nupen:
”Det er et hellig rom, det løfter oss
opp mot noe som er større enn oss
selv, det er en hellighetsdimensjon
over del hele”. Her er ingenting

tilfeldig plassert, alt er valgt ut
med omhu, der enkelheten gjør
rommet slik en folkekirke skal være;
med god takhøyde og et fargespill
som reflekterer livets mange sider.
Og slik er det blitt med Jans gode
råd og innspill, i en symbiose der
kunst møter arkitektur for å utvikle
menneskelige behov. Ikke minst
det siste er viktig for Jan. Behovet
for møteplasser, for fellesskap og
dialog, for diskusjon og utvikling
av den menneskelige horisont, der
også troen har en sentral plass.

Om det som kan rives ned – men
også bygges opp igjen
Bygget står der. Det kommer det
til å gjøre i mange generasjoner
framover. Jan har hatt et rikt liv,
og kunne kanskje slått seg til ro
nå, men det har han valgt å ikke
gjøre. –Vi må leve livet forlengs,
ikke baklengs. Å holde seg vital,
ikke minst intellektuelt og åndelig,

er Jan er godt eksempel på. Mange
dager i uken er han innom kirken,
slik må det være. Han får med seg
det meste av symfoniorkesterets
konserter, leser bøker og er til stede
i eget og andres liv. –Vi må leve
forlengs, og ikke baklengs! For to år
siden investerte han i en cello, for å
vedlikeholde sin musikalske åre.
Hærverk og helbredelse
En vond hendelse for noen år siden
var hærverket på Nupens krukke
som står utenfor kirken. Gjennom
møysommelige timer og kvelder
limte Jan krukken sammen,
slik den står nå. – Det var
leit der og da, men nå synes
jeg det er et slags budskap
i det hele, og kanskje kan
den skape ytterligere
refleksjon og nye tanker hos
dem som ser den. Og Kjell
Nupens ord oppsummer
det hele bra: ”Som alle
store kulturpersonligheter
innehar Jan Fjelde den humor,
arbeidsiver, beskjedenhet
og standhaftighet som
bringer verden videre”. For
sitt lange pedagogiske virke
har han for øvrig fått kongens
fortjenestemedalje i gull; et
synlig symbol for innsatsen i
og for den norske skole.
-Å lete er like viktig som å
finne, slår Jan fast, mens
vår kaffeprat går mot slutten.
Så blir konklusjonen kanskje
slik: En byggmester og den
som limer sammen så mangt i
Randesund menighet. Jan finner
sin egen nøkkel, og låser oss ut i
februarfredagen.
			Dag Beek
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Baby- og
småbarnssang

Ba
gudstj

Våren 2016

Vår

i Søm kirke

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre.

Hver onsdag

fra 20.januar til 27.april

unntatt 24.feb. (vinterferie) og 23.mars (påske)

Årsrapport givertjenesten 2015

Det blir to grupper etter hverandre:
Barn fra ett år og oppover:
kl.10.30-11.15
Babyer opp til ca ett år:
kl. 12.00-12.45
Felles kafé fra ca. kl 11.15,
med sosialt samvær,
salg av kaffe og vafler.

Menigheten takker deg:

Du har bidra� �l endring�

Leder:

Lars‐Ivar Gjørv

Hanne Øhrn Drønen

leder av giverkomiteen (tom 2015) larsivar@gmk.no

iS

Tilrettelagt f
og
familie –
som

D

3
1
1

Velk

Gudstjeneste
De varer op
Etterpå er de

Randesund menighet har i 151 år vært avhengig av frivillige gaver. I jubileumsåret
201� ble alle �dligere rekorder slå�: �i gav over kr �00 000. �i har (nesten)
oppre�holdt nivået i 2015. Bli med oss videre—vi vil mer!

Giverkomiteen 2015
Avtroppende leder: Lars‐Ivar Gjørv

900 63998

Ansv. faste givere: Arnﬁnn Larsen

38 04 50 51 arnﬁnn.larsen@online.no

Velkommen!

larsivar@gmk.no

Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Vi er tilknyttet Ung Kirkesang.
Dette gir oss økonomisk støtte for alle deltakere
som vil bli medlem.

Andre medlemmer: Ane�e �ansson
Inger Romstøl
�an �e�er �orn (går ut av komiteen)
Øistein Vigemyr
Lars‐Ivar Gjørv (vanlig medlem fom 2016)
Mandat
Giverkomiteen har ansvaret for den frivillige givertjenesten i Randesund Menighet.
Gjennom ulike �ln�rminger, metoder og i ulike kanaler skal beboere i Randesund bli
u�ordret �l å v�re med og ta ansvaret for bydelen og menigheten. Menigheten skal
ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye måter å gi på.
Målgruppe
Alle beboere i Randesund.
Møtested– og �d
Komitemøter på Kirketorget; tre møter i 2015. Resten av dialogen skjer digitalt.
Antall medlemmer i giverkomiteen
Det er seks medlemmer i giverkomiteen, inkludert Gjørv og Vigemyr som er menig‐
hetsrådets representanter. I skrivende stund leter menighetsrådet e�er ny leder av
komiteen.
Oppnådde resultater og u�ordringer
Givertjenesten har nådd nye høyder både i 2013 og 2014, og per i dag (mars 2016)
holder vi nivået, måned for måned. ��ordringen er å få med �ere nye, faste givere. Et
kontaktkort er ta� i bruk der man uforpliktende mo�ar informasjon om menighetens
arbeid. Vi oppfordrer alle �l å registrere seg, og levere kontaktkortet i postkassen på
kirketorget.
Se www.randesund.no/givertjeneste for mer informasjon.

Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke. Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.
Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kris�ansand; randesund.menighet@kris�ansand.kommune.no; randesund.no.
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ALLE 2-ÅRINGER!!
Vi inviterer til en 2 års-samling i Søm kirke
denne våren:
Tirsdag 5. april kl. 16 – 17:
Alle som vil er velkommen til å spise
lapskaus i kirka. (Pris kr 50,- for voksen og
25,- for barn)
Kl. 17 – 18: Samling i kirkerommet for 2-åringer
med foreldre. Vi synger, leker og danser.
På denne samlingen får alle 2-åringer sin nye 2-årsbok.
Har du en LEKESAU? Ta den med på samlingen 5. april!
Temaet for dagen er Sauen!
Påmelding: Tlf. 48 19 15 49
Mail: elisabeth.tonnessen@kristiansand.kommune.no
Hilsen Ellen og Elisabeth i Randesund menighet

TROS 3.trinn

TROS for deg som går
på 3. trinn starter opp
onsdag 11. mai. Det blir
fire onsdagssamlinger
og gudstjeneste med
Balubadag.
Temaet er at Gud har skapt
verden og vi skal ta vare på
den.
Du får innbydelse i posten.

Samlingen er en del av menighetens Trosopplæring.
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Det siste måltid

Fra påskevandringen i Søm kirke
10
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Nytt fra menighetsrådet – Ungdom og givertjeneste
Som vi skrev i forrige menighetsblad, så ønsker det
nye menighetsrådet å bli kjent med ulike deler av
menighetens virksomhet. Derfor har vi invitert inn ulike
utvalg for å bli kjent med deres arbeid.
Ungdomsarbeidet i fokus
På den første samlingen på nyåret stod
Ungdomsarbeidet i fokus. Jørgen Tveter og Haakon
Ekberg har vært i et vikariat som ungdomsledere i
godt over ett år. I snitt kommer det rundt 60 personer
på samlingene i «Enter» hver lørdagskveld. Vi har et
flott ungdomslokale i kjelleren i kirka som er pusset
opp nå i høst. Relasjonsbygging/å bygge vennskap/å se
enkeltmennesker er i fokus, og vil være det fremover.
Det vil også bli lagt vekt på både strategi, struktur og
organisering. Og det er ønskelig med flere voksne på
lørdagskveldene.
Samarbeid
Samarbeidet med Loftet/Misjonsforbundet og Retro/
Frikirken vil også utvikles mer fremover.
Satsing på ungdom
Ungdomsarbeidet er et av satsingsområdene i
Randesund menighet. Vi har ansvar for å gi evangeliet
videre til neste generasjon, og det ønsker vi som
menighetsråd å ta på alvor.
En tanke som menighetsrådet har snakket om i lengre
tid, er å jobbe for å få en full stilling som ungdomsprest.
Behovet er utvilsomt tilstede. Dette menighetsrådet vil
jobbe videre med tanke på å få dette til. En slik stilling
vil utvilsomt styrke arbeidet blant ungdom i vår bydel.
Opptatt av misjon
Ungdommene er også opptatt av misjon i Randesund.
Helt fra 1996 har menigheten støttet misjon med ulike

prosjekter rundt om i verden.
Mye penger er blitt samlet
inn, godt over 50 000 pr. år. I
tillegg har mange ofringer i
gudstjenesten gått til misjon. Nå
ønsker ungdommene våre å bli
mer aktive med i dette viktige
arbeidet. I den forbindelse så har
menighetsrådet støttet deres ønske om å dra på team
tur til en menighet som Det norske misjonsselskap,
(NMS,) støtter i Estland. Sannsynligvis vil dette skje
i høstferien. Vi er overbevist om at dette vil være en
inspirasjon for dem som reiser til å se hvordan deler av
den verdensvide kirke fungerer i andre land, og vi vil gi
ungdommene en mulighet til å få del i gleden med å
være med i misjonsoppdraget.
Givertjenesten
På siste møte nå i februar, var det besøk av
giverkomiteen. Denne komiteen organiserer
givertjenesten i vår menighet. Med Lars Ivar Gjørv som
leder har de lagt ned et flott arbeid. I løpet av 5 år har vi
klart å øke inntektene totalt med ca. 150 000. Det er vi
godt fornøyd med. Utfordringen er nå å få nye givere.
Det er stort sett de som allerede gir, som øker beløpet.
Dette har vi tenkt å gjøre noe med. En evt. satsing på å
få til en ungdomsprest stilling vil være en fin mulighet
til å få nye givere med på laget.
Menighetsrådet jobber også nå med å få til en
menighetsfest til høsten der vi takker alle medarbeidere
for den flotte innsatsen de gjør i vår menighet.
Svein Arve Egeland, menighetsrådsleder

Hyggelig nyttårsfest
Lørdag 23. januar hadde EN KIRKE FOR ALLE nyttårsfest i Søm kirke.
Arrangementet er en del av diakonenes fellesarbeid, og er tilrettelagt for
mennesker med særskilte behov. Jens Olai Justvik, Kristina Grundetjern, Anne
Eidjord, og Reidar Skaaland deltok, og flere av hovedgjestene hadde oppgaver i
gudstjenesten.
Der fikk vi høre historien om Daniel som ble kastet i løvehulen fordi han ikke ville
slutte å be til Gud. Og alle trakk et lettelsens sukk da det viste seg at Gud hadde
holdt sin hånd over Daniel hele natten, og han ble hentet levende ut av hulen.
Slik holder også Gud sin hånd over oss, var det gode budskap.
Etter gudstjenesten var det fest med pølser og is, lek og ønskekonsert!

Rabakoret holder basar
Det var stor stemning og fullsatt kirketorg da Rabakoret holdt sin
basar i februar. Deilige kaker og uvanlig flotte gevinster satte en
ekstra spiss på denne lørdagsettermiddagen. I alt kom det inn
20.000 kr, og pengene gikk til koret.

Vårkonsert med Rabakoret
Rabakoret har 20 års jubileum i år og vi
feirer dette med vårkonsert i Søm kirke,
torsdag 12. mai kl 17.00.
Salg av pølser, lapskaus, kaffe og kaker fra kl 16.00.
Hvis fint vær, holdes konserten ute. Ta med stol. Kollekt.
12
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Fastelaven med karneval
Forventningen i luften var som på en julaften, og Rabakoret og
de 73 TROS barna på 1. trinn gjorde gudstjenesten 7. februar til en
festgudstjeneste. Ettersom det skulle være karnevalsfest på kirketorget
etter gudstjenesten, var barna utkledd i de mest fantasirike kostymer.
Det så ut til å være «in» med klovner i år, og spennende var det da
Torill prest avslørte sin fargerike klovnedrakt som var skjult under
prestekjolen.
Og barna fra TROS hadde laget masker som skulle illustrere at vi ofte
skjuler hvem vi er bak masker, vi viser ikke vårt hele jeg. Slik er det også i vårt forhold til Gud. Vi forstår og ser
stykkevis, men en gang skal vi forstå og se alt.

SVOK - Søm Vokalensemble
Noen glimt fra Søndagsskolen
Mon tro hva det er som skjer nede i kjellerlokalet når
søndagsskolebarna forlater gudstjenesten og går ned i
kjellerlokalene?
Kirkenytt ville finne ut, og fulgte med ned i
underetasjen. I ungdomslokalet benket de små seg
i den lange sofaen. Foran var det dekket et lite bord
med lys, og flanellografen sto klar til bruk etterpå.
Det var sang og bønn og lystenning av ivrige små, og
mange hender i været hver gang det ble stilt spørsmål.
Denne søndagen var det historien om brødrene Esau og Jakob som sto i fokus. Om når venner blir uvenner, og
hva som skal til for å bli venner igjen. Etter fellessamlingen gikk barna i grupper, hvor de fikk utfolde seg med
forskjellige oppgaver.
Tove

Høsten 2015 var starten på det tiende året
som kor! 10 år med sangglede og storartede
musikkopplevelser. Søm vokalensemble ønsker å
dele gleden og musikken med sitt publikum, og
vår glade gjeng er i full gang med forberedelser til
jubileumskonsert den 16. og 17. april.
Søm vokalensemble vil fremføre verker av blant annet
J.S. Bach, B. Britten, E. Hovland, og av Konrad M. Øhrn
som er korets dirigent.
En slik fantastisk konsert må vi få lov til å fremføre mer

enn én gang – derfor skal koret synge i Grim kirke den
16. april og i Søm kirke den 17. april. Sett derfor et kryss
i kalenderen. Mer informasjon kommer løpende på
korets hjemmeside på randesund.no og på Facebook.
Søm vokalensemble synger også til gudstjenesten i
Søm kirke den 6. mars og til gudstjeneste i Grim kirke
den 29. mai.
Dersom du ønsker å synge med oss, er du velkommen til
å ta kontakt med vår dirigent, Konrad M. Øhrn, 91373706,
eller vår formann, Ingar Boge, 95055275. Koret øver i Søm
kirke hver onsdag mellom 19:30 og 21:30.

Vi leverer varene...

Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

KRISTIANSAND
SØRLANDSPARKEN
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VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444

TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG – FOR ALLE BEHOV
www.alpha-omega.no

S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

Mesel-Invest AS
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

firmapost@kaspar-stromme.no
www. kaspar-stromme.no

G. Strømme Holding AS
Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

Coop Mega Dvergsnes
Tel.:
+47 90 84 58 02
E-mail sos.jlg@online.no

Mail:dvergsnes.mega@coop.no
Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00
Nå også lørdager

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

We represent shipyards in:
China - Bulgaria and Monte Negro.
Tlf. 932 34620

Meny Rona

Sweet Drops™

Hverdager: 08:00 - 22:00
Lørdag: 08:00 - 20:00

Telefon: 38179600
16
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Slekters gang
Døpte i perioden november – februar 2015/2016
Louise Gagnat Reme
Ella Marie Haakstad
Dennis Salcher Juliussen
Hanna Langeid Dvergsnes
Ella Frivold Pedersen
Wilhelm Wetrhus
Thomas Bakke
Ida Lodberg Mouridsen
Jonathan Haugen Prestegård
Lillian Tjomsland-Lund
Håkon Høyåsen Hagestrand
Elizabeth Høyvoll Hyler (Haug kirke, Hønefoss)
Thomas Lofnes Enger
Gustav Wiig
Miriam Baarøy Myhrstad
Filip Bjorå Mathisen
Ulrik Bjørke
Sara Gulbrandsen
Tilia Ås
Ive Solvik Vabø
Søren Hodne Pettersen
Emilie Bekkelund Jansen

Faste arrangementer i Søm kirke

Kari Ødegård
Kaja Høy
Lioneel Amadeus Fernandes
Olivia Louise Haugen Grimsby
Brage Holmen
Døde i perioden november – februar 2015/2016
Konrad Landro
Ågot Cappelen Albert
Tore Hauan
Anny Bisseth Johanssen
Kari Landstad Guttormsen
Gulla Oline Trondsen
Erling E. Østebrøt
Jens Normann Larsen
Emma Melsæther
Ole Magnus Gundersen
Hagbart Aanensen
Otto Johnsen
Oscar Herlofson
Egil Gunnar Lervik
Olav Syvert Sørheim
Olav Rentler Ørnulfsøn Bang

Mandager
Kl. 11.00-12.00: B
 ønn og samtale i kapellet.
Åpent for alle
Kl. 18.00-19.15: G
 uttis annenhver mandag.
For gutter 1.-4. trinn
Tirsdager
Kl. 17.30 -19.00: Speideren
Onsdager
Kl. 10.30-11.15: Småbarnssang (fra ca 1 år)
Kl. 12.00-12.45: Babysang (til ca 1 år)
Felles lunsj fra kl.11.15-12.00
Fra kl .11.15: Kafe på kirketorget
Kl. 19.30-21-30: Søm vokalensemble (SVOK)

Torsdager
Rabakoret
Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Kl. 19.45 – 22.00: Søm kirkekor
Fredager
Kl. 18.00-19.30: M
 IDI annenhver fredag.
For gutter og jenter 5. – 7. trinn
Lørdager
Kl. 19.30: U
 ngdomsgruppa Enter^.
For ungdommer fra 8. trinn og oppover
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

Onsdagstreff med månedens gjest - kl. 12.00 i Søm kirke
(Middagsbønn kl. 11.00 i kapellet. Kafeen åpner kl. 11.15)

Onsdag 6. april - Inger Johanne & Knut Mæsel
En rusletur på torget
Onsdag 4. mai - Jan Fjelde
Det største – Brennpunktet for kristen tro og moral

Onsdag 1. juni - Kari Klingsheim
Mitt møte med Romfolket

Offer: januar – februar 2016
22.11.15: Sjømannskirken: kr. 5 850
29.11.15: Menigheten: kr. 7 587
06.12.15: Ung kirkesang: kr. 9 000
13.12.15: Menigheten: kr. 9 551
20.12.15: Blå kors: kr. 8 721
24.12.15: Kirkens nødhjelp: kr. 65 825
01.01.16: Kirkens ungdomsprosjekt/KUP: kr. 8 139

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Våren 2016
13. april:
11. mai:
8. juni:

Tove Houck
Reidar Skaaland
Anne Eidjord

Det blir sang og musikk, en kort
andakt, smørbrød, kake og
loddsalg.

Hjertelig velkommen!
Trenger du skyss eller har spørsmål, ta
kontakt med:
Anne Eidjord, diakon
Tlf: 38 19 68 81/909 85 987

03.01.16: Israelsmisjonen: kr. 6 156
10.01.16: Menigheten: kr. 5 520
17.01.16: Menigheten: kr. 8 458
31.01.16: Bibelselskapet: kr. 9 916
07.02.16: Menigheten: kr. 8 843
14.02.16: Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep: kr. 9 810

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesund
omsorgssenter.
VÅR 2016

TIRSDAGS-

LAPSKAUS
Randesund menighet inviterer
familier og voksne i alle aldre
til servering av lapskaus
tirsdag 5. april

17. mars
28. april
26. mai
30. juni
28. juli

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke
Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Alle er hjertelig
velkommen!
Med vennlig hilsen
Reidar Skaaland, kantor
Eivind Martinsen, sokneprest
Anne Eidjord, diakon

Hjertelig velkommen!

!

!
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Gudstjenester i Randesund menighet fra mars – juni 2016
MARS
Søndag 6. mars
4. søndag i fastetiden, Joh 6, 24-36
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd,
søndagsskole
Søndag 13. mars
Maria budskapsdag, Luk 1, 39-45
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 20. mars
Palmesøndag, Joh 12, 1-13
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Torsdag 24. mars
Skjærtorsdag, Joh 13, 1-17
Søm kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste, nattverd
Fredag 25. mars
Langfredag, Mark 14, 26-15, 37
Randesund kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste
Søndag 27. mars
Påskedag, Joh 20, 1-10
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste, dåp
APRIL
Søndag 3. april
2. søndag i påsketiden,
Joh 20, 24-31
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, «barnas
påskefest», nattverd, Rabakoret
Søndag 10. april
3. søndag i påsketiden,
Mark 6, 30-44
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole
Randesund kirke kl. 19.00:
«Midt i vår verden», nattverd,
forbønn

Søndag 17. april
4. søndag i påsketiden,
Joh 14, 1-11
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, forbønn
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 24. april
5. søndag i påsketiden,
Joh 17, 6-11
Søm kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene, nattverd,
søndagsskole
MAI
Søndag 1. mai
6. søndag i påsketiden,
Matt 6, 7-13
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Torsdag 5. mai
Kristi himmelfartsdag, Joh 17, 1-11
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Lørdag 7. mai
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 8. mai
Søndag før pinse, Joh 16, 12-15
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole
Søndag 15. mai
Pinsedag, Joh 14, 23-29
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste, nattverd
Tirsdag 17. mai
Grunnlovsdag
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste

Lørdag 21. mai
Søm kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester
Søndag 22. mai
Treenighetssøndag, Luk 24, 45-48
Søm kirke kl 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Randesund kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 29. mai
2. søndag i treenighetstiden,
Joh 3, 1-13
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, «Baluba»
JUNI
Søndag 5. juni
3. søndag i treenighetstiden,
Mark 10, 13-16
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søndag 12. juni
4. søndag i treenighetstiden,
Matt 9, 35-38
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

