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«Når skal du krympe, Mimi?» 
spurte mitt syvårige barnebarn, 
og fortsatte: «Farfar har sagt 
at alle krymper når de blir 
gamle!» Ikke akkurat lystelige 
framtidsutsikter for redaktøren. 
Men livet består av utvikling, i 
negativ eller positiv retning, 
og resultatene i framtiden 
avhenger av det engasjement vi 
viser i nåtiden. Dette nummeret 
av Kirkenytt viser at der er 
mye iver og innsatsvilje i vår 
menighet, mange frivillige som 
driver hjulene framover. 
Bak de små annonsene om 
Hyggetreff på Randesund 
omsorgssenter, TROS, 
tårnagentene og julekonsert, 
skjuler det seg mange som 
stiller opp og tar en tørn. Søm 
kirkekor har fått assistanse 
fra våre nabomenigheter for 
fremdeles å kunne holde på 
mens dirigenten Lisa Håland har 
permisjon. Og resultater er to 
julekonserter i år.
Bak menighetens julemesse 
ligger planmessig og utrettelig 
arbeid fra kirkeringene. Samme 
helg overnatter LysVåken barna 
i kirken, og deltar på søndagens 
gudstjeneste, noe som ikke 
hadde gått an uten frivillige 
hjelpere.
Misjonsprosjektene vitner om 
brennende engasjement utenfor 
våre egne grenser fra både unge 

og eldre. To ungdomsarbeidere 
er innsatt, de gleder seg over 
å kunne jobbe med Enter og 
ungdommen. Den fine flokken 
med konfirmanter viser hvor 
nødvendig det er med et godt 
sted å være for de unge. Dette er 
bare noen av aktivitetene som 
gjør at menigheten fungerer 
og blir et sted å være for alle 
aldersgrupper 
Og gudstjenesten er det felles 
møtestedet hvor vi er sammen 

på 
tvers av 
genera
sj onene. 
Her 
får vi 
oppleve 
at vi  
ikke er 
isolerte i vår lille oppgave, men 
er sammen om et felles mål. 
Her henter vi krefter, her finner 
vi meningen i det vi holder på 
med. Historielagets gave til 
menigheten, den gamle bibelen,  
gir oss også perspektiver på 
hvilken tradisjon vi står i.
«Hva så du, biskop?» skrev jeg 
for noen år siden da det var 
visitas i Randesund. Vi håper 
biskop Stein Reinertsen under 
denne visitasen ser de mange 
som bruker tid og krefter i 
menighetens arbeid fordi de 
er »glade i kirka si», som et 
kirkeringsmedlem sier. Og vi 
håper biskopen vil gi inspirasjon 
og innsikt til mere innsats når 
kirken på nyåret skal seile på 
egen hånd, løsrevet fra staten.
Det er ikke bare når juletonene 
lyder at vi må søke mot Betlehem. 
Særlig nå framover er det viktig å 
hente krefter fra Barnet, han som 
virkelig kan sette ting i sin rette 
stand. 
   Tove

Mot Betlehem
Juletoner 

svever 
i luften
skaper 
varm 

forventning
en 

underlig 
higen 
mot 

Betlehem
dette 

uforklarlige 
håp om 

at Barnet 
skal sette 

jorden 
på rett 

spor

Redaktørens …

Offer: august – november 2016
21.08.16: Menigheten:    kr.  6597,
28.08.16: Menigheten:   kr.  13771,
04.09.16: Misjonsprosjektet:   kr.  11259,
11.09.16: KUP    kr.   9362,
18.09.16: Menigheten   kr.  2294,
18.09.16: Menigheten   kr.  6293,
25.09.16: Blå kors    kr.  8292,
02.10.16: Misj. prosj. Estland   kr.  8691,

09.10.16: Menigheten   kr.  9264,
16.10.16: Menigheten   kr.  7476,
23.10.16: Søndagsskolen Norge  kr.  7894,
30.10.16: Menigheten    kr.  7659,
06.11.16: Misj. prosj. Estland  kr.  6502,
13.11.16: Menigheten   kr.  8357,
20.11.16: Åpne dører   kr.  7325,
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Biskopens juleandakt 2016
Tenk om det er sant!
«Jeg skulle gjerne sett ansiktet på mannen – 
møtt ham som skrev dette. Beretningen om 
Jesu fødsel er det vakreste som er skrevet. Det 
er det tetteste, knappeste, og det vakreste,» 
sa den svenske verdenskjente forfatteren 
Pär Lagerkvist i en samtale med Jakob 
Weidemann en sen nattetime i Roma. Så 
legger han til: «Tenk om det er sant!»
Ja, tenk om det er sant at Gud ble menneske! 
Da har Gud talt høyt om det å være menneske. 
Han er blitt som en av oss. Salmedikteren Olof 
Hartmann har sagt om juleevangeliet:
«Hvis dette er sant, finnes det ikke lenger 
noen ensomhet og ingen forbannelse i det 
menneskelige, for da har Gud valgt å bo hos 
de utestengte og forent seg med vår skjebne 
i mørket. Da kan du høre hans pust også 
der hvor rådvillheten bor, om du bare har 
evangeliet hos deg.»
Hvis dette er sant, har vi fått det beste 
eksempelet på hva det vil si å være et helt 
menneske. Jesus har vist oss hvordan vi 
skal leve et ekte menneskelig liv. Ingen har 
levd et så helt menneskelig liv som han. Å 
være menneske er ikke fremmed for Gud. 
Han kjenner oss og vet hva det er å være 
menneske. Han har kommet nær gjennom et 
lite barn i en krybbe.
Tenk om det er sant, da har Gud vist seg i 
vår verden! Foran menneskers øyne, ører og 
hender har Gud vist sin kjærlighet slik verden 
aldri før har sett. Et av øyenvitnene uttrykker 
seg slik:
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant 
oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden 

for at vi skulle leve 
ved ham. (1. Joh 4,9)
Tenk om det er 
sant at barnet i 
krybben er tegnet 
på at verdens 
frelser er født! 
Ikke en politisk 
frelser, ikke en 
militær frelser, ikke en økonomisk frelser, 
men en frelser som kommer som et vanlig 
menneske som en av oss samtidig som han er 
helt forskjellig fra oss. Da har han som er den 
eneste som kan åpne porten til himmelen for 
oss kommet. Han er kommet som en sårbar 
frelser uten livvakter, som et forsvarsløst lite 
barn. Han kommer ikke for å imponere med 
makt, men for å nå like inn til oss. Da har Gud 
vist at han virkelig ønsker å komme nær hvert 
menneske.
Tenk om det er sant at Messias kom julenatt, 
med hyrdene og hele himmelen som de første 
vitnene! At himmelen den natten ble fylt av 
en sang de aldri før hadde hørt maken til. Da 
er alle løftene i det gamle testamentet blitt 
oppfylt. Da har livet vårt fått en retning. ”Tro 
på meg,” sa han som ble lagt i krybben. ”Det 
var derfor jeg kom.”
«Beretningen om Jesu fødsel er det vakreste som 
er skrevet. Det er det tetteste, knappeste, og det 
vakreste. Tenk om det er sant!»

”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, 
vår Herre som ble unnfanget av den Hellige 
Ånd, født av jomfru Maria...”
Velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark

Bli med på TROS for 1. trinn!
TROS for de som går på 1.trinn starter opp i Søm kirke 
i uke 9. Barna som går på Vardåsen skole og Strømme 
skole har samlinger på tirsdagene, mens de som går 
på Dvergsnes skole og Kringsjå skole møtes i kirka 
torsdagene. 
Der får barna bl.a. høre om Gud som har skapt alt. De 
får bli bedre kjent med kunsten i Søm kirke, og de skal 

få prøve å være kunstnere selv.. 
Like over nyttår får alle 
medlemmer som er født i 2010 
brev i posten med innbydelse til 
TROS.

HJERTELIG VELKOMMEN ! 

Nyhetsbrev fra Kirkeaktuelt 8. november 2016
Det er mye snakk om kirken som eget rettssubjekt 
fra 1. januar 2017 – og en kirke adskilt fra staten. 
Men hva innebærer det egentlig?
Hva skjer 1. januar – når Den norske kirke skilles 
fra staten? 
1. januar opprettes Den norske kirke som et 
selvstendig rettssubjekt og er ikke lenger en statlig 
etat. Det betyr at vi overtar det ansvaret som staten, 
nå sist ved Kulturdepartementet, har ivaretatt på 
kirkens vegne. Blant annet gjelder dette ansvar 
for økonomiforvaltning og arbeidsgiveransvaret 
for prester, proster, biskoper og ansatte på 
bispedømmekontorene og i Kirkerådet. Disse får nå 
det nye rettssubjektet som arbeidsgiver. I realiteten 
betyr dette lite nytt for den enkelte som stadig 
skal forholde seg til sin nærmeste leder og sitt 
bispedømme. Det er Kirkemøtet som formelt overtar 
de fleste oppgavene fra staten og som delegerer 
videre. Kirkemøtet 2016 behandlet flere saker som 
la grunnlag for en god forvaltning av disse nye 
ansvarsoppgavene.
Hvorfor skjer dette? 
Skillet er en konsekvens av kirkeforliket i 2008 
som førte til grunnlovsendringen i 2012 som 
endret kirkens status i grunnloven fra statskirke til 
folkekirke. Denne endringen blir ofte omtalt som en 
forfatningsreform. 10. mai 2016 vedtok Stortinget 
endringer i Kirkeloven. Disse endringene oppretter 
formelt Den norske kirke som eget rettssubjekt fra 
1.1.2017 (se punkt 1) og dermed kan man snakke om 
en forvaltningsreform.
Hvorfor er kirken selv/Kirkemøtet fornøyd med 
endringene?
Det har vært to viktige hovedgrunner til at både 
kirken og staten har ønsket dette skillet velkomment:

1.  hensynet til religionsfrihet og likestilling mellom 
tros og livssynssamfunn
2.  hensynet til selvstendighet for Den norske kirke

Hvordan forandrer kirken seg – for medlemmene? 
Det er ingen grunn til å tro at dette kommer til å 
merkes av medlemmene på noen måte.
Og hva blir annerledes for ansatte? 
Ansatte som ikke omfattes av 
virksomhetsoverdragelsen (ansatte i fellesrådslinjen) 
vil ikke påvirkes på noe vis. 
De aller fleste av de ansatte som virksomhetsoverdras 
(prester, proster og biskoper, samt fagrådgivere på 
bispedømmekontorene og i Kirkerådet) vil merke 
lite. Men de vil få ny arbeidsgiver og dermed nytt 
avtaleverk som regulerer ansattes betingelser 
(hovedavtale, hovedtariffavtale, særavtaler osv)
Den gruppen som vil merke mest er de ansatte 
ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet som 
jobber med økonomi, lønn og personal. Disse får 
helt nye systemer og rutiner de må jobbe med, da 
kirken ikke lenger kan benytte seg av de statlige 
styringssystemene.
Vil medlemmene nå måtte betale for å være 
medlem i kirken? 
Nei, det er ingen planer om å innføre 
medlemsbetaling i Den norske kirke. Regjeringen 
jobber med en helhetlig rammelov for tros og 
livssynssamfunn som skal ut på høring våren 2017 
og denne vil også inkludere forslag til fremtidige 
finansieringsmodeller.
Vil vi fortsatt ha de samme helligdagene med fri 
fra skole og jobb? 
Ja!

Tårnagenthelg!
Lørdag og søndag 28.-29. januar 2017 inviterer vi alle på 
2.-4. trinn til Søm kirke for å være tårnagent!
Her vil det bli mange oppdrag som du kan være med på å 
løse.
Kirken, kirketårnet og andre hemmelige steder…
Kirken og kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. 
Det har vi lyst til å gjøre noe med. 
På lørdagen skal vi utforske kirken, tårnet og 
kirkeklokken. Søndag deltar vi på gudstjenesten i Søm 
kirke. Barna bor hjemme, men vil være sammen noen 
timer på lørdag og søndag.
Barn som går på 2. trinn vil få en spesiell invitasjon i 
posten, men det er også mulig for barn på 3. og 4. trinn 
å melde seg på til denne helgen.
Barna som deltar får et eget agentbevis.

Hjelpeledere
Til dere som har en 8åring i huset. 
Vi vil sette stor pris på om du har 
lyst og anledning til å være sammen 
med oss noen timer i løpet av 
helgen og bistå med praktiske ting i 
forbindelse med mat og aktiviteter.
Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for barn som heter www.
tarnagentene.no. Sjekk det for flere oppdrag!
Påmelding til Tårnagenthelgen på www.randesund.
no innen 20. januar. Begrenset plass, barn fra 2. trinn, 
som melder seg før fristen, vil bli prioritert.

Agenthilsen fra oss i Randesund menighet
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Ebenezerhjemmet
Ebenezerhjemmet er et alders-og sykehjem 
for messianske jøder og kristne arabere.
Hjemmet ble grunnlagt etter initiativ fra Den 
norske Israelsmisjon for 40 år siden. Flere av 
beboerne har opplevd et mellomkrigseuropa i 
oppløsning, konsentrasjonsleirer, immigrasjon til 
Israel, og flere kriger.

Videre opplever Jesustroende jøder å bli utstøtt 
fra sin familie ved å bekjenne troen på Jesus. Når 
alderdom og behov for pleie melder seg, blir 
Ebenezerhjemmet deres eneste redning.
14. april 2016 ble der feiret Ebenezerhjemmet sitt 
40års jubileum med 350 gjester fra inn– og utland.
Hensikten med arrangementet var å gi Gud æren 
for Hans trofasthet.
40 år får oss til å tenke på tiden i ødemarken, 5. 
Mos.29,5: Jeg førte dere i ørkenen i 40 år. Klærne ble 
ikke utslitt, heller ikke skoene du hadde på føttene.
Ebenezerhjemmet er helt avhengig av økonomisk 

støtte utenfra. Hjemmet får ikke noe støtte 
fra staten Israel, men er nå pålagt å bygge 
sykehjemsavdeling dersom beboerne skal være 
der til de dør.
Våren 2016 kom det brev fra Helsemyndighetene 
om at hjemmet trenger umiddelbar oppussing, 
noe andre aldershjem også har fått påbud om. Det 
var planlagt å gjøre disse utbedringene som en del 
av byggeprosjektet »Ny sykehjemsavdeling», men 
Helsemyndighetene vil ikke gi byggetillatelse før 
vedlikeholdet er gjort.
Be om visdom og ledelse i arbeidet.

Takk for at dere vil være med å støtte dette viktige 
prosjektet.

1.Sam.7,12: 7,12: 
Og Samuel tok en stein og satte den mellom 
Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben –Eser 
»Hjelpesteinen» og sa: «Hittil har Herren hjulpet oss.
    Inger Kvestad

Misjon i Estland – Vi bygger kirke i Mustamäe
Republikken Estland er et land i det nordøstlige 
Europa. Det er det minste og det nordligste landet 
av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Selv 
om det har vært stor økonomisk vekst de siste 20 
årene, lever fortsatt mange i fattigdom. Estland er 
et av verdens minst religiøse land der tre av fire 
ikke regner seg som religiøse. I 1940 ble Estland 
erobret av, og innlemmet i, Sovjetunionen. Under 
unionens sammenbrudd i 1991 erklærte Estland 
sin uavhengighet.
Under kommunisttiden ble kirken i ØstEuropa 
undertrykt og aktivt motarbeidet. Kirkene i 
sentrum ble gjort om til militære boliger og 

treningsrom. Ungdommer som stod frem som 
kristne fikk ikke studere ved universitetene. 
Heldigvis sørget kristne for at både sanger 
og bibelhistorier ble videreformidlet til neste 
generasjon, på tross av farene det involverte. I dag 
trenger kirker i Estland støttespillere for å «komme 
på banen» igjen.
Ingen kirke
Estlands hovedstad heter Tallinn og Mustamäe er 
1 av 8 bydeler i Tallinn. Det bor 66.000 mennesker 
i Mustamäe i dag, noe som gjør den til den nest 
største bydelen når det gjelder innbyggertall. Men 
på størrelse (8.1 km²) er bydelen nest minst i areal. 

Bydelen ligger 5 km utenfor sentrum, og består i 
hovedsak av høyblokker som ble bygd på 60 og 
70tallet. I Mustamäe er det 11 barneskoler. Her er 
4 russiske, 5 estiske og 2 som er blandet. Men det 
finnes ingen kirker i Mustamäe.
Tiina Klement er prest i Den evangeliske 
lutherske kirken i Estland. Hun har tidligere 
studert ved Ansgar teologiske høyskole, og har sin 
presteutdannelse fra Norge. Hun snakker derfor 
flytende norsk. Tiina har startet en menighet i 
Mustamäe. De holder til i kjelleren i rådhuset. 
Menigheten startet med 12 voksne, noe som er 
kravet for å starte en menighet i Estland. I løpet av 
6 år har menigheten vokst og de er i dag omtrent 
80 medlemmer hvor 25 er barn. Det er trangt i 
den lille kjelleren, og de ønsker derfor å bygge et 
kirkebygg.
15 millioner
Menigheten i Mustamäe har fått en tomt av 
bydelen, mot at de starter å bygge i løpet av 2 år. 
De har det siste året klart å samle inn 1 million 
norske kroner. De har nå fått i orden alle tegninger 
fra arkitekt og er klare for å starte med å bygge. 
Nå står de igjen med tom konto, og trenger 15 
millioner kroner for å få bygd ferdig kirken.
Bruktbutikk
Menigheten i Mustamäe jobber mye med diakoni. 
Fra Norge kommer det ofte hjelpesendinger med 
brukte klær, leker og diverse. Menigheten har 
derfor startet en bruktbutikk i nærheten for å 
prøve å tjene inn litt penger. Her har de ansatt en 
person, men de fleste arbeider frivillig. 
Diakoni og hjelpearbeid er et viktig arbeid i 
Estland. Samtidig er det enormt utfordrende. 
Menneskene som møter kirken gjennom diakoni 
er mennesker som lever i fattigdom, som er 

enslige forsørgere og som har det vanskelig! 
De kommer på gudstjeneste fordi der får de 
mat. De sender barna på søndagsskole fordi 
der får de lunsj. Mange sliter med alkohol, jobb, 
sosiale problemer osv. Å finne nok ledere er en 
utfordring. Tiina som er prest står midt oppi dette 
og fungerer både som prest, daglig leder, diakon, 
ungdomsarbeider, familiearbeider... 

Ettåringer i tjeneste
Det er derfor en enorm ressurs at NMS sender 
ut ettåringer, unge mennesker, som er i tjeneste 
et helt år! Jeg har selv vært ettåring og bodde i 
Estland 2012/2013. I løpet av dette året var jeg 
blant annet med på babysang, søndagsskole, 
hjemmebesøk til trengende, ungdomsarbeid, 
oppstart av to nye gospelkor og bibelgruppe. 
Misjon i Estland har en stor plass i mitt hjerte. Jeg 
er derfor veldig takknemlige for at Randesund 
menighet har valgt Estland som misjonsprosjekt i 
år!
    Lisa Håland
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- I Randesund menighet ønsker vi en tilstedevæ-
rende hverdagsmenighet, sier leder av givertje-
nesten Øistein Vigemyr. 

Sagt på en annen måte: Stat og kommune finan-
sierer et langt stykke på vei det menighetsliv som 
fantes for 100 år siden - med gudstjenester på 
helligdagene, begravelser, vielser, konfirmantun-
dervisning pluss noe diakoni. I nyere tid er dåps-
opplæring kommet til. Alt det andre - barne- og 
ungdomsarbeid, kor, møtevirksomhet til hver-
dags, bryr stat og kommune seg lite om - i alle fall 
finansielt. I kjelleren i Søm kirke er det bare    
toalettene som er offentlig finansiert! 
 
Nå vil og må vi videre 
Lønns- og pensjonskostnadene i menigheten øker 
som en del av utviklingen i samfunnet ellers. For 
de stillingene menigheten selv finansierer, er 
lønnskostnadene beregnet til kr. 875 000 i 2017. 
 
Vi trenger deg. 

Giverrapport desember 2016 

Ønsker du kirke hver dag i uka? 

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. 

 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 
Gi via mobiltelefonen:  

MCASH 
Installer appen mCASH og gi en enkeltgave. 

 
www.randesund.no/givertjeneste 

 
 

Da blir du også med i givertjenesten. 

 

Menighetsrådsleder Jan Georg Ribe (tv.) og 
biskop Stein Reinertsen etter møte med     
menighetsråd og stab i forbindelse med    
visitasen i slutten av november. 

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012 
og fram til i dag. Vi er godt rustet til å ta 
enda mer ansvar for menigheten vår. 

I kjelleren i Søm kirke er det 
bare toalettene som er 
offentlig finansiert. Bli med 
oss og betal for alt         
kommune og stat ikke   
dekker. 

Lars-Ivar Gjørv 
900 63998 | larsivar@gmk.no  
Jeg spisser det litt: Noe forenklet sagt, betaler det 
offentlige kun for menighetens tjenestetilbud og 
drift på søndagene og helligdager, samt begravel-
ser. Det meste av det som skjer ellers i uka betaler 
vi selv, i form av  gaver eller egeninnsats. 

Du som fast giver er sammen med andre frivillige invitert til 

Menighetsfest 
Alle faste givere er invitert til menighetens store feiring av frivillighet og me-
nighet i Søm kirke lørdag 18. mars kl. 19. 

Komiteen jobber med å sende ut invitasjoner til alle frivillige. Vi er invitert 
med følge—du kan ta med deg en ektefelle, partner, familie eller venn. 

For påmelding og innbetaling av egenandel: Følg med på nettsiden rande-
sund.no samt kunngjøringer og oppslag i kirken. 

Ny måte å gi på fra mobiltelefonen: 

 

 

Vi har skiftet leverandør når det gjelder å gi fra mobiltelefonen. Last ned 
appen mCASH fra Sparebank1, registrer deg og ditt bankkort, og du er klar 
til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.  

Gi en jule– og nyttårsgave: 
Se gult felt under, og bli med oss: Gi en jule– 
og nyttårsgave til en menighet som betyr 
svært mye for hele bydelen vår. Du velger 
selv hvordan du vil gi. 

Uteam Tallinn!
Lørdag 1. oktober var vi 33 spente 
ungdommer og ledere, fra Randesund, Tveit 
og Søgne menigheter som møttes i Søm kirke 
til en forberedelsesdag for misjonstur! Den 
kommende uka skulle vi tilbringe sammen 
i Tallinn, hovedstaden i Estland. Turen var 
gjennom NMSU sitt nye prosjekt «Uteam». 
NMSU sin visjon er «Unge disipler i hele 
verden», og gjennom Uteam er målet at 
ungdom skal få besøke, oppleve og gjøre 
misjon. Det ble en innholdsrik uke, med 
mange gode opplevelser og nye vennskap!
Uka besto av mange ulike aktiviteter, alt i 
fra klatrepark til babysang og oppussing av 
leiligheter! Mye av arbeidet vi var med på, gjorde 
vi gjennom to menigheter, Mustamäe og Saku, 
som NMS støtter. Brit Helen og jeg, som begge har 
vært ”ettåringer” for NMSU i Estland, var med som 
reiseledere og hadde laget opplegget for uka.  

Siden formålet med turen var misjonstur, ble 
hver dag startet og avsluttet med sang, bønn, 
bibellesning og gode samtaler. 
Estland sies å være det minst religiøse landet i 
Europa. Selv om landet geografisk ikke ligger 
langt fra Norge, er kulturforskjellene nokså store. 
Sovjettiden har definitivt preget landet. Kulturen 
er mye ”kaldere” enn i Norge, og det er mange 
triste skjebner; særlig fattigdom og alkohol har 
ødelagt mye for mange familier.
Men samtidig er Estland et veldig fint land med 
en nydelig gamleby, og den blir mer og mer 
attraktiv for turister. Så i løpet av uka vi var i Tallinn, 

fikk vi oppleve en god blanding, og se både de 
gode og de litt mindre gode sidene ved landet.
I løpet av uka var vi med på det som skjedde 
av aktiviteter i de to menighetene; babysang, 
matutdeling, fotballtrening og ungdomskvelder. 
Vi var også på noen hjemmebesøk, pusset opp i to 
leiligheter, og hjalp til i Magda misjonsbutikk, som 
er en gjenbruksbutikk som Mustamäe menighet 
har startet. I tillegg arrangerte vi en aktivitetsdag 
der vi hadde med oss over 30 barn, halvparten 
til badeland og resten til Skypark (på godt norsk: 
«trampolineland») Da hadde alle oss norske ansvar 
for ett estisk barn hver. Etterpå spiste vi pizza 
sammen i kirka. 

De tre menighetene som reiste sammen kjente 
ikke hverandre fra før, så vi brukte også en del tid 
på å skape relasjoner og nye vennskap, gjennom 
å være på byvandring i gamlebyen, i klatrepark og 
spise mye god mat! 

I Apostlenes gjerninger skriver Lukas om 
fellesskapet til de første troende. Disse ordene 
passer fint til en misjonstur, og kan også være med 
å oppsummere uka vår. 

”De holdt seg trofast til apostlenes lære og 
fellesskapet, til brødbrytelsen og bønnene. De sang 
og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og 
hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.” 
Apg. 2,42&47.

Jeg tror vi alle var enige om at det hadde vært en 
fin, meningsfull og lærerik tur!
    Miriam Landmark
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Gudstjenesten – en himmel over livet
Da biskop Skjevesland la ned grunnsteinen til Søm kirke, 
sa han i sin tale: ”Hvorfor bygger vi kirker? Jo, fordi men-
neskene trenger en himmel over seg og et hjem rundt 
seg. Derfor bygger vi kirker.”
Vi FEIRER gudstjeneste
Utgangspunktet for vår gudstjeneste er påskedag. 
Søndagen ble tidlig den viktigste gudstjenestedagen. 
Det er som om hver søndag er en påskedag. Vi feirer 
gudstjeneste på Kristi oppstandelsesdag, slik kirken 
har gjort i 2000 år. Vi er heldige som får være med på 
en ukentlig påskedagsbegivenhet. Dette er kirkens 
pulsslag. Vi lever med et håp, et håp som lever i oss 
på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Dette 
håpet samler oss til feiring hver søndag. Og dermed 
feirer vi Jesu oppstandelse.
Oppstandelsen
Vi feirer altså gudstjeneste for at våre liv skal få være 
gjennomlyst av oppstandelsen, og for at oppstandel
sen skal bli mer virkelig og nærværende for oss. Som 
når vi feirer noens bursdag: Den vi feirer, får ekstra 
oppmerksomhet, men han eller hun finnes jo alle an
dre dager også. Den felles erfaringen som festen og 
feiringen er, forsterker og fordyper det som finnes og 
er sant. Derfor er det som om den vi feirer, blir mer 
levende, mer dyrebar for oss. Gudstjenesten feirer vi 
en virkelighet som alltid er der, men som gjennom 
liturgi, ritualer og handlinger blir mer levende og 
virkelig og nærværende. Slik kan vi si og tro når vi går 
fra gudstjenesten at Guds rike har kommet nær og 

brutt inn i vår virkelighet.
Gudstjenesten er først og 
fremst en feiring av Kristi 
oppstandelse. Den blir 
tydelig og nærværende hver 
eneste søndag. Den er ikke 
begrensa til tiden og rommet 
der vi feirer gudstjenesten 

– den er alltid nærværende.
Men for at våre liv dag etter 
dag skal være gjennomlyste 
av oppstandelsen, trenger vi gudstjenesten, slik at vi 
søndag etter søndag får feire den virkelighet som er 
virkeligere enn all virkelighet.
Sammen for Guds ansikt
De siste årene har vi opplevd flere store reformer i vår 
kirke. Gudstjenestereformen fikk navnet Sammen for 
Guds ansikt. Mange av endringene som har kommet, 
har vært vikige og riktige, for eksempel i forhold til 
min oppvekst i kirken på 70 og 80tallet. Den gan
gen var det selvsagt at barna ikke fikk ta del i nattver
den, og det var ikke lite mystikk som omkranset det
te som de voksne med alvorlig mine gjorde framme i 
kirken, mens vi barna satt igjen i benken.I dag er det 
selvsagt at barna får delta i nattverden. Og vi snakker 
om det som skjer. Det er ikke skummelt, alvorlig, my
stisk, hemmelig eller voksent. Tvert i mot, det er så 
merkverdig at vi må være alle som deltar i det, for at 
vi skal kunne skjønne litt av hva nattverden er og gir. 

Dessuten er det en fest; vi får smake Jesus, og sitte 
skulder ved skulder med mennesker vi kan støtte oss 
til i tro og i tvil  vi burde le av glede, ikke kle på oss 
den dystreste minen vi har.
En nattverd-historie og barna
I Søm kirke har vi søndagsskole parallellt med guds
tjenesten. Noen ganger kommer søndagsskolebarna 
inn i kirkerommet for å delta i nattverden. En kirke
vert får gjerne i oppgave å melde ifra når tiden nær
mer seg, slik at barna kan komme inn under salmen 
før nattverden, og delta i hele nattverdliturgien. Det 
er ikke alltid så lett å beregne tiden dette tar.Denne 
gangen er jeg kommet helt til innstiftelsesordene før 
barna kommer. ”Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da 
han ble forrådt....”
I en enorm, samla bøling – men helt stille – og 
mens jeg sier fram innstiftelsesordene og løfter opp 
brød og vin, strømmer barna inn i midtgangene i 
kirkerommet, og blir stående der: og det er som om 
de sammen med meg løfter opp brødet og vinen: 

”Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til 
minne om meg. Dette er den nye pakt i mitt blod 
som utøses for dere så syndene blir tilgitt.” Og jeg 
kjente så sterkt at vi er et folk av prester der også 
barna er med (1. Pet 2, 45)! Jeg er presten og har 
embetet og forvalter nattverden – men ofte opplever 
jeg at barna er med på å åpne våre øyne og løfte 
opp Jesus. Fordi de forstår på en annen måte enn vi 
voksne gjør.
Gud gir – vi deler
Gudstjenestereformen fikk navnet Sammen for 

Guds ansikt. Trosopplæringsreformen fikk navnet 
Gud gir, vi deler. Navnet er et uttrykk for at det ikke 
bare er vi voksne som deler med barna det vi er og 
har og forstår. Delingen går faktisk begge veier. Og 
jeg kjenner at det er godt å være sammen med 
noen som skjønner mer enn meg om nattverden. 
For eksempel barn. Som tar små biter av brødet og 
gumler som om det skulle være gourmetmat, og ser 
på mor ved siden av seg på alterringen og sier med 
store blå øyne: Det er Jesus! 
Alle generasjoner
Å feire gudstjeneste og nattverd sammen med alle 
generasjoner, er å feire håpet. Dette håpet er vårt 
hjem, og aldri er det så tydelig og så sterkt som når 
tre lange køer av mennesker snirkler seg mellom 
benkeradene fram mot nattverdens brød og vin. 
Der er barna, forventingsfulle og smilende. Der 
er en gammel og syk. Der er en som strever med 
sjelens mørke. Der er vår venninne fra Romania, som 
nettopp har vinket til seg et av barna som samlet 
inn kollekt, fordi hun også ville gi sin gave. Der er 
noen som har mistet sitt barn. Der er hun som tar i 
mot nattverden for første gang på 40 år. Der er han 
som er gjest, og hun som ikke vet om hun tror, men 
som bærer håpet i sin hender. Der er vi, som tar i mot 
med den største selvfølge, søndag etter søndag, og 
noen ganger føler noe spesielt og stort og sterkt, 
og andre ganger ikke føler noe særlig, men vet at vi 
trenger det. For oss alle så er dette håpet et hjem.
Vi trenger en himmel over oss og et hjem rundt oss. 
Og vi trenger håpet mer enn noe annet. 
    Torill Farstad Dahl 

Konfirmanter 2016-17
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Bibel på vandring har kommet hjem til Randesund
Randesund historielag 
har nå fått eierskap til en 
svært sjelden bibelutgave, 
et klenodium med stor 
historisk verdi. Frederik 
IIs foliobibel fra 1589. 
Når familiene Handeland, 
Kråkeland og Roland, alle 
med røtter i Randesund 
nå ønsker at deres gamle 
familiebibel skal komme 
allmenheten til gode, vil det 
skje i et samarbeid mellom 
Historielaget og Randesund 
menighet. I fremtiden vil den 
bli å se i Randesund kirke 
på Frikstad, og kanskje med 

”gjesteopptreden” i andre 
kirkebygg.

En historisk sjeldenhet 
Etter reformasjonen i Danmark 
og Norge og på Island i 1537 
var det et stort behov for bibler 
i kirkene. Man skulle bort med 
de latinske biblene og messene, 
og dansk hadde slått rot som 
kirke og skriftspråk også i 

vårt land. Kong Kristian III som 
hadde innført reformasjonen i 
begge land, fikk laget den første 
bibeloversettelsen fra tysk til 
dansk i 1550 i samarbeid med 
Martin Luther selv. Denne ble 
distribuert til kirker over hele 
riket, og fikk stor betydning for 
dansk som felles språknorm. 
Men behovet for bibler var 
stort, og det ble nødvendig å 
lage en ny utgave, og Kristians 
sønn, kong Frederik II (konge 
15591588) var en religiøs og 
interessert fyrste. Han tok opp 
arbeidet med å få laget en ny 
bibelutgave. Teksten i denne 
utgaven var stort sett den 
samme som i 1553utgaven, 
med 119 tresnitt og totalt 1522 
sider, alle satt med trykketyper 
for hånd. Skriften er gotisk. Den 
fikk også et forklaringstillegg 
og en fortale av Luther, og 

merkelig nok inneholder den 
også en del apokryfe skrifter. 
Noen få bibler fant kanskje veien 
til det private markedet, men 
en bibel var svært dyr. 5 daler 
eller verdien av en okse er satt 
som målestokk for prisen den 

gang. Den observante leser vil 
kanskje undre seg over at kong 
Frederik II døde i 1588, mens 
bibelen ikke var helt klar før 
i 1589. Blant boksamlere og 
bibelforskere kalles den uansett 
Frederik IIs bibel, siden han sto 
bak prosjektet.

2000 eksemplarer 
Den danske trykkeren Mads 
Vingaard fikk jobben med å lage 
de ca. 2000 eksemplarene man 
tror ble trykket. I dag kjenner 
man til 180 eksemplarer. Av 
dem er 18 komplette. I Norge er 
det 49 eksemplarer, av dem er 
syv komplette. Vårt eksemplar 
har neppe vært registrert 
blant de kjente, så det er en 
liten sensasjon at en slik bibel 
plutselig kommer for dagen! 
Én bibel dukket opp i Sogn og 
Fjordane i 2014, funnet på et 
stabbur, det var da gått 20 år 
siden forrige gang en slik ble 
funnet. ”Randesundsbibelen” 
har ført en stille tilværelse, 
men skal nå glede og forundre 
Randesunds egne innbyggere. 

Avtalen er å stille bibelen ut i en 
sikker monter i Randesund kirke, 
så slik kommer en bok hjem på 
flere måter.

Ukjent opprinnelse 
En kan undres på hvor en slik 
bok kommer fra, hvor den har 
vært oppbevart og hva den 
har betydd for eierne gjennom 
tidene. Randesund har aldri hatt 
en gammel kirke der en slik bok 
opprinnelig har blitt anskaffet. 
Så vidt vi vet finnes det ikke 
bevarte Frederik II bibler i 
Oddernes, Tveit eller Høvåg, 
selv om de sannsynligvis har 
hatt dem opprinnelig. Men 
vi vet at utslitte eller gamle 
bibler kunne finne veien ut 
til menigmann, som et salg 
eller på en auksjon, som på 
1700tallet, da kong Frederik IV 
solgte flere kirker for å skaffe 
penger i en slunken statskasse. 
Dette kan være en forklaring på 
at vår bibel har kommet ut på 
vandring. 
Noe vet vi heldigvis om 
opprinnelsen til denne flotte 

boken. I følge Amalie Torsvik 
kom bibelen til Øvre Strømme 
gård i 1835, og tilhørte da Ole 
Hansen Han var født i 1786, 
og døde i 1875. Opprinnelig 
kom han fra gården Tveit i 
Mykland, og var gift med 
Asgjerd Gundersdatter, født 
1789, død 1878. Også hun 
var fra Mykland. Men før de 
kom til Strømme, bodde de 
på gården Løland i Vegusdal, 
som han drev og eide en stund. 
Ole Hansen samlet naboer 
og venner til oppbyggelige 
møter i stuene på Løland, der 
de leste fra den gamle bibelen. 
Dette fikk presten Ole Berg 
vite, og Ole Hansen, sammen 
med andre fra Vegusdal, Evje 
og Iveland, ble dømt etter 
Konventikkelplakaten av 
1741 til fengselsstraffer på 
brød og vann i Kristiansand. 
Konventikkelplakaten forbød 
religiøse forsamlinger som ikke 
var godkjent av sognepresten, 
og kjent for de fleste er Hans 
Nielsen Hauges straff for 

samme handlinger. Boken 
må ha fulgt Ole Hansen til 
Kristiansand og Strømme, der 
den må ha vekket respekt og 
undring, og ikke minst vært lest. 
Tidens tann har satt sine spor, 
og boken bærer preg av sine 
snart 427 år.
Så kan vi undres på hvor 
bibelen opprinnelig kommer fra, 
Mykland, Evje, Vegusdal eller et 
annet sted? Det er mange navn 
og innskrifter i bibelen, både 
på forsatsbladene og permen, 
men også tekster inni på 
sidene. Med tid og tålmodighet 
kan vi kanskje finne mer om 
historikken og eierne, så hvis 
noen har lyst og kunnskap til 
dette er det bare å ta kontakt 
med Historielaget. Vi kan bare 
takke for en generøs og storslått 
gave, der den store verdien 
ligger i innhold og historien 
rundt klenodiet. Bøkenes bok 
har fått et nytt hjem. Ta en god 
kikk på den når den kommer på 
en god plass i Randesund kirke.

Dag Johan Beek
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Frederik IIs foliobibel fra 1589 - Juleevangeliet
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Julemesse  2016

Vår nye diakon - Helga 
Vår diakon, Anne Eidjord er ute i svangerskapspermisjon. Heldigvis 
har vi allerede fått på plass en ny vikar for henne. Helga Victoria 
Aas Johnsen begynte i stillingen 19. november. Helga er oppvokst i 
Lyngdal. Hun bor i Vennesla med ektemannen Tore. Helga er utdannet 
både som bibliotekar og diakon. Hun har 2 år ved Sjømannskirka i 
London og halvannet år som diakon i Hønefoss på sin CV. Etter at hun 
flyttet sørover, har hun gått og ventet på ny jobb, og var glad da det 
dukket opp en i Randesund. Helga er glad i musikk, i å lese, og dra på 
tur. Hun synes hun er blitt tatt godt imot i menigheten og er innstilt 
på å fortsette det gode arbeidet som er i gang. ”Jeg gleder meg til å ta 
fatt,” sier Helga. 
Og vi ønsker henne velkommen og alt godt i en viktig tjeneste.

Biskop Stein Reinertsen sto for åpningen av årets julemesse, og han la vekt på to ting: Julemessa er et av de gode 
møtestedene som vi trenger, og så er julemessa et sted hvor vi løfter fram hverandre. Vi gjør en jobb sammen og 
samler inn penger sammen. (Resultatet ble kr. 169.824.)
På familiemøtet fikk vi besøk av Rabakoret, Randesund skolemusikk, og en trallende engel, Mariell. Hun tok seg 

tid til å synge og takke for Jesusbarnet selv midt i alle juleforberedelsene. Rababarna sang med glød, og korpset 
har aldri spilt bedre. En fin innledning til adventstiden.
Og da trekning og julemesse var vel over, og alle som hadde strevd på julemessa kunne «legge beina på bordet», 
var det tid for 33 LysVåken barn og ungdommene i Enter^ i Søm kirke. Og alle fikk besøk av biskopen.
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Nytt fra menighetsrådet
Valg av ny leder 
I september ble det foretatt valg av leder og nestleder, 
og Jan Georg Ribe ble ny leder, med Kristin Hagen 
Aarsland som nestleder. Valget gjelder for et år av 
gangen.
Nye stoler til kirketorget 
Stolene på kirketorget hadde nå blitt brukt av 
menigheten i 40 år, og ble i starten av november 
endelig erstattet av helt nye stoler fra Fyresdal, samme 
produsenten som 
har lagd stolene til 
kirkerommet.
Det ble en kjærkommen 
oppjustering av rommet, 
som nå fremstår som 
mye hyggeligere å bruke. 
Rommet er viktig både i 
kirkelig sammenheng og 
til utleie, og det blir nok 
flere som nå kan tenke 
seg å bruke rommet.
Det er menigheten selv som har finansiert stolene, med 
kirkeringene i spissen, hvor inntekt fra julemessa har 
vært helt avgjørende. Takk til alle dere! Ellers har det 
vært ulike tiltak for å samle inn penger, bl.a. har det 
vært kunstutstillinger.
Flott var det også nylig å få melding om at Sparebanken 
Sørfondet bevilget kr. 25 000, til prosjektet, dette er vi 

svært glade for!
Nå er planen å få nye bord 
også i rommet, dette har vi en 
komité som jobber med.
Hva skjedde med de gamle 
stolene? 
Disse stolene var fortsatt 
stabile og gode, men helt 
utslitte i stoff og pute, og 
trengte mye oppussing.
Vi la ut stolene for henting for de som ville. En ny 
kirkeringgruppe med Line Mastad i spissen har fått 
flere stoler til redesigning. Noen har gått til private som 
ville ha noen stoler.
Men det gledeligste er at våre folk i misjonskomiteen 
fant ut at det trengtes stoler i et lite lokale til vår 
vennemenighet i Tallin i Estland. Dermed gikk det 60 
stoler til Estland som ekstra last nylig, sammen med 
brukte klær og leker de har bruk for i bruktbutikken sin 
og til utdeling.
Menighetsfest 
Det arbeides med en stor menighetsfest 18. mars 
for alle frivillige medarbeidere og givere. Dette blir 
spennende, det kommer mere om dette etter hvert! Så 
følg med!

Hilsen Jan Georg Ribe,  
 leder av menighetsrådet

Bli med i en kirkering
Det er vel lov å si at kirkeringene er navet i 
menighetens økonomi sammen med givertjenesten. 
Kirkeringene jobber hele året mot julemessa, og når vi 
sitter med årsrapporten i hendene blir viktigheten av 
julemessas inntekter virkelig synliggjort. 
Dette inspirerte Line Mastad så mye på årsmøtet i mars 
at hun spurte en del av de som var til stede om de ville 
være med, og dermed var en ny kirkering dannet. De 
har hatt tre møter siden da, pusset opp fem av de gamle 
stolene på kirketorget, og laget 150 glass med syltetøy. 
Både stolene og syltetøyet har vært til salgs på julemessa. 
«Det er fellesskapsfølelsen som er så viktig, hyggen 
ved å gjøre noe sammen, og vi gjør dette fordi vi alle 
er så glade i kirka» sier Line og snakker på vegne av 
alle kirkeringene i Randesund menighet. Og under 
fellesskapsfølelsen ligger en dypere mening med 
samlingene, et høyere mål som det er godt å være 
sammen om.
Vi trenger menn og kvinner, nye kirkeringer og gode ideer. 
Bli med! Ta kontakt med Sigrid Farstad Johnsen, kirkeringenes leder, tlf. 905 27 055, eller Line Mastad, 
tlf.930 86 332.

Nye ungdomsarbeidere
16. oktober fikk Asborg Konnestad (21) og 
Kjell Tore Myre (23) sine tilsettingsbrev som 
ungdomsarbeidere i Randesund menighet. 
De har overtatt 
stafettpinnen etter 
Jørgen og Haakon, 
og er allerede i 
gang i Enter og i 
konfirmantarbeidet.
Asborg kommer fra 
Risør. Der deltok 
hun blant annet i 
ungdomsgruppa 
Tenin. Den ligner litt 
på Enter. Her ble hun 
etter hvert leder og 
satt i styret. Asborg spiller piano og har sunget i 
kor. Hun studerer Kunst og håndverk på UIA med 
tanke på en bachelorgrad. En lærerjobb vinker 
langt der framme, men foreløpig er det gøy og 
interessant å studere.

Kjell Tore er venndøl. Videregående tok han på 
Drottningborg. Der begynte han å spille gitar 
og ble med i lovsangteam. Han har deltatt med 

sang og spill i ulike 
menigheter. Så ble 
det en bachelorgrad 
i musikkteknologi 
på Ansgarskolen. Nå 
studerer han Music 
Management på UIA. 
Kjell Tore underviser 
også i gitar.
Asborg og Kjell Tore 
kjente ikke hverandre 
fra før, men er innstilt 
på et godt samarbeid. 
De kommer til å delta 

sammen på Enter ganske ofte. De ser ikke for seg 
noen store forandringer her. De vil være i dialog 
med ungdommene som går der  de må få være 
med å prege samlingene. Men samtidig ser de nok 
at de vil kunne tilføre noe nytt.
Menigheten ønsker de to hjertelig velkommen!

Hundreårsfest på kommunelokalet
Festen mandag 3. oktober på kommunelokalet var et 
fellesarrangement mellom Randesund bygdekvinnelag 
som er 70 år i år, og Randesund historielag som er 30 år. 
Altså 100 år til sammen. Det var fullt hus, ca. 6o personer 
var til stede. Det ble servert fiskesuppe fra Reinhartsen. 
Senere  ble det kaffe og kake. Kvelden begynte med en kort 
orientering om bygdekvinnelaget og historielaget ved 
lederne Karen Torhild Wrånes og Steinar Langeland.
Kveldens foredrag var ved Arne Rosenvold fra 
historielaget. Temaet var “Hvorfor Kongshavn heter 
Kongshavn”, og handler om den spanske utsendingen 
som møtte kong Håkon Håkonsson i 1256 i eller nær 
Kongshavn for å avtale giftermål mellom kongens 

datter Kristina og en spansk 
prins. Prinsesse Kristina giftet seg 
senere med den spanske prins 
Felipe, men døde ung. Senere er 
hennes sarkofag blitt funnet, og 
det er reist et kapell etter hennes 
ønske til minne om Olav den 
hellige i den spanske middelalderbyen Covarrubias. 
Dette er nå et yndet reisemål for pilgrimer.
Festen ble avsluttet med lotteri og en hyggelig hilsen, 
og blomsteroverrekkelse fra Høvåg museums og 
historielag ved deres leder Halvard Vesterhus.

Elling Drange
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ENTER^
Enter^ er en ungdomsklubb for de som går i 8. klasse 
og oppover. Vi samles hver lørdag i Søm kirkes 
kjellerstue kl. 19:30–23:00. Her blir det lovsang, taler 
og gøye aktiviteter. Vi er opptatt av å inkludere og 
å skape et sterkt, deltakende miljø. Det er et ganske 
stort aldersspenn mellom 
ungdommene og de eldste 
blir ofte sett opp til. Dette er 
absolutt gode forbilder. Vi har 
også større arrangementer 
og turer hvert år. De fleste 
har hørt om vår årlige tur til 
Danmark som i 2017 vil bli fra 
30. juli til 4. august. 
Ansvarsområder 
Enter^ har i stor grad vært 
organisert med at mange 
av de eldste har tatt ansvar. 
Særlig kullet fra 98 har vært 
og er mye med. Dette er de 
eldste av ungdommene og fikk dermed klengenavnet 

”Eldsterådet”. Fremover ønsker vi å etablere grupper 
med ulike ansvarsområder som aktiviteter og leker, 
møteleder, lyd og lys, sosiale medier og lovsang. I 
tillegg til et styre med ett par ungdommer fra hver 
gruppe. Vi vil at de selv, i størst mulig grad, skal være 

med å bestemme hva som skal skje på Enter^. 
Kjell Tore Myre og Asborg Konnestad er nye for 
Randesund menighet og storkoser seg som nye ledere 
for Enter^. 
Foreldremøte 
På gudstjenesten søndag 13. november var Enter^ i 
fokus. Ungdommene fikk blant annet ansvar for å være 

kirkeverter, bønn, kollekt, 
sang og musikk. Vi fikk også 
høre litt om hvorfor de er på 
Enter^. 
Etterpå hadde vi 
ungdomsarbeidere et møte 
med Enterungdommens 
foresatte. Utrolig flott å se 
at så mange anledning til å 
delta. Vi ønsker å inkludere 
foreldre ved at de kan være 
med på lørdager, turer og 
større arrangementer. Dette 
blir gjerne en lørdag eller to 
i semesteret. Vi lager lister 
med forslag. Email med 

sammendrag av møtet er allerede sendt ut til dem som 
var der.
Vi er begge nye i gamet og er åpne for innspill. Det er bare 
å gripe tak i oss, ringe, sende melding eller mail. 
   Hilsen Asborg og Kjell Tore

Visitasgudstjeneste med kongen som ikke kom og Kongen som kom!
Visitasgudstjenesten 1. søndag i advent ble en flott bursdagsfeiring på Søm kirkes 12 års 
dag. Rabakoret, Søm kirkekor og LysVåken barna gjorde gudstjenesten til en fest med sine 
mange innslag. Og menigheten har vel aldri sunget Knudsen og Ludvigsens «Kanskje kommer 
kongen» i en gudstjeneste før. Den kongen kom dessverre ikke, kunne biskop Stein Reinertsen 
fortelle. Heldigvis kom og kommer den store Kongen til oss, han som stiller storm og vind, som 
har makt over døden og som åpner veien til himmelen for oss.
Etter gudstjenesten kunne barna gå ned i kjelleren og se film mens de voksne ble igjen for å 
høre biskopens visitasforedrag.
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Visitasforedrag 
Randesund sokn søndag 27. november 2016

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra 
Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
Jeg starter med å takke
Det har vært spennende og innholdsrike dager i 
Randesund menighet. Dager der jeg har fått et godt 
innblikk i menigheten. Dere har tatt meg med inn i 
deres arbeid, gleder, utfordringer og muligheter.
Før disse visitasdagene har staben i samarbeid 
med menighetsråd skrevet en visitasmelding. En 
visitasmelding er en beskrivelse og vurdering av 
menigheten i dag, og av utviklingen som er skjedd 
siden forrige visitas som var i 2004. Jeg oppfordrer 
gjerne medlemmer i menigheten til å ta en titt i den. 
Her er mye inspirerende lesning om det som gjøres i 
menigheten.
Over til selve visitasen med gjennomføringen av 
programmet
Dette har vært dager som har vært fylt av gode 
møter og spennende samtaler. Prestene og store 
deler av staben har vært med på de fleste av møtene 
og arrangementene, sammen med domprost 
Bjarne Sveinall og diakonirådgiver Erling Jakobsen. 
Kirkevergen og personalsjefen i Kristiansand 
kirkelige fellesråd har vært med på deler av visitasen. 
Kontorvisitas vil bli foretatt av domprost Bjarne 
Sveinall etter at visitasen er ferdig. Han har også 
ansvar for oppfølging av visitasen etterpå.
Så til selve programmet disse dagene
Onsdag 23. november
Visitasen startet onsdag i Randesund kirke til 
morgenmesse med tema: Glem ikke Gud. Deretter var 
vi samlet med hele staben i Søm kirke hvor vi gikk i 
gjennom programmet for visitasen, og vi ble bedre 
kjent med alle de ansatte i kirka. Vi møtte ledere fra 
skolesektoren i området til en samtale om samarbeid 
skole og kirke. Her ble det bekreftet at Randesund 
menighet har et godt samarbeid med alle skolene. 
Undervisningsrådgiver på bispedømmekontoret, 
Maren Hegland Ingvaldsen, deltok her med 
kommentarer og innspill i samtalen.
Jeg fikk samtale med konfirmantene i deres 

undervisningstime, og de fikk anledning til å stille 
spørsmål. 
I møtet med menighetsrådets medlemmer på 
ettermiddagen var temaet som ble berørt blant 
annet: gleder og utfordringer som menighetsrådet 
kjenner på i deres arbeid. Jeg møtte meget engasjert 
stab og menighetsrådsmedlemmer.

”Te og Tapas” var et åpent arrangement på kvelden i 
Søm kirke med mat og musikk for kropp og sjel. Det 
var flott korsang av SVOK (Søm vokal ensemble). 
Temaet som var gitt biskopen denne kvelden var 

”Troen som kilde og mål”.
Torsdag 24. november
Torsdag morgen møtte vi ledelsen i National Oilwell 
Varco. Her møtte vi en bedrift som har måttet se seg 
nødt til å nedbemanne kraftig de siste årene, og vi 
hørte om det vanskelige arbeidet og den sorg det 
har vært å gå gjennom for en bedrift, dens ansatte 
og ledelse.
Mange ledere fra helsesektoren i Randesundområdet 
møttes i Søm kirke for å samtale om ivaretakelse 
av menneskers rett til å utøve sin tro og livssyn når 
de er brukere av helsevesenets tjenester. Her var 
det representanter fra sykehuset og kommunale 
tjenester.
Dagen ble avsluttet med en samling av områdets 
pastorer, forsamlingsleder og prester. Her samtalte 
vi om hverandres arbeid og om aktuelle temaer. Det 
ble lagt planer for en felles gudstjeneste til nyttår.
Lørdag 25. november
Lørdag fikk jeg være med og oppleve menighetens 
Julemesse i Søm kirke. Et yrende liv av store og 
små. På kvelden fikk jeg en flott prat med LysVåken 
gjengen som har vært her i natt, og på slutten av 
kvelden traff jeg Enter gjengen. Et fint møte med 
Enter, hvor jeg frivillig lot meg grille av ungdommer 
som hadde meget gode og kloke spørsmål til meg.
I løpet av disse dagene har jeg i tillegg hatt 
samtaler med de som er vigslede medarbeidere 
i staben, menighetsrådets leder, og mange av de 

fellesrådsansatte som ikke er vigslet. Takk til alle 
som har medvirket med forskjellige oppgaver, både 
de synlige og de som har blitt gjort mer i det stille 
i løpet av disse dagene. For at en menighet skal 
lykkes må det være tydelige ledere, men også mange 
medarbeidere som jobber mer i det stille. Dere er 
uunnværlige for denne menigheten.
Hva har jeg sett?

• En menighet som bobler av aktiviteter, grupper 
og kor i løpet av uka

• En kompetent og dyktig stab
• Et engasjert og dyktig menighetsråd
• En kirke som i hverdagen fylles av aktiviteter og 

mennesker i alle aldre
• En menighet som sammen lager flotte 

gudstjenester 
• Et sted der mennesker kan kjenne seg hjemme 

og bli ivaretatt i fellesskapet
• En menighet med mange frivillige medarbeidere 

som jobber både inni og utenfor kirka
• To flotte kirker med hver sine arkitektoniske 

særpreg og muligheter
En visitas er ikke et punktum
Derfor er tradisjonen at jeg oppsummerer med 
noen utfordringer til dere. Jeg har samlet dem i fire 
punkter:
1. Arbeid med menighetens visjon og strategi
Menigheten har en visjon idag: 
Et fellesskap for alle - i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for 
medmennesker. 

•	 Jeg ønsker at menigheten, menighetsrådet og 
stab skal arbeide videre med denne visjonen, 
at menigheten lager en strategi for hvordan 
denne visjon skal leves ut i menigheten og i alt 
arbeidet som er der.

•	 enigheten preges av store utbyggingsområder 
og betydelig vekst i befolkning. Det er viktig 
at menighetsrådet og staben i dette arbeidet 
også fokuserer på å inkludere og involvere 
nytilflyttede i sognet slik at de kan finne sin 
plass i menigheten og gudstjenesten.

2. Trosopplæringsarbeidet
Jeg møtt mye av det fine arbeidet deres for barn 
og ungdom, og hørt om det gode skolekirke 
samarbeidet som dere har hatt og har i Randesund.
Det er store barnekull i området, og i årene 
som kommer vil det bli en betydelig økning i 
ungdomsgruppen 1318 år. Det er viktig å kunne 
møte denne utfordringen. Fortsett å utvikle det gode 
arbeidet dere har for denne aldersgruppen, for at 
de kan finne gode fellesskap i menigheten. Dere 
utfordres også til å vurdere å jobbe i større enheter, 
et mulig samarbeid i hele eller deler av domprostiet.

Fortsett å arbeide for at skole  kirkesamarbeidet 
kan utvikles på en god måte, gjerne også i de øvre 
klassetrinnene. Vurder å lage en oversikt over hva 
menigheten kan tilby skolene for de forskjellige 
klassetrinn som kan hjelpe skolen å nå sine 
kompetansemål.
3. Gudstjenestearbeid
Gudstjenestearbeidet i menigheten er svært 
godt. Mange søker kirken i forbindelse med dåp. 
Trosopplæringsarbeidet får mange unge familier til 
å komme i kirken. Utfordringen i fremtiden blir også 
å sørge for at enda flere unge familier blir en del av 
den gudstjenestefeirende menigheten som kommer 
regelmessig til gudstjenestene.
4. Økumenisk samarbeid
Det er viktig at vi som kristne menigheter møtes 
for å bekrefte hverandres tro og arbeid, og at vi kan 
finne sammen i en felles tro på Jesus Kristus, hans 
død og oppstandelse. Fortsett å arbeide for den 
gode og trygge samtalen med de andre kristne 
trossamfunnene i området. Prøv å finne gode former 
for samarbeid om arrangementer.
Be og arbeid.
Alt vårt arbeid i kirker og menigheter skjer 
langs to akser: Strategi og visjon, gode ideer og 
gjennomføringsvilje må få gå hånd i hånd med 
ønsket om at vi må få være i Guds ledelse, og at det 
er hans gode ånd som gjennomsyrer våre valg for 
hvordan vår menighet skal være fremover. Bruk tid 
til å be, bruk tid til å la Gud få tale til dere gjennom 
bibel, bønn og fellesskap. 
Når jeg nå oppsummerer visitasen i Randesund 
menighet, fylles jeg med takknemlighet, og hilser 
dere med Paulus’ ord til menigheten i Tessaloniki: 
«Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere 
i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi 
stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i 
kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.» 
(1 Tess 1, 23)
Så gjenstår det å takke for fellesskapet i visitasuken. 
Dere har lagt ned et godt arbeid i forberedelse og 
gjennomføring. Takk til ansatte som har fulgt oss, til 
råd og frivillige som har møtt oss. Takk til dere som 
ser til de praktiske detaljene og legger alt godt til 
rette. 

Til sist en takk til dere som var med i gudstjenesten i 
dag, og til dere som har forberedt kirkekaffen.

Det har vært og er godt å være sammen med dere. 
Gud velsigne Randesund menighet!

Agder og Telemark bispestol 27. november 2016
Stein Reinertsen 

biskop
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MeselInvest AS

 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

G. Strømme Holding AS

Coop Mega Dvergsnes
Mail:dvergsnes.mega@coop.no 

Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00 

Nå også lørdager

Tlf. 932 34620

Meny Rona
Hverdager: 08:00 - 22:00

Lørdag: 08:00 - 20:00
TeLefon: 38179600

www.alpha-omega.no

VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG – FOR ALLE BEHOV

VELKOMMEN til  
FAMILIE-JULETREFEST  
i Søm kirke mandag 2. januar 2017 kl.17.30

Program: Juletregang og julekaker. 

Leker og underholdning. Andakt.

Kanskje kommer vismennene med gaver?

Kollekt.   Randesund menighet
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Sweet Drops™

Døpte i perioden  september – november  2016
Ella Othilie Grødem
Samuel Gilje Vik
Fredrik Aanensen
Oskar Eldhuset Sjustøl
Sebastian Michel
Ellie Ljosland Gumpen
Amalie Bjørnarå
Sofie Olsen Abelsnes
Johan Lindeland Monslaup
Martinius Kongevold Hamar
Erlend Heggelund Lien
Leonore Marie Ramse Knudsen
Hedda Kittelsen
Even Rypestøl Aanonsen
Nora Henriksen
Lovise Tomine Jørgensen
Emil Haugstvedt
Lionel SettemsliLøining
Lilly Olivia Gausdal
Didrik Mathisen Myrene
Torstein Svendsen Dammen

Thomas Høiland Voreland
Mathilde FugleKaarikstad
Julia Lægdene
Theodor Bjørke Wefring
William Kosmo Mykland
Noah Emil Krossnes

Døde i perioden september – november 2016
Annette Beatrice Mund Upsahl
Magnhild Aa
Ivar Heltzen
Svein Erik Olsen
Kirsten Strandmyr
Inger Larsen
Astrid Nora Andersen
Villiam Fauske
Erling Haugnes
Astrid Torp Gullvåg
Jørgen Kvarenes

Viede i perioden  september – november  2016
Nataliya Vekeryk og Terje Egeland

Slekters gang

Gudstjeneste med nattverd
 på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

 
Tidspunkt: 

Kl. 10.30 på Strømmetunet. 
Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter. 

VÅREN 2017
26. januar 

23. februar 
30. mars 
27. april  
18. mai 
22. juni 

Alle er hjertelig velkommen!

 

 
Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor, 
Eivind Martinsen, sokneprest,  

og Anne Eidjord, diakon 

!

    Hyggetreff
 kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

             Våren 2017 
 

  8. februar: Reidar Skaaland 
  8. mars:  Eivind Martinsen 
   5. april:   Ragnhild Toreid 
   10. mai: Tove Houck 
   14. juni: Diakonvikar
 
 

 

!

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 

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

Kl. 11.0012.00:  Bønn og samtale i kapellet.  
Åpent for alle

Kl. 18.0019.15:  Guttis annenhver mandag.  
For gutter 1.4. trinn 

Tirsdager
Kl. 17.30 19.00: Speideren

Onsdager
Kl. 10.3011.15: Småbarnssang (fra ca 1 år) 
Kl. 12.0012.45: Babysang (til ca 1 år) 
Felles lunsj fra kl.11.1512.00
Fra kl .11.15: Kafe på kirketorget 
Kl. 19.302130: 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
Søm kirkekor:   Kl. 19.45 – 22.00: 

Fredager
Kl. 18.0019.30:  MIDI annenhver fredag.  

For gutter og jenter 5. – 7. trinn 

Lørdager
Kl. 19.30:  Ungdomsgruppa Enter^.  

For ungdommer fra 8. trinn og oppover 

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

TIRSDAGS-LAPSKAUS
Randesund menighet inviterer
familier og voksne i alle aldre

til servering av lapskaus
tre tirsdager våren 2017!

   7. mars
25. april
 23. mai

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Hjertelig velkommen!

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

Onsdag 1. februar - Stein Reinertsen 
 Den norske kirke - veien videre?
Onsdag 1. mars - Hallvard Hagelia 
 Måten å lese bibelen på

Onsdag 5. april - Odd Bjarne Ellefsen 
 Å se gjennom den andres briller
Onsdag 3. mai  Arne S. Rosenvold 
 Kristenlivet i Randesund - ei delt bygd
Onsdag 7. juni - Ragnhild Toreid 
Terje Vigen



DESEMBER
Søndag 11. desember
(3. søndag i adventstiden, Jes 35, 110) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste

Søndag 18. desember
(4. søndag i adventstiden,  
Luk 1, 4655) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 
Søm kirke kl. 19.00: 
«Vi synger julens salmer»

Se egen annonse for julens 
gudstjenester

2017
JANUAR
Søndag 1. januar
(Nyttårsdag/Jesu navnedag, Luk 2, 21) 
Randesund frikirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste,  nattverd

Mandag 2. januar
Søm kirke kl. 17.30:
Menighetens juletrefest

Søndag 8. januar
(Kristi åpenbaringsdag, Matt 2, 112) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  søndagsskole

Lørdag 14. januar:
Søm kirke kl. 17.00:
Gudstjeneste,  «En kirke for alle»

Søndag 15. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden,  
Matt 3, 1317) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  forbønn 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 

Søndag 22. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden,  
Joh 2, 111) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Misjonsgudstjeneste,  søndagsskole

Søndag 29. januar
(4. søndag i åpenbaringstiden  
Luk 18, 3543) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste,  Tårnagenthelg 

FEBRUAR
Søndag 5. februar
(5. søndag i åpenbaringstiden,  
Mark 2, 112) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  søndagsskole

Søndag 12. februar
(Såmannssøndag, Luk 8, 415) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd 
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste

Søndag 19. februar
(Kristi forklarelsesdag, Matt 17, 19) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  nattverd

Søndag 26. februar
(Fastelavenssøndag, Joh 17, 2026) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp

MARS
Onsdag 1. mars
(Askeonsdag, Matt 6, 16, 1618)
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Skriftemål

Søndag 5. mars
(1. søndag i fastetiden Matt 4, 111) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste,  karneval,  TROS 
1. trinn,  Rabakoret

Søndag 12. mars
(2. søndag i fastetiden, Matt 15, 2128) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  forbønn,  
søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 

Søndag 19. mars
(3. søndag i fastetiden, Luk 11, 1428) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste 

Søndag 26. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 2638) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  søndagsskole

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

Gudstjenester fra 11. desember 2016 til 26. mars 2017

Gudstjenester jul og nyttår 
Lørdag 24. desember 
(Julaften, Luk 2, 120) 
Søm kirke: 
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste,  sang av Rabakoret 
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste,  sang av  
Ingrid Margitte Narvesen 
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste,  sang av  
ÅsneLouise Halvorsen,  Mathias Pearson, cello 
Randesund kirke: 
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste,  sang av Marte Lynne,   
Harald Knudsen, trompet 
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste,  sang av Inga Marie Nesmann,  
Mathias Hagen, saksofon

Søndag 25. desember 
(Juledag, Joh 1, 114) 
Søm kirke kl. 12.00: 
Høytidsgudstjeneste,  nattverd,  sang av mannsgruppe 
under ledelse av Reidar Skaaland,  Mathias Hagen, saksofon

Søndag 1. januar 2017 
(Nyttårsdag, Jesu navnedag, Luk 2, 21) 
Randesund frikirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste,  nattverd

Mandag 2. januar 
Søm kirke kl. 17.30: 
Menighetens juletrefest


