Nr. 2 2016 31. årgang
www. randesund.no

Rabakoret – 20 år

Redaktørens …
K
irkenytt var invitert til en
kirkering hos Sigrid Farstad
Johnsen i begynnelsen av mai.
Det var en flott opplevelse. Når jeg
som redaktør av Kirkenytt går rundt
på de forskjellige arrangementer i
menigheten for å skrive om dem,
møter jeg mange mennesker
og ser kjente ansikter. Men å bli
virkelig kjent med dem, våge å
sette meg ned blant dem, ha ro til å
prate, dele tanker og erfaringer, det
får jeg ikke gjort så ofte.
I denne kirkeringen kjente jeg
alle av ansikt, men det var utrolig
hyggelig å møte menneskene
bak, spise litt god mat sammen,
utveksle ideer, tanker og forslag
til nyheter på messa, le sammen
og ha en stille stund sammen. Jeg
tenkte at hadde jeg vært sammen
med dem mere, ville dette bli et
sted hvor jeg kjente trygghet, og
jeg ville ikke være redd for å åpne
meg.
Og dette er det jeg ønsker å formidle:
En kirkering er et arbeidsfellesskap
med et bestemt mål som det
jobbes mot. Den utfordrer til
kreativitet og gode ideer, og alle
kan noe, og heldigvis kan ikke alle

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

haakon_eb@hotmail.com

Jeg
former
hendene
som
en skål
lar
velsignelsen
fylle
den
lukker
hendene
som
et mykt
vern
bærer
den
med
hjem
en
himmel
over
dagene
over
livet

det samme. Men en kirkering er
også noe større, den gir tilhørighet

og er
et sted
hvor en
kjenner seg
hjemme.
Den skaper
vennskap
av beste
sort fordi
alle jobber
mot julemessa, strever, sliter, nyter
og ler sammen. Og forenes så
med alle de andre kirkeringene
i et stort felles løft på «den store
messedagen». Da sees resultatet
av månedenes strev. Ikke bare i
form av en stor pengesum, men
gjennom vissheten om at pengene
på messa gir mulighet til viktige
aktiviteter i menigheten gjennom
hele året.
Der er en himmel over en kirkering.
Der er en himmel over alle
aktivitetene i en menighet uansett
hva vi er med i. Der er en himmel
over vår hverdag, en kjærlighet
som våker over våre liv. I travelhet
og i ferietid. En himmel sprunget
ut av velsignelsen og nåden og
freden ved å leve i lyset fra Hans
ansikt.

Åshild Watne vant europeisk salmekonkurranse
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Salmen Når du vil med melodi av Åshild Watne
og tekst av danske Holger Lissner har vunnet
”Reformation Song Contest” - en europeisk
salmekonkurranse i anledning 500-års jubileet
for reformasjonen. I gudstjenesten 17. april ble

salmen for første gang fremført på norsk og som
menighetssang.
Åshild Watne, fra Søm, nå bosatt i Oslo, var selv til
stede i Søm kirke og presentere salmen. Hennes sønn,
Albert (14), var solist sammen med kirkekoret..

jaluga@online.no
per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

bjoern.skaar@gmail.com
geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
jgribe@online.no
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«Omsider blir det sommer»
F
ølgende setning kunne vært tatt fra mange steder, men
jeg har hentet den fra en av de vakreste salmene i vår
salmebok, (subjektivt vurdert).
Den begynner slik: »Så grønn en drakt, så rik en duft.»
Vi har fått den fra Sverige. Der heter den «En vänlig
grönskas rike dräkt».
Vi i Norge liker gjerne å synge svenske sanger. Jeg tror
ikke det er det samme andre veien. Jeg tror det er bare
så vidt de skjønner norsk der borte. Men nok om det.
Jeg synes svensk er et vakkert språk.
Vakre bilder om håp
Så har denne salmen både på norsk og svensk noen
vakre bilder. Men det er bare på svensk det snakkes om
«I paradis, han huld og vis, mig sist skal omplantera, där
intet vissnar mera». På norsk står: «Snart skaper Gud en
sommer uten make og gir oss alt tilbake.»
Vi skjønner at det har noe med et håp som går ut over
dette livet.
Elias Blix skrev jo om «Du vår med ljose dager. Du spår
at Gud oss lagar ein betre vår ein gong». Altså samme
tema men med våren som bilde.
Den kunne de godt hatt med i svensk salmebok, men
jeg ser den ikke der.
Rotskjæring
Så var det dette med «omplantera». Noen trær og
planter lar seg lettere omplantes. Og for at det skal
være enda mer mulig så driver en på planteskoler å
rotskjære planter. Da kuttes røttene for at de skal samle
seg og få et tetter rotsystem.
Jeg ble så opptatt av dette bildet at jeg ringte en gang
til en person som hadde tatt doktorgrad på nettopp

«rotskjæring». Da fikk
jeg greie på at de som
produserte trær for salg
drev med rotskjæring for
at trær og busker lettere
kunne slå seg til, slå rot i ny
jord.
Guds rike – den gode del
Har det noe med å ikke
spre seg på for mange ting,
om å søke Guds rike først, det ene nødvendige, den
gode del.
Vi går snart fra vår til sommer. Naturen viser seg fra sin
vakreste side. «Nytt liv av daude gror». Vi er heldige som
får oppleve dette enda en gang. Men det stopper ikke
der. Det er mer.
Det kristne håp
For «når gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller
mer. Når alt skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få.»
Slik skriver en annen dikter i en salme i vår salmebok.
Det er så mange sterke bilder i salmeskatten vår. Og
dere skjønner at jeg nå er langt bak i salmeboken, på
tema «Det kristne håp».
Dette skulle ikke være noen flukt fra denne verden, men
et kall til å leve riktigere her. At dette håp skal prege og
farge livet her.
Med ønske om en god vår og sommer i takknemlighet til
Skaperen av himmel og jord. Han som har store tanker og
store planer og evnen til å realisere dem.

Ikke bare Baluba
29. mai var det balubadag i Søm kirke. Balubadag
- det er en dag med masse aktivitet og med
misjon i fokus. Først var det familiegudstjeneste
der TROS 3. trinn deltok i liturgi og sang. Vi fikk
også en videohilsen spesielt til balubadagen fra
misjonærfamilien Wennerberg i Equador. De fortalte
om jordskjelv som har gjort mange hjemløse, om store
narkotikaproblemer, vold og om barn som ikke får
skolegang.
Etter gudstjenesten var det stor kirkekaffe. TROS sto
for en del av bakverket. De hadde også bruktmarked

med mange flotte ting. Inne og ute var det mange gøye
aktiviteter: Fiskedam, ansiktsmaling, hoppepute, stylter,
karamellklovner (den kaster en karamell til deg om du
treffer), bowling, fotballkonkurranse og mye mer. På
grillplassen ble det grillet pølser og pinnebrød. Store og
små vrimlet fra det ene til det andre og hygget seg.
Alt denne dagen kostet litt, og pengene gikk til
menighetens misjonsprosjekt i Equador i regi av
Misjonsalliansen. Nettoinntekten ble 22.000, inkludert
offeret i gudstjenesten. Et flott resultat.
				Øistein Vigemyr

Vennlig hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund

Kjær vikar slutter
Elisabeth Tønnessen har vært vikar som trosopplærer for June Baarøy
Myhrstad siden september 2015 i 80% stilling. Nå drar hun videre til Moi,
nær sitt hjemsted Flekkefjord. Hun skal ha 50% stilling som sekretær på
menighetskontorene, og ha 50% stilling som trosopplærer der. «Det er
erfaringen min som trosopplærer i Randesund som har inspirert meg
til å gå videre i den retningen», sier Elisabeth. «Det har vært mye å gjøre,
men jeg har lært masse her, og har hatt god hjelp av kateket Ellen og
de andre», fortsetter hun, og er takknemlig for at opplegget i TROS i
Randesund er så godt innarbeidet. Det har vært til stor hjelp for en
nykommer.
«Vi har hatt stor glede av Elisabeth, hennes personlighet og kvaliteter
siden i fjor høst. Hun har vært en nydelig kollega å ha, og hun har også
vært en veldig flott trosopplærer blant barn og unge i Randesund
menighet. Vi ønsker henne lykke til videre i trosopplæringen i sin nye
jobb», sier Åsne-Louise Halvorsen, daglig leder i Randesund menighet
Elisabeth avsluttet sitt vikariat i Randesund med deltakelsen på
Balubadagen. Daglig leder Åsne-Louise Halvorsen takket henne for
innsatsen og overrakte blomster.
Og Kirkenytt ønsker også Elisabeth lykke til videre i sin nye jobb.
Tove
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Første-klasses gudstjeneste
Alle små og store er velkommen til Førsteklasses gudstjeneste i Søm kirke
søndag 21. august kl. 11.00.
Dere som skal begynne på skolen denne
høsten er ekstra velkommen. Ta med
skolesekken, og så feirer vi at dere har blitt
skolebarn! Vi blir med i begynnelsen av gudstjenesten, før vi går ned i kjelleren
og har et opplegg der. Til slutt går vi opp igjen, og blir med på avslutningen av
gudstjenesten. 							Håper vi ses i Søm kirke!
Kirkenytt - Randesund menighet - 2016 Nr. 2
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Søm vokalensemble feiret 10 år
Søm vokalensemble, SVOK, holdt sin 10 års
jubileumskonsert i Søm kirke om kvelden den
17. april. Konserten var variert, og repertoiret
var en samling av verk og sanger som koret har
sunget gjennom de ti årene, et spenn fra negro
spirituals, via Bach, Nystedt, Hovland fram til

korets dirigent, Konrad Øhrn. Solistene var korets
egne, og det var en vakker og opplevelsesrik
kveld. Menighetsrådets leder, Svein Arve Egeland,
takket dirigenten og overrakte blomster på vegne
av menigheten.

(…forsettelse) Dette var en
forkortelse som ble godt mottatt,
og koret har benyttet dette navnet
siden.
Da kirkekoret hadde eksistert i fire
år, skaffet jeg koret en ny dirigent i
mitt sykefravær, og det resulterte
i at korene skilte lag for alvor.
Kirkekoret har etter 2006 hatt to
dirigenter, mens SVOK fortsatte
med meg som dirigent, med et lite
opphold våren 2015, hvor Inge
Dahl var min vikar, og ledet koret
gjennom en flott vårkonsert.
De siste to/tre årene har koret
begynt å øve hver uke, etter
forespørsel fra sangerne selv. Flere
syntes det ble for lite sang med
øvelser bare annenhver uke. Vi
nedsatte et styre høsten 2010 for
å avhjelpe meg med ansvaret, og
styrets første møte var september
samme år.
Korets første formann var Dagfinn
Andersen som gjorde en flott

innsats i fem år. Nåværende
formann er Ingar Boge som
fortsetter det gode arbeidet.
På denne måten har SVOK sakte,
men sikkert, utviklet seg til et
selvstendig voksenkor i menigheten
ved siden av kirkekoret. Forskjellen
er likevel av alle sangere som ønsker
å bli med i SVOK må kunne synge
etter noter. Dermed er muligheten
til stede til å komme gjennom større
mengder repertoar på kortere tid.
Dette kravet har ført til at sangere
fra andre steder i byen har ønsket å
være med i SVOK, og vi teller i dag
22 sangere fra Vågsbygd i vest til
Høvåg i øst.
Koret har jevnlig deltatt på
gudstjenester i menigheten, og
vi har etter hvert fått en tradisjon
med å holde aften-resitasjoner
Allehelgensaften hvert år. I tillegg
har koret holdt både julekonserter
og vårkonserter de fleste årene, og
dette vil vi fortsette med.

Koret har også i økende grad
blitt spurt fra andre menigheter
i området om å delta på
gudstjenester, og vi synes det
er en fin anledning til å komme
ut i distriktet og representere
Randesund menighet gjennom
sang.
Vi har også rukket å ha noen få
turer til bl. a. Langesund og Skien i
øst, og Farsund og Lista i vest. Mer
av dette planlegges etter hvert
som vi får forespørsler fra andre
menigheter. Pr. i dag er det seks
menigheter som venter på svar
fra koret om å komme og delta på
deres gudstjenester.
Koret er åpent for nye medlemmer,
og vi rekrutterer medlemmer med
tanke på å ivareta balansen mellom
stemmegruppene. Interesserte
sangere kan henvende seg til
nåværende formann, Ingar Boge,
eller korets dirigent.
Konrad Øhrn, dirigent

Søm kirke – Åpen kirke i juli (Veikirke)

Søm vokalensemble - en kort historikk

K

oret ble startet som en
dobbeltkvartett våren 2005.
Det var tenkt som et tilskudd
til kirkekoret som ble startet året
før, siden kirkekoret hadde en del
sangere som ønsket å synge enda
mer.
Tilbudet ble gitt til alle
medlemmene i kirkekoret, om det
var noen som hadde tid og lyst til å
synge litt ekstra, ut over øvelsene i
kirkekoret.
Til å begynne med øvde
dobbeltkvartetten en time i kirken
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før kirkekorets øvelse, annenhver
torsdag. Det viste seg derimot
ganske fort at dobbeltkvartetten
ble populær, og flere av kirkekorets
medlemmer pluss sangere fra andre
miljøer i byen ønsket å være med.
Dermed vokste dobbeltkvartetten,
og plutselig var vi 12 sangere
som øvde annen hver uke. Navnet
«Minikoret» ble fort lansert i mangel
av noe bedre.
Det viste seg imidlertid at det ble
for strevsomt for meg som dirigent
å ha en øvelse med kirkekoret rett
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etter en øvelse med «Minikoret», så
øvelsesdagen ble flyttet til onsdag i
løpet av det første året. Repertoaret
var ikke så stort, men vi stilte likevel
opp i kirken når vi ble spurt om å
delta på arrangementer. I denne
tiden ble det av og til arrangert
konsertkvelder en onsdag i
måneden, og vi ble spurt om å delta.
Koret fortsatte med øvelser
annenhver onsdag, og navnet
«SVOK» ble lansert. (forsetter…)

Vil du oppleve:
• et kirkerom som har
katedralens høytidspreg og
takhøyde?
• et rom som gjenspeiler
det helliges dimensjon i
tilværelsen?
• et rom for stillhet, lengsel,
undring og tilbedelse?
• et rom der kunst og
arkitektur integreres i
harmonisk samspill?
• en kirke - et tusenårsbygg
der fortid og fremtid møtes?
Svarer du ja, bør du ta med
deg sommergjester og
komme innom Søm kirke i
juli.
Vi har verter til stede
tirsdag til fredag kl. 11.00
– 14.00 i hele juli måned.
Ønsker du omvisning kan
kirkevertene fortelle om
kirken og kunsten.
Søndag er gudstjenestedag,
og da kan kirken sees etter
gudstjenesten.
Både fastboende og tilreisende ønskes velkommen.

Kirkenytt - Randesund menighet - 2016 Nr. 2
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Rabakoret feiret 20 år!

Vi må i større grad selv ta ansvar for driften av menigheten:

Giverrapport juni 2016

Vi trenger 40 nye, faste givere.

Regndråpene holdt seg heldigvis tilbake, men
publikum strømmet på og fylte den store plassen
foran Søm kirke. Til og med en journalist fra
Fædrelandsvennen dukket opp. Alle ville heie på
Rabakoret som feiret bursdag, og det ble virkelig
en stor fest med mye sang, dans og noen taler. Elin
Wikstøl Andersen var konferensier samtidig som hun
dirigerte koret med glød og iver. Reidar Skaaland, som
har komponert de fleste av Rabakorets sanger, spilte
inspirert sammen med sine små og store musikere.

Korets dansegruppe imponerte, og sogneprest Eivind
Martinsen takket korets ledere, musikere og foreldre
for den store innsatsen gjennom 20 år. Han overrakte
blomster til Elin, som deretter kunne avsløre den
flotte marsipankaka gitt av Dampbageriet. Det var
salg av pølser og lapskaus og til dels lange køer foran
salgsbodene.
Viktig: Rabakoret starter opp etter sommeren
torsdag 25. august kl. 17.00

Lars-Ivar Gjørv
900 63998

Ivrig ungdomsarbeider

I årene som kommer må vi belage oss på i
langt større grad selv å ta ansvaret for
driften av menigheten. Barne– og ungdomsarbeidet samt deler av diakonstillingen mv.
lønnes allerede i dag av frivillige gaver.
Det er slutt på den tiden da det offentlige
tok ansvar for alle kostnader i en menighet i
Den norske kirke. I årene som kommer må vi
belage oss på å ta enda mer ansvar selv, og
allerede i dag er sentrale medarbeidere lønnet av givertjenesten. I tillegg øker lønns- og
pensjonsutbetalingene i menigheten som en
del av utviklingen i samfunnet ellers. For de
stillingene menigheten selv finansierer, er
lønnskostnadene beregnet til 1.080.000 kr i
2016. I 2017 øker de til kr. 1,400.000.

Haakon Ekberg (22)

For å nå et slikt beløp trenger menigheten
minst 40 nye faste givere som på månedlig
basis forplikter seg til et fast beløp på kr. 300
per måned. Er du en av dem?
I tillegg til kostnadsøkningene har vi også
store ambisjoner—vi vil mer og vi vil videre:

Det dekkes og ordnes og syder av liv: Menigheten er klar til å ta imot
tredjeklassinger til trosopplæring.
- Jeg stortrives i jobben, men ser jo at vi ikke strekker helt til med de
ressursene vi har. Vi skulle gjerne ha gjort enda mer. Mulighetene er
så mange.
Neste år satser Haakon på å studere til sosionom, men håper han kan
beholde i alle fall deler av jobben parallelt med studiene.

Vi skulle gjerne ha styrket tilbudet til barn og
unge ytterligere, og med stadig flere eldre
blant oss er behovet og etterspørslene innenfor diakoni også økende.
Det er mange måter å gi på, se det gule feltet til høyre. Denne gangen vil vi oppfordre
deg til å bli fast giver med fast overføring i
nettbanken: Du kan selv opprette et slikt fast
oppdrag i nettbanken din, eller kontakte
Arnfinn Larsen på tlf. 38 04 68 80.

Vi utfordrer deg:

Bli med oss

Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli
med oss du også, og støtt arbeidet for barn, ungdom
og eldre i Randesund! Registrer deg og få
giverrapporten på epost, fyll ut

kontaktkortet.

Det er flere måter å gi på: Opprett fast
overføring i nettbanken, eller gi en
enkeltgave:

6319.07.52609

Giverkomiteen ønsker deg og dine en fin
sommer!
Vi ses i kirka!

Haakon Ekberg (22) er en
av de mange ungdommene
som selv har vokst opp i
menigheten, og som nå har
tatt et ansvar: Han sitter i
menighetsrådet, og har halv
stilling innen barne– og
ungdomsarbeid.
- Det var i 8. klasse jeg for
alvor ble kjent med menigheten, og ble svært godt tatt
i mot. Jeg opplevde meg sett
og satt pris på, og det betød
mye, sier Håkon.
Vi møter han en onsdag på
Kirketorget:

Gi via mobiltelefonen:

Send RAND200 til 2108

(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 til kr.
500; femti kroners intervall).

www.randesund.no/givertjeneste

Vi takker alle trofaste givere. Siden 2012 har
vi økt gavene betraktelig; nå vil vi videre!

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 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no.
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Vårfest for kirkeringene

Rundt femti feststemte kvinner var samlet på kirketorget da kirkeringene holdt sin årlige vårfest. Først ble det
holdt årsmøte, og da ble det ble opplyst om at Jan Georg Ribe var menighetsrådets representant i styret for
kirkeringene. Ellers ble det snakket mye om hvor viktig rekruttering er. Ikke bare fordi vi trenger flere til å ta et løft,
men fordi en får et helt annerledes forhold til menigheten ved å ta et tak.
Maten var deilig. Kirkeringenes leder, Sigrid Farstad Johnsen ledet festen, daglig leder Åsne-Louise Halvorsen
sang, og Toril prest holdt kveldens andakt. Hun snakket om troen som kirkens mor, og gudstjenesten som håpets
sentrum.

Konfirmanttur til Skogtun
Helga 15.-17. april dro konfirmantene på tur til Skogtun. Det var de konfirmantene som ikke skal på
KRIK-tur i sommer. I tillegg var TØFF’erne med som ledere, noe vi er veldig glade for. Helga ble topp! Vi
hadde undervisning, aktiviteter ute og inne, sosial samling på kvelden og mye annet gøy!

											Hilsen Elisabeth

Har du vært på julemesse i Søm kirke og opplevd den gode
stemningen der?
Det er kirkeringene som står
på og jobbber frem mot denne
messa.
Dette er en viktig inntektskilde
for menigheten, og vi vil gjerne
ha flere med i kirkeringene.
Synes du det høres litt traust
og gammeldags ut, så ikke la
deg skremme. Her er det plass
for gammel og ung, kvinne og
mann, og vi tar gjerne imot nye
og friske ideer.
De fleste kirkeringene møtes ca.
1 gang i måneden, men det er
helt opp til den enkelte gruppe

KONFIRMANT 2017

om de vil møtes sjeldnere eller oftere.
Gruppene står også fritt til å definere
innholdet på samlingene sine, f.eks
samtale, håndtverk, bibelstudie eller
noe helt annet. Her kan du bli bedre
kjent med en gruppe mennesker,
være med å gjøre en felles innsats og
kjenne på tilhørighet til menigheten
vår.
Du er hjertelig velkommen!
Hilsen Inger Lill Log
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Vel møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 2002 nærmer dagen seg da du
må bestemme deg for om du vil konfirmeres eller
ikke.
I Randesund menighet har vi påmelding til
konfirmantundervisning frem til 20. august. Påmelding
på menighetens nettside: www.randesund.no.
Konfirmasjonsdagene som du kan velge mellom er
lørdag 13. mai og lørdag 27. mai i Søm kirke og
lørdag 27. mai i Randesund kirke.
For konfirmantåret 2016/2017 har vi tilbud om ulike
konfirmantopplegg.
Du kan velge om du vil ha et opplegg der idrett
er en del av pakka. Dere som velger det deltar
på KonfAction i slutten av juni 2017. KonfAction
er en 5 dagers sommerleir i regi av KRIK, Kristen
Idrettskontakt. På leiren vil du være sammen med
ca. 1000 konfirmanter fra hele landet. Leiren er i
Bø i Telemark, like ved Sommerland. Der vil det
være idrettsinstruktører i en mengde ulike idretter
og fritidsaktiviteter med ulik vanskelighetsgrad,

bibeltimer, kveldsmøter, besøk i Sommerland og
sosiale aktiviteter.
Vi har også et opplegg med en weekend tur på våren.
Felles for alle er Kick-off-tur i oktober.
Er du interessert i mer informasjon har vi et
informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre
14. juni kl.19.00 i Søm kirke. Du finner også
informasjon på menighetens nettside. Her har vi en
filmsnutt der tidligere konfirmanter sier litt om hva
de synes om opplegget vårt. Der finner du også en
film fra KonfAction.
Vi håper at du melder deg som konfirmant i Randesund
slik at vi ser deg når vi starter opp 14. september!
				Hilsen Ellen kateket
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Et fellesskap for alle: Her hører vi til

Kan vi ringe deg?

et å høre til et sted, er sentralt i et menneskes
liv. Jeg har liggende et sitat på pulten min som
uttrykker følgende gode leveregel: «God kontakt med
egne røtter, slekt, familie og venner – gir godt rotfeste».

Hvordan fange opp behov?
Diakoniutvalget har i en periode jobbet med hvordan man kan fange opp
behov i menigheten. Vi ønsker at mennesker skal kjenne at det er godt å
være her, at man kan oppleve å bli sett og møtt. Det er jo slik vi ønsker at
fellesskapet skal fungere, der vi alle har et ansvar for å møte hverandre
med godhet og varme.
Det er også en del av livet at vi opplever motgang. Det kan være på
ulikt vis, og det gjelder oss alle. Som lemmer på Kristi legeme ønsker vi
at fellesskapet skal være med å bære oss. Enten det er at vi har mistet
noen vi er glad i, at vi har det tungt, at vi har mistet jobben, opplever
samlivskrise, eller har utfordringer i familien osv.
Omsorg i praksis
Men hvordan kan vi tilrettelegge for mer av denne omsorgen i praksis?
Diakoniutvalget har arbeidet med dette. Vi har allerede begynte å dele
ut bursdagsblomster til 90-åringer, 95-åringer og 100-åringer, både for å
oppmuntre og for å vise at menigheten er her for de som skulle ønske for
eksempel besøk videre.
Pionerprosjekt
I tillegg til dette, lanserer vi nå pionerprosjektet ”Kan vi ringe deg?”. Dersom du ønsker kontakt, kan du skrive
navn og nummer på et registreringskort som ligger i våpenhuset og så legge det i ”Post til diakonen”-postkassen
der. Så vil diakonen ringe deg opp for å høre om det er noe menigheten kan bidra med. Kjenner du at livet
utfordrer, vil vi ha lav terskel for at vi kan stå sammen. Enten det er samtale, bli bedt for, få nattverd, få kirkeskyss, få
en besøksvenn, være med i sorggruppe, eller annet.
Kortet kan også leveres til en kirkevert eller en ansatt. Informasjon er undergitt taushetsplikt. Du kan levere kortet
på vegne av en annen dersom det er ønskelig. Det som da er veldig viktig er at du først har avklart dette med den
gjelder, og at de ønsker en henvendelse. Vi ønsker også at de som er ledere i grupper og lag i menigheten skal ha
et ansvar for «sine», og melde inn behov for dem det er ønskelig for. Vi håper menigheten vil støtte opp om dette
tiltaket! For er det noe Jesus lærer oss, så er det at legemet er Hans kropp, og at vi skal bære hverandre byrder!
Og vi vil alle i løpet av livet trenge andre, og så er det opp til oss å våge å ta imot!
											Diakon Anne

D

Vi ønsker at Randesund menighet skal gi deg et
godt rotfeste. Vi ønsker å legge forholdene godt
til rette, slik at du får en opplevelse av at du kan si:
«Her hører jeg til – dette er min menighet».
Vi ønsker en kirke med lav terskel og hvor det er
høyt under taket slik at mennesker kjenner seg
velkommen. Indikatoren på om vi lykkes med dette
er om vi ser nye ansikter komme til kirken.
Jeg synes jeg har sett noe av dette den siste tid i
vår menighet. Det er flere som har uttrykt glede
over å høre til her. Jeg har møtt mennesker som
er lykkelige og glade over å få være en del av
gudstjenestefellesskapet i Søm kirke.
«Bli kjent runde»
Menighetsrådet er nå i sitt første år inne i en «bli
kjent runde». Vi har møtt ulike utvalg som har fortalt
oss om sitt arbeid, og det har vært inspirerende.
Det er så mye engasjement og stolthet i vårt arbeid
at det fyller oss med stor glede og takknemlighet.
Takk igjen til alle dere som står på i dette frivillige
arbeidet, og jeg har lyst å minne dere om Paulus ord
i 1 Kor 15.58: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast
og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For
dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves».
Diakoniutvalget
Siden sist har vi hatt besøk av Diakoniutvalget og
Misjonsutvalget. To viktige utvalg som er med
på å synliggjøre kristen nestekjærlighet i praksis.

Diakoniutvalget organiserer
på en forbilledlig måte
Tirsdagslapskaus, hyggetreff
en onsdag i måneden,
besøkstjeneste, forbønn,
oppfølging av etterlatte i
forbindelse med sorg og
død, osv. Masse gode tiltak
som er med på å synliggjøre evangeliet i praktisk
gjerning.
Misjonsutvalget
På siste møte i menighetsrådet var det besøk av
Misjonsutvalget. De har gjort og gjør en utrolig
flott jobb ved å synliggjøre at vi som menighet er
en del av den verdensvide kirke. I mange år har vi
hatt misjonsavtaler i Randesund gjennom SMM
(Samarbeidsråd Menighet og Misjon), nettverket
hvor 7 sentrale misjonsorganisasjoner i Den
norske kirke deltar. De tre siste årene har vi støttet
Misjonsalliansens arbeid i Ecuador.
Estland og Haifa
Fra høsten av har menighetsrådet vedtatt å ha
to misjonsavtaler, slik som vi har hatt tidligere: Vi
ønsker å støtte et kirkebygg i Estland gjennom
Det norske misjonsselskaps arbeid i landet, og
vi ønsker å støtte Israelsmisjonens arbeid på
Ebenezerhjemmet i Haifa. På den måten ønsker vi å
synliggjøre bredden av misjonsoppdraget, hvor vi
fokuserer på kirkens stilling i Europa, samtidig som
vi også går tilbake til røttene våre, til Israel, som
jo har en særskilt stilling i Guds frelsesoppdrag. Vi
gleder oss til å bli kjent med disse prosjektene, og
ber menigheten ta vel imot dem.
Svein Arve Egeland, menighetsrådsleder

TØFF – på tur
Tøff er et kurs for fjorårskonfirmanter og
andre ungdommer i Søm kirke. Bibeltemaer,
kommunikasjon og styrearbeid er noe
av innholdet i kurset i tillegg til praksis i
Enter, Midi, Guttis eller TROS. TØFF’erne
er også med som hjelpeledere på

konfirmantarrangementer. Etter endt kurs får deltagerne et
kursbevis.
I mars gikk den årlige turen med TØFF’erne til Danmark. Det ble en
kjempefin tur, med undervisning, aktiviteter og mye sosialt!
Og på TROS gudstjenesten på Balubadagen fikk de sitt vel fortjente
kursbevis utlevert.

Ny jobb

Nå er det slik at jeg har fått ny jobb som
sokneprest i Greipstad og Finsland sokn fra
høsten av. Det gjør at jeg har søkt og fått fritak
fra menighetsrådet fra 1. juni og ut perioden
som jeg er valgt for. Nestleder Jan Georg Ribe
vil fungere som leder frem til menighetsrådet
konstituerer seg på nytt en gang på høsten.
Dermed er oppgaven i gode hender.
Etter 7 år som menighetsrådsleder sitter
jeg tilbake med mange gode inntrykk. Det
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har vært et privilegium å være med og
lede Randesund menighet. En dyktig stab
og mange gode medarbeidere har gjort
oppgaven både trivelig og meningsfylt. Det
har gitt meg en erfaring som jeg med stor
glede tar med videre i livet.
Så da takker jeg for meg og ønsker Guds
velsignelse over menighetens liv og virke
fremover.
Hilsen Svein Arve Egeland
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Ny trosopplærer innsatt

10. april ble Haakon
Ekberg innsatt
som trosopplærer i
Randesund i 30%
stilling. Han fikk da
sitt tilsettingsbrev fra
biskopen og ble bedt
for i gudstjenesten.
Haakon er for lengst i full
sving i menigheten som
leder i Enter gjennom
flere år, og også som
menighetsrådsmedlem. Vi ønsker Haakon velkommen
i ny rolle.

Trofast medarbeider slutter
Søndag 29. mai
gjorde Oddvar
Hodne for siste
gang tjeneste
som klokker.
Han har hatt
denne frivillige
tjenesten i 20 år!
Oddvar blir ikke
borte fra våre
sammenhenger,
men gir seg som
klokker.

Sorggrupper ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre.
Har du behov for å være med i en sorggruppe?

Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap.
5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe.
Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro.
Vi tilbyr også sorggrupper etter samlivsbrudd.
Gruppestart foregår også kontinuerlig når vi har nok påmeldte deltakere.
-------------------------------------------------------------------------------------Ta kontakt med diakon Anne Eidjord, hvis du er interessert.
Tlf.: 38 19 68 81, mail: anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

GUTTIS – HØSTEN 2016
Vel møtt til GUTTIS i Søm kirke!
Vi starter opp mandag 12. september kl.18.00!
Alle gutter fra 1.- 4. trinn er velkomne til å være med på
GUTTIS!
GUTTIS er en hobbyklubb for gutter. Her snekres det
både fuglebrett og krakker, i tillegg til at vi leker og
koser oss. Noen ganger er vi på tur, som oftest har vi
en liten bevertning. Det kan være epler, gulrøtter eller
lapper!
Guttis har sine samlinger
annenhver mandag kl.18.00-19.15.
De fleste samlingene er i kjelleren i Søm kirke.
Fremmøte her, dersom ikke annet er nevnt.
				Håper du kommer!
-------------------------------------------------------------------------------------------

Baby- og
småbarnssang
Høsten 2016
i Søm kirke

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre.

Hver onsdag

fra 21.september

unntatt 5.oktober (høstferie)

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.

MIDI – HØSTEN 2016
Vel møtt til MIDI i Søm kirke!
Vi starter opp fredag 2. september kl.18.00!
MIDI er en klubb eller forening for gutter og jenter i
alder 5.-7. trinn. På MIDI skjer det mye gøy! Det kan
være klubbkveld, filmkveld, bowling, tur, kiosk, andakt,
leker og mye annet!
MIDI har sine samlinger annenhver fredag fra
kl.18.00-19.30. De fleste samlingene er i kjelleren i
Søm kirke.
				Håper du kommer!

Velkommen!

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.

Hei på deg, du som er 4 år i 2016!
Etter sommeren får du et brev i posten med en DVD og en invitasjon fra
kirken. Vi inviterer deg til kirken fordi vi har lyst til å gi deg en bok som
heter: «Min Kirkebok 4».
Boka deler vi ut på en gudstjeneste. Du kan velge mellom
familiegudstjenestene søndag 11. september kl.17.00 i Søm kirke eller
søndag 18. september kl.11.00 i Randesund kirke. Du kan velge den dagen
som passer best for deg! Husk bare å gi oss beskjed!
Vi har også 4-års treff tirsdag 13. og tirsdag 20. september kl.17.30 i Søm kirke.
På treffene blir vi litt bedre kjent med noen av fortellingene og sangene i
boka. I tillegg lager vi en ting som du kan få med deg hjem.
Husk påmelding på nettsiden vår: randesund.no

Vi gleder oss til å treffe deg!
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Kan du ikke
komme på hagefesten?
Salgskontoret er betjent hver
onsdag mellom 15.00 og 16.30.

I den bemannede resepsjonen finner du en sosial møteplass, kaffe, internett, bøker – og hjelp hvis du trenger det.

Velkommen til hagefest!

Trinn 2 er nylig lansert. Også herfra blir det kort og hyggelig vei til hagestue, grillplass, drivhus og bocciabane.
Randesund hageby
er met enn et sted å bo.
Det er et sted å leve.
Kontakt oss i dag for
en uforpliktende
boligprat.

Torsdag 16. juni kl 17 til 19
(Møt ved salgskontoret overfor Strømme skole)

Alle er hjertelig velkommen. Vi har noe godt
på grillen og tar en rusletur på området.
Møt nye naboer og få en smakebit av hvordan
det blir å bo med våre tre verdier:
1. Hygge – i egen bolig, ved hagestua,
vandresløyfen, drivhuset og parsellhagen.

2. Humor – i hobbyrommet, på golfgreenen, vaskehallen, bocciabanen og alle de
andre sosiale møteplassene.
3. Harmoni – i betjent servicesenter som
kan hjelpe med det meste, trimrom, innendørs
gå- og løpebane og gjestehotellrom.
Privat når du vil. Sosialt når du vil.

STRØMME
SKOLE
STRØMMEVEIEN
TRINN 1
LEILIGHETER

TRINN 2
TUNHUS OG
LEILIGHETER

TRINN 1
BUNGALOWER
SØM
KIRKE

Tunhusene i Trinn 2 er på to etasjer, med alt du trenger på én etasje, og direkte inngang til begge plan.
De 46 nye leilighetene sees på bildet over fra Strømmeveien. Mange av dem får to balkonger og gjennomgående lys.
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randesundhageby.no
Kirsten, HSH, tlf. 900 38 738
Ole Kristian, EiendomsMegler1, tlf. 404 08 610
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God festivalstemning gjennom 36 år

S

ommer er festivaltid for
svært mange ungdommer.
Blant alle festivalene som
tilbys er det én som skiller seg
ut: Skjærgårds Music and
Mission Festival.
Det er en kristen, rusfri festival
som hvert år samler mange
tusen ungdommer. På toppen
av det hele har den holdt på
uavbrutt i 36 år. Ingen andre
musikkfestivaler for ungdom kan
vise til noe liknende. Festivalen
holder til på idylliske Risøya
utenfor Tvedestrand. Her kan
deltakerne delta på konserter,
seminarer, konkurranser, show,
quiz, lovsangskvelder og
bibeltimer. Eller de kan spise is
og bare nyte den gode festivalstemningen.
Skjærgårds Music and Mission Festival Sted: Risøya utenfor Tvedestrand Dato: 5-10. juli 2016 Hjemmeside:
http://sginfo.no/Facebook: https://www.facebook.com/sginfo

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
G. Strømme Holding AS
Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Coop Mega Dvergsnes

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

Tlf. 932 34620

Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

Meny Rona

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

Telefon: 38179600
20
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Slekters gang
Døpte i perioden mars–mai 2016
Mille Evelina Reise Tveit
Sofie Karoline Delgado Kvanvik
Jan Nicholas Christoffersen Olsen
Eline Tollan Helleren
Hermine Storm-Stensøy
Marie Harsvik
Camille Moseid
Sophia Moseid
Thea Holm-Haraldsen
Fabian Belland Rohde
Fredrik Kloch Haaland
Lilly Tømmerstø Wangensteen
Maria Bjørgum Skaaland
Kristian August Tveiten Hanssen
Christian Bugge Bjørnhom
Jakob Bugge Bjørnhom
Alexander Hareide
Elida Einbu Nordgaard

Faste arrangementer i Søm kirke
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

Haakon Hofstædter
Ellie Hofstædter
Anna Dahlen Bjørnestad
Leander Medhus
Celine Louise Von der Lippe
Elias Nordstokkå Hestetun
Lykke Bragdø
Ida Falk Hansen
Liam Morgan

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)

Døde i perioden februar–mai 2016
Irma Tordis Jensen
Anne Lise Langfeldt-Ersdal
Brit Arna Vembe
Olav Kåre Lindebø
Borghild Klevstøl
Viede i perioden februar – mai
Siv Camilla Mosfjell og Paul Alexander Serra

Offer: februar–mai 2016
21.02.16: Menigheten: 			
28.02.16: Menigheten: 			
06.03.16: Menighetens misjonsprosjekt:
13.03.16: Kirkens bymisjon:		
27.03.16: Det norske misjonsselskap:
03.04.16: Kirkens nødhjelp: 		
10.04.16: Menigheten: 			
17.04.16: Menighetens misjonsprosjekt:
24.04.16: Menigheten: 			

kr. 4 304
kr. 6 065
kr. 9 739
kr. 8 855
kr. 12 295
kr. 10 618
kr. 9 281
kr. 10 407
kr. 8 830

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Høsten 2016
14. september:
12. oktober:

Bjørg Valborgland
Tove Houck

Øvrige datoer for høsten kommer i september.
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

01.05.16: Kirkens SOS:			
05.05.16: Menigheten: 			
07.05.16: Menigheten:		
08.05.16: Sjømannskirken: 		
15.05.16: Himalpartner:		
17.05.16: Misjonsalliansen, Equadorofrene
21.05.16: Menigheten (konf. gudstjenestene)
22.05.16: Menigheten (konf. gudstjeneste)
22.05.16: Skolelaget/NKSS:		

på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.
HØSTEN 2016
30. juni
21. juli
25. august
29. september
27. oktober
1. desember

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 7. september - Levi Eidhammer
Hvem er muslimene i Norge?
Onsdag 5. oktober - Bjarte Leer-Helgesen
En fengselsprests hverdag

kr. 5 823
kr. 4 858
kr. 5 202
kr. 7 513
kr. 11 348
kr. 4 298
kr. 11 868
kr. 4 364
kr. 6 942

Gudstjeneste med nattverd

Torsdager
Rabakoret ( Oppstart torsdag 25. august)
Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor: Kl. 19.45 – 22.00:

Onsdag 2. november - Christoforos Schuff
Min tvil
Onsdag 7. desember
Mot jul

Onsdagstreffene –

med variert og spennende innhold

TIRSDAGS-

LAPSKAUS

En gang i måneden stelles det i stand til onsdagstreff
på formiddagen, og da «bugner» kirketorget av
interesserte tilhørere. Emnene favner vidt. Advent
og påske, tilgivelse og sorg, fra livet i fangeleir på
Filippinene under krigen til en rusletur på torget i
Kristiansand, og et møte med romfolket. Fantasien
setter ingen grenser for en dyktig programkomité.
Kirkenytt var til stede 6. april under rusleturen på torget
med Inger og Knut Mæsel.

Randesund menighet inviterer
familier og voksne i alle aldre
til servering av lapskaus
tre tirsdager høsten 2016!
20. september
25. oktober
29. november

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

!

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

!
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Gudstjenester i Randesund menighet: juni–sept. 2016
JUNI
Søndag 12. juni
(4. søndag i treenighetstiden,
Matt 9, 35-38)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 19. juni
(5. søndag i treenighetstiden,
Matt 18, 12-18)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Randøya kl. 12.00:
Friluftsgudstjeneste
Søndag 26. juni
(6. søndag i treenighetstiden,
Aposteldagen, Mark 3, 13-19)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
JULI
Søndag 3. juli
(7. søndag i treenighetstiden,
Mark 5, 25-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 10. juli
(8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12, 28-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 17. juli
(9. søndag i treenighetstiden,
Luk 6, 36-42)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 24. juli
(10. søndag i treenighetstiden,
Ef 4, 26-32)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd

Søndag 31. juli
(11. søndag i treenighetstiden,
Joh 8, 31-36)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
AUGUST
Søndag 7. august
(12. søndag i treenighetstiden,
Joh 4, 27-30, 39-43)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 14. august
(13. søndag i treenighetstiden,
Joh 15, 13-17)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 21. august
(Vingårdssøndag, Matt 19, 2730)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp,
søndagsskole, «1. klassesgudstjeneste»
Søndag 28. august
(15. søndag i treenighetstiden,
Joh 15, 9-12)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste,
nattverd, Rabakoret

SEPTEMBER
Søndag 4. september
(16. søndag i treenighetstiden,
Matt 11, 16-19)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp,
søndagsskole
Søndag 11. september
(17. søndag i treenighetstiden,
Mark 5, 35-43)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd,
forbønn, «Diakoniens dag»
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste, «Min
kirkebok»
Søndag 18. september
(18. søndag i treenighetstiden,
Sal 38, 10-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd,
søndagsskole, SVOK synger
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, dåp, «Min
kirkebok»
Søndag 25. september
(19. søndag i treenighetstiden,
Luk 9, 57-62)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søm kirke kl. 17.00:
«Barnegudstjeneste»
Vi tar forbehold om
endringer. Se nettstedet vårt
www.randesund.no eller
Fædrelandsvennen

