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Den ene dagen er det glade og 
forventningsfulle bryllupsgjester 
på kirkegården. Den andre dagen 
står et menneske og gråter sårt 
ved en grav. Det er ytterpunktene 
i livet slik vi møter dem, den 
kontrastfulle virkeligheten i vårt 
ennå-liv. «Det er mye vanskeligere 
enn noen skulle tro å få til å gå 
videre alene når en er vant til 
å være to,» sa en da vi satt på 
benken og så utover kirkegården. 
«Det er deilig med så mye lykke,» 
sa en annen på samme benk da vi 
iakttok brudeparet som tok imot 
gratulasjoner i kirkedøren.
Høsten favner på en måte disse 
ytterpunktene. Den er full av 
vemod, sommeren er lagt bak, og 
selv om vi nå høster fruktene av 
alt vi sådde, er det et faktum det 
meste av naturens liv vil gå under 
jorden de nærmeste månedene. 
Dagene vil bli mørkere og avspeile 
den tunge sorgen til så mange.
Samtidig er der så mange ivrige 
og glade begynnelser i høsten. 
Fra barnehage til skole med 
forventning, fra ett klassetrinn til et 
annet, fra utdannelse til jobb. Fra 
arbeidsliv til pensjonisttilværelse. 
Vi går inn i nye situasjoner med 
spenning og med håp om at livet 
skal bli godt framover. 

Kirkenytt 
er et godt 
bilde på alle 
begynnel-
sene. Vi 
måtte øke 
sideantallet 
for å få 
med alle aktivitetene som starter 
opp. GUTTIS har endret dag fra 
mandag til tirsdag, og staben 
har utarbeidet et nytt tiltak for 
de unge: #meg konseptet. To 
ungdommer, Marie Sløgedal og 
Stian Egeland, som har trådd 
sine barnesko i menigheten, skal 
innsettes som ungdomsarbeidere 
i høst. Og nå blir det gudstjeneste 
midt på en hverdag også med 
tilbud om dåp. Dette er bare litt av 
alt som begynner framover, mye å 
glede seg til for alle generasjoner. 
«Har du glemt den nye presten?» 
er det vel noen som tenker. Nei, 
han er ikke glemt, han er behørig 
presentert i dette nummeret, og 
begynner 1. oktober som vår 
sogneprest. Spennende når vi skal 
lære ham og familien å kjenne, og 
de skal lære oss å kjenne. La oss 
ta imot familien med varme og 
forbønn.
   God høst, Tove

Svalene 
svever ennå 

over 
tretoppene

Linerla 
vipper ennå 
med stjerten 

på gressplenen

Stærene 
samler seg 

i flokker

Ennå

Snart 
er de 
borte

Dradd 
fra oss

Mens vi 
er tilbake 
med våre 
ennå-liv 

i hendene

Vår 
sjanse og 
utfordring

Ennå

Redaktørens …

#meg Identitet Påvirkning Egne valg Respekt

Alle gutter og jenter på 7. og 8. trinn:
Velkommen til noe helt nytt!
Når? Fredag 9. november kl. 17 - 22.30
Hvor? Søm kirke!
Hva? Bli kjent - Selvforsvarskurs – Taco – Tema: Sette gode grenser for egen 
kropp og prestasjoner – Lek – Koz og digg – Film – Bønnevandring - Avslutning
Hvordan? Påmelding: www.randesund.no innen 1. november 2018.
          Håper vi sees! 
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Velkommen til dåp
Alle som ønsker å døpe 
barnet sitt er velkommen til 
kirken. 
Når et barn blir båret til dåp, 
blir vi minnet om at ingen 
kan bære seg selv. Gjennom 
dåpen blir vi en del av et 
fellesskap som strekker 
seg over hele verden – og 
gjennom alle tider. Det er en 
markering der barnet har alle 
sine viktigste støttespillere 
rundt seg, og der Gud lover å 
følge barnet alle dager.

Vi anbefaler at dere døper 
barnet i den menigheten 
dere bor, der menigheten vil 
følge opp barnet i årene som 
kommer. 
Fadderne må være medlem 
i Den norske kirke eller 
en kirke som praktiserer 
barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år. 

Dåpssamtalen skjer i den 
menigheten som barnet bor. 
Samtalen skjer vanligvis i 
uken før dåpen. 

I Den norske kirke blir 
de fleste døpt som 
spedbarn, men det er 
ingen aldersgrense for dåp. 
Konfirmasjonstiden fører 
hvert år til at mange unge 
ønsker dåp.
Her kan du lese mer om dåp 
i Den norske kirke: 
https://kirken.no/nb-NO/
daap/

Vi feirer gudstjeneste med 
dåp både i Randesund 
kirke på Frikstad og i  
Søm kirke. 
Ta kontakt med Kirkens 
servicetorg, telefon  

38 19 68 00, eller www.kristiansand.kirken.no. 

Foto: Anders Bergersen

Hei på deg, du som er 4 år i 2018!
Vi minner om 4-års boken! 
Boka deler vi ut på 
familiegudstjenesten søndag  
16. september kl.11.00 i 
Randesund kirke og søndag 23. 
september kl.17.00 i Søm kirke. Du 
kan velge den dagen som passer best 
for deg! Husk bare å gi oss beskjed!
Vi har også 4-års klubb tirsdag 18. og 
tirsdag 25. september kl.17.30 i Søm 
kirke. Treffene er ulike, så det er fint 
om du vil være med begge gangene. 
Husk påmelding på nettsiden vår: 
www.randesund.no
Vi gleder oss til å treffe deg!

!
!

!

Hei!på!deg,!du!som!er!4!år!i!2015!!

!

Håper!du!er!en!av!dem!som!har!fått!et!brev!i!posten!med!en!DVD!og!en!invitasjon!fra!kirken.!

Vi!har!invitert!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!

6.september!kl.11.00!i!Randesund!kirke!og!søndag!13.september!kl.17.00!i!Søm!kirke.!Du!

kan!velge!den!dagen!som!passer!best!for!deg!!Husk!bare!å!gi!oss!beskjed!!

Vi!har!også!4Oårs!treff!tirsdag!8.!og!15.!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!til!kirkekontoret!!

Vi!gleder!oss!til!å!treffe!deg!!

Hverdagsgudstjeneste med 
dåp
«Dåp på en onsdag?» sier du.
«Ja», sier vi. 
Siste onsdag i november,  
 28. november, vil det bli en enkel 
hverdagsgudstjeneste i 
Søm kirke kl. 10.30. Denne dagen 
er siste samling med babysang før 
jul, og rammen om gudstjenesten er 
babysangsamlingen. 
Vi har lyst til å gi mulighet for dåp i 
denne gudstjenesten.

Verken dåpskjole, selskap eller dyre 
gaver er avgjørende når barnet skal 
døpes. 
Derfor vil vi ha denne gudstjenesten på 
en helt vanlig onsdag. 
Kanskje ønsker dere ikke å ha noen stor 
markering av dåpen.
Kanskje passer det ikke akkurat nå med 
en «vanlig» dåpsmarkering. 
Kanskje er barnet blitt eldre enn det 
dere tenker er vanlig dåpsalder.
Kanskje har dere helt andre grunner. 

Da er dere er velkommen til å feire dåp 
i kirken denne dagen - sammen med 
så mange gjester som dere ønsker. 
Minst to faddere må være til stede i 
gudstjenesten. 
Vi serverer kake og is til de familiene 
som har dåp. 
Dersom dere ønsker å ha dåp denne 
onsdagen, må dere melde dere til 
Kirkens servicetorg, tlf. 38196800.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt 
med prest  
Torill Farstad Dahl, tlf. 38 19 68 84.
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Du som går på 6. trinn har nå sjansen til å 
prøve hvordan det er å være i kirken både 
natt og dag! Det kan du, dersom du blir 
med på årets LysVåken, 24.-25. november 
2018!
LysVåken betyr ikke at vi skal være våken 
hele natta, men at vi sammen skal være lys 
våkne for det som rører seg i oss og rundt 
oss. 
På programmet står ulike aktiviteter, lek og 
underholdning, fest-taco og mye gøy. Når 
natten kommer finner vi frem soveposen 
og sover inne i kirken.

Du som går på 6. trinn vil få et brev i 
posten med invitasjon, men sett av helgen 
alt nå!
Vi starter ettermiddag/tidlig kveld 
lørdagen og avslutter etter gudstjenesten 
søndag.
Du kan være med på LysVåken, selv om du 
ønsker å sove hjemme.

Alle som deltar vil få sin egen LysVåken 
T-skjorte
Håper du blir med!

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådRandesund menighet

TØFF

Velkommen på TØFF!
TRENING OG ØVELSE FOR FJORÅRSKONFIRMANTER (15 - 17 år)
Ønsker du å:
- fordype deg mer i den kristne tro?
- være med som leder på konfirmanttur og andre ting for barn og unge?
Da er TØFF-kurset perfekt for deg!

Kurset består av 6 samlinger i løpet av høsten og vinteren, i tillegg til lederoppgaver.
Vi har stort fokus på Jesus, Bibelen og det sosiale, i tillegg til noe ledertrening.
Hvert år har vi en TØFF-tur, og til våren/sommeren blir det til utlandet.
Oppstart 23. september!

HJERTELIG VELKOMMEN til SØM KIRKE!
Meld deg på: www.randesund.no

Mvh Haakon Ekberg, June Baarøy Myhrstad og Ellen Sandvik

Kickoff på Enter
Lørdag 25. august hadde ungdomsgruppa 
Enter semesteroppstart med en skikkelig 
Kickoff. Kvelden startet med at Haakon Ekberg 
talte og utfordret ungdommene til både å 
komme og å delta aktivt på Enter med sine 
talenter. Lovsangsteamet på Enter spilte også 
deilig og gøy musikk. Stemningen var høy 
under møtet, og så var det salg av nybakte 
pizzaboller, kake og masse annet digg i 

”Entersjappa”. Kjelleren i Søm kirke var full av 60 
nye og gamle ungdommer som var gira på en 
ny høst som kommer oss i møte.

Etter mimring og henging i kjelleren arrangerte 
noen av ungdommene en aktiv og gøy lek ute 
på plassen. I mellomtiden ble Enterrommet 
rigget om, og med hjelp av lys, lyd, ballonger 
og masse annet stjæsj var plutselig rommet 
blitt omgjort til et fett konsertlokale. 
Ungdommene fikk neonmaling de kunne ta på 
seg og masse glowsticks i det de ble sluppet 
inn igjen i kjelleren. Her var nemlig Stian 
Egeland, eller DJ EGIZ som han ble kalt for 

kvelden, kledd ut og 
klar for å lage et gøy 
show og danseparty 
i kirka. Stemningen 
var utrolig bra og 
selv alle de nye på 
Enter koste seg. 
I det alle trodde 
toppen var nådd, 
dukket plutselig boybandet The Main Level 
opp. Dette gjorde virkelig kvelden, og flere av 
ungdommene fikk til og med tatt selfier med 
kjendisene. 
Alt i alt var det en utrolig bra start på det nye året 
som ligger foran oss, og både Stian Egeland og 
jeg fikk virkelig bekreftet troen på at dette skal 
bli en bra høst. Håper å se mange nye og gamle 
ungdommer på lørdagene 19:30 i kjelleren i Søm 
kirke. 
Hilsen Marie Sløgedal, som sammen med 
Stian Egeland er de nye ungdomsarbeiderne i 
menigheten. Foto: Johannes Sløgedal
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Giverrapport desember 2017 

Bli med oss i givertjenesten: 

 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!  

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

enkeltgave: 
6319.07.52609 

Du kan også gi via mobiltelefonen: 

 
Installer appen, 104058, og gi en enkeltgave. 

www.randesund.no/givertjeneste 

 

Vi oppfordrer til videre engasjement; la oss 
sammen sørge for at den røde pilen peker 
oppover igjen. 

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. 

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—larsivar@gmk.no—900 63998 
 
Det er skrevet mye om å gi gaver, gi offer 
og det å hjelpe hverandre i både det nye 
og gamle testamente, f.eks. Esra 2,68-69: 
«Da de kom til Herrens hus i Jerusalem, 
bar noen av familieoverhodene fram frivil-
lige gaver til Guds hus, så det kunne reises 
der det før hadde stått. De ga etter evne til 
arbeidskassen: 61 000 gulldrakmer, 5000 
sølvminer og 100 prestedrakter».  De gav 
etter evne. 

Det å ofre til Guds rike og hjelpe andre er 
to sider av samme sak, 2. Korinterne 8,2: 
«For i sin nød ble de hardt prøvet, men de-
res overstrømmende glede og dype fattig-
dom har gjort dem rike og villige til å gi». 
Den dype fattigdom gjorde dem rike! 

Det er mange måter å gi på, her er det 
plass til alle: Mange i vår menighet bidrar 
med utstrakt dugnadsarbeid, enten det er 
kirken eller uteområder som skal vedlike-
holdes eller julemesse som skal forbere-
des. Andre tar år etter år et ansvar for å 
lede og støtte opp under en av de mange 
frivillige gruppene og arbeidslagene som 
møtes med jevne mellomrom.  

Det kreves også en givertjeneste i form av 
å gi penger i en menighet som vår: Vi løn-
ner vesentlige andeler av flere ansattes 
lønn takket være denne ordningen. 

Det kreves mer av de av oss som har fått 
mye, Lukas 12,48:  

«Av den som har fått mye, skal det ventes 
mye, og av den som mye er betrodd, skal 
det kreves desto mer». 

Det er mange måter å gi på—finn din måte: 

Bli en fast giver i dag! 
Det er flere måter å bidra på i Randesund menighet. Du kan bli én av omkring 
to-tre hundre frivillige som ukentlig gir av sin tid, deler sine ressurser og  
kompetanse, prioriterer ulønnet arbeid i menigheten. 

Eller: Du kan bli med oss i den faste givertjenesten vår. Det er flere måter å gi 
på: Det enkleste er hvis du oppretter en fast overføring i nettbanken. Du kan 
også gi enkeltgaver via mobiltelefonen din, se under. 

Gavmildhet og giverglede 

 

Gi gaver når du vil fra mobiltelefonen: 
Last ned appen Vipps, registrer deg og ditt bankkort, og du er 
klar til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.  
Registrer Randesund menighet—104058. 

Gi en høstgave—se gult felt under.       

Gi en sommergave til en menighet 
som betyr svært mye for mange i  
bydelen vår. Du velger selv hvordan 
du vil gi. 

Som ettåring for NMS i Spania
Julie Omdal Egeland, en av menighetens 
unge voksne, har vært i Kirkenytt før: 
I 2014/15 var hun student ved Hald 
internasjonale senter, og ble sendt til 
Madagaskar som et ledd i skolens visjon om 
å oppleve «et år av en annen verden». Hun 
er 24 år, og oppvokst i Randesund menighet. 
For tiden tar hun lektorutdanning ved UiA, 
og jobber som barne- og ungdomsarbeider 
i NMSU. Hun har permisjon fra studiene og 
jobben dette året for å dra til Spania som 
ettåring for NMS, og Kirkenytt vil følge henne. 
Dette skriver hun til oss:
Dette skoleåret skal jeg være med på NMS sitt 
ettåringsprogram, Ucrew. I ti måneder skal jeg 
jobbe for NMS sine partnere i Barcelona, Spania. 
For 20 år siden startet to misjonærpar fra Egypt 
opp et arbeid blant nordafrikanske innvandrere 
i Barcelona. Arbeidet i Spania er en god 
illustrasjon på hvordan misjonskartet ser ut i 
dag: en norsk misjonsorganisasjon (NMS) støtter 
misjonærene til en egyptisk menighet i deres 
arbeid blant nordafrikanere, et arbeid der også 
misjonærer fra andre land er engasjert. Fra det 
ble startet har arbeidet vokst, og i dag finnes 
det to ulike sentre som jobber med integrering 
av innvandrere. 

Jeg vet foreløpig ikke nøyaktig hvilke 
arbeidsoppgaver jeg vil ha, men det kan for 
eksempel være skrive- og leseopplæring, 
leksegrupper for barn og ungdommer, 
hobbyaktiviteter for barn, terapigrupper, og/
eller språkopplæring i spansk og engelsk. I 
tillegg til å være en del av arbeidet på sentrene 
vil jeg også være en del av en arabisktalende 
menighet i byen, hvor det vil være aktuelt å 
jobbe litt med søndagsskole og andre opplegg 
for barn og/eller ungdom. 
Jeg er over gjennomsnittet interessert i 
språk og kultur, liker å treffe mennesker 
fra en annen bakgrunn enn meg selv, og 
trives godt med både menighetsarbeid og 
undervisning. I tillegg har jeg litt erfaring fra 
integreringsarbeid på frivillig basis, noe som 
er nyttig å ta med meg til Barcelona. Når det 
gjelder språk så kan jeg både litt arabisk og 
spansk, så utgangspunktet er bra. Det kan virke 
litt paradoksalt at en norsk jente skal hjelpe 
innvandrere til å bli integrert i et samfunn der 
jeg selv ikke er integrert, men jeg tror det er noe 
fornuftig i det også: vi har samme utgangspunkt 
og samme mål: en ny, god hverdag i Spania. 
   Julie Omdal Egeland
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Er kirken i Norge i krise?

Dette spørsmålet ble nylig tatt opp til 
debatt under Arendalsuka.
Det har i en del aviser i flere år stadig 

kommet meldinger om at kirken sliter, det 
går nedover med antallet døpte, konfirmerte 
og deltagere i gudstjenester
Alle deltagere i debatten var enige om at det 
langt fra var noen krise. Men det er viktige 
utfordringer for oss alle i kirken. 
Så er det viktig å få med seg at vi i Norge har 
71 prosent av befolkningen som medlemmer 
i Den norske kirke. Dette etter at det i lang 
tid har vært bare et tastetrykk på skjermen 
hjemme for å melde seg ut. Det vitner om en 
dyp grad av tilhørighet, og når vi snakker med 
folk flest, også om tro og håp.
Ingen land i verden har en så stor prosent av 
befolkningen med i noen kirke. Ingen land har 
en kirke med så mye ressurser. Vi er Norges 
største frivillige organisasjon. 
Før var det nesten bare antall gudstjeneste-
deltagere som sa noe om aktiviteten i kirkene, 

nå er det aktiviteter 
for alle hele uken, alle 
aldersgrupper fra 
spebarn til pensjonister 
fyller kirker og 
menighetshus.
Flere går i kirken hver 
søndag enn på fotballkamper. Men det 
skulle man ikke tro når man leser avisene på 
mandag. 
Men utfordringene har vi, vi ønsker at 
alle medlemmer døper sine barn. Og for 
konfirmantene må det hele tiden tenkes nytt.
I Randesund menighet er det ikke nedgang i 
gudstjenestebesøket, det er vi svært glade for.
En av våre store utfordringer nå er å nå inn til 
alle de nye boligfeltene i Randesund. For det 
er alltid budskapet vi har i kirken som er det 
vesentlige, ikke statistikker. Vi vil nå ut med 
ordene om Han som er Livet og Sannheten.

Jan Georg Ribe,  
leder av menighetsrådet

Dårlig til beins?
Nattverden foregår i våre kirker ved at 
menigheten kommer fram for å motta brød 
og vin. Noen ganger skjer nattverden ved 
intinksjon, det vil si at man stående mottar 
brødet som man dypper i vinen. Andre 
ganger skjer det ved at man kneler ned ved 
alterringen og mottar brødet i hånden, og 
vinen i et beger. 
For noen er det vanskelig å komme fram 
fordi man er dårlig til beins, eller man har 
problemer med å knele. 
Dersom du har førlighet nok til å komme 
fram til alterringen, er det selvsagt ikke nødvendig å knele. Man kan gjerne motta nattverden 
stående ved alterringen. 
Dersom du ikke klarer å komme fram til alterringen, eller ikke orker å knele, vil prest og 
medliturg gjerne gi deg nattverden i benkeraden der du sitter. 
Det beste er om du kan si ifra til noen som kan gi beskjed til presten – gjerne kirkevertene som 
står i døra og tar i mot. Dersom du klarer å bevege deg fram til første benkerad, er det veldig fint, 
hvis ikke kommer vi gjerne ned til deg der du sitter – dersom vi har fått beskjed. 
         Kom – for alt er gjort ferdig! 

Høstens vakreste hobby?
Et kor er aldri bedre enn sin siste opptreden eller 
siste konsert, sies det. Derfor var det hyggelig for 
oss at sommerkonserten i juni 2018 ble så godt 
mottatt av publikum. En av sangene vi sang kan 
du finne på youtube hvis du søker på Søm kirkekor 
Ro Ro.
På julekonserten i 2017 fikk vi fremføre en helt 
nyskrevet julesang. Det var menighetens egen 
kantor og menighetspedagog, June Baarøy 
Myhrstad som hadde skrevet sangen.
Søm kirkekor går i studio 
June har nå utfordret koret til å være med å synge 
på en av hennes sanger når hun går i studio for å 

spille inn noen av sine komposisjoner. I tillegg skal 
koret selvsagt synge på noen gudstjenester, på en 
av disse tar vi turen til Høvåg kirke.
Merk datoen: 16. desember blir det igjen 
julekonsert med Søm kirkekor i Søm kirke.
Medlemmene i Søm kirkekor er ikke i tvil: De 
gleder seg til et nytt semester med korøvelser, 
opptredener og konsert.
Har du lyst til å bli med? Vi øver torsdager kl. 19-.45 i 
byens vakreste kirkerom, Søm kirke. Ta kontakt med 
dirigent Lisa Håland, 976 14 773 eller leder Anette 
Strømsbo Gjørv, tlf. 952 80 445, og følg oss gjerne på 
Facebook.

Tirsdag 4. desember i Søm kirke

Middag: fra 16.00-18.00 Juleverksted: 17.30
Pris: 50 kr voksen               Pris pr barn: 60 kr

25 kr barn
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HULEDAG 
AKTIVITETER - MISJON 
Hei på deg du som går på 4.trinn ! 

Bli med på HULEDAG i Søm kirke 
FREDAG 19. OKTOBER 
(da har du fri fra skolen) 

Vi skal være i Søm kirke 
hele dagen fra kl. 09.00.. 

Du vil få høre en bibelfortelling, være med på forskjellige gøye aktiviteter, lage noe 
fint og få høre om misjonsarbeid i Tallinn, Estland. 

Håper du vil bli med ! 
Du vil få innbydelse i posten. 

Babysang
for barn 
0-2 år

Høsten 2018 
i Søm kirke  

Hver onsdag fra 12.september 
t.o.m 28.november

kl 10.30 
unntatt 3. og 17. okt (Høstferie)

Kafé fra ca. kl 11.15, med sosialt samvær, 
salg av kaffe og vafler.   

Velkommen! 
Ingen påmelding.  

Det koster kr. 30,- per gang. 
Søsken gratis. 

Onsdag 28.november; 
Hverdagsgudstjeneste med 

babysang kl. 10.30 

Søndagene 2.9, 28.10, 18.11 
Kl. 17: BARNEGUDSTJENESTE 

Vi er tilknyttet Ung Kirkesang.  
Dette gir oss økonomisk støtte for alle deltakere som vil 

bli medlem. 
www.randesund.no  

www.facebook.com/randesund 

Barne-
gudstjenester 

Høsten 2018 
i Søm kirke 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie –og ellers alle  
som har lyst. 

Datoer: 
2. september
28. oktober
18. november

Velkommen! 
Gudstjenestene begynner kl. 17. 
De varer opp til 45 minutter. 

Etterpå er det enkel kveldsmat. 

www.randesund.no  
www.facebook.com/randesund 

   5 trinn til dåp: 
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen 
kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av 

et fellesskap som strekker seg over hele verden – og 
gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har 
alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud 

lover å følge barnet alle dager.

1.Hvor
Vår menighet har to kirker:

Søm kirke og Randesund kirke på Frikstad.
For å finne datoer for dåp i de ulike kirkene,

gå inn på nettsiden (se under).

2.Når
Det er ingen øvre aldersgrense for dåpen. 

Det er heller ingen nedre aldersgrense,
men det kan være lurt å tenke igjennom hva 

foreldrene har krefter til den første tiden. Mange døper 
barnet når det er 4-7 måneder, men større barn og 

voksne er også velkommen til å bli døpt.

3.Faddere
Hvert barn har 2-6 faddere. Fadderne må være fylt 15 

år. Det er en stor ære å være fadder. Fadderne er
vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De 
lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. 
Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent 

med bibelfortellingene og oppmuntre 
barnet til å gå til nattverd.

4.Størst av alt
Menigheten tilbyr variert trosopplæring for barn og 

unge fra 0-18 år. Invitasjon til dette vil bli sendt i 
posten til de som er døpt, se også nettsiden.

5.Festen
Det er hyggelig å markere den store begivenheten 

med en liten fest for barnet. Verken dåpskjole, selskap 
eller dyre gaver er avgjørende når barnet skal døpes. 

Barnet må gjerne bære andre klær enn dåpskjole. 
Dette kan særlig være aktuelt for større barn.

Her kan du melde dåp: 
www.kristiansand.kirken.no/Kirkelige-tjenester/Dåp

Småbarnssang 
Høsten 2018 i Søm kirke 
Tilrettelagt for barn under 

skolealder og deres  
familie –og ellers alle  

som har lyst. 
Datoer: 

18. september
23. oktober
13. november

4.desember: Juleverksted 

Samlingene er fra kl. 17 – 18. 
Alle samlingene er i etterkant av 

TIRSDAGSMIDDAG,
som serveres fra kl. 16.00. 

Velkommen! 

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Høsten 2018 
12. september: Reidar Skaaland
10. oktober: Anne Eidjord 
14. november:  Ragnhild Toreid     
12. desember:  Tove Houck

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

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

Gudstjeneste med nattverd 
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt: 
Kl. 11.00 på Strømmetunet. 

Kl. 12.15 på Randesund omsorgssenter. 

HØSTEN 2018 
27. september

25. oktober
29. november

Alle er hjertelig  velkommen!

Med vennlig hilsen 
Reidar Skaaland, kantor

Torill Farstad Dahl, kapellan
  Anne Eidjord, diakon

Bli med på 
TROS for 5. trinn!

Vi starter opp onsdag 14. november.
Det blir samlinger fem onsdager

fra kl. 14.00 – 16.00 i Søm kirke og deltakelse på 
gudstjenesten  2. desember i Søm kirke. 

Samlingene er i Søm kirke.
Påmelding på www.randesund.no innen 4. november.

Alle får sitt Nytestamente, og vi skal lære å bruke det, og ha 
mange gøye aktiviteter. 

Vi gleder oss til å se deg! Du får invitasjon i posten.
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og frem til ferdigstillelsen 
nå før sommeren. Det er 
altså kirken og kommunen 
som har gått i partnerskap 
om å bygge Spikkestad 
kirke- og kultursenter. 
Det inneholder både et 
kirkerom og en kulturscene, 
som også er kommunens 
livssynsåpne seremonirom. 
Det er kafé og møterom og 
undervisningsrom til bruk 
for foreninger og lag og 
ulike livssyn. Og det rommer 
kirkekontoret for Røyken og 
Hurum. Der har Kirken fått 
en unik kontaktflate mot 
hele lokalbefolkningen og 
en flott plattform både for å 
videreutvikle relasjonen til 
kommunen, bygge det gode 
lokalsamfunnet og bidra til 
dialog og forståelse mellom 
mennesker. 

Jeg tror tenkemåten som 
har ligget til grunn for dette 
prosjektet, er fruktbar over 
alt. 
For det første må vi tørre å 
tenke litt «utenfor boksen». 
I en tid da vi ikke lenger er 
statskirke, må vi bygge noen 
nye broer til det samfunnet 
vi tjener og er til i. 

Og så må vi aldri slutte 
å minne hverandre 
på at kirken i en helt 
grunnleggende forstand er 
til for andre – vi formidler 
Guds henvendelse til alle 
mennesker og kan ikke 
ha nok med å dyrke vårt 
eget fellesskap. Kirken kan 
bety mye i lokalmiljøet og 
har mye å vinne på å spille 

på lag med andre aktører 
i omgivelsene. Kirken 
fungerer nok slik mange 
steder, men det er ingen 
selvfølge. Vi må være 
proaktive og «melde oss 
på» der muligheter oppstår. 

Har du tanker om 
samarbeidet med de andre 
menighetene i bygda? 
Jeg har gjennom alle mine 
presteår bidratt aktivt til å 
fremme dialog og skape 
treffpunkter menigheter 
imellom. Vi tilhører én og 
samme Kristus og skylder 
å møte hverandre med 
respekt. Vi behøver ikke 
innestå for hverandres syn 

i alle saker for å gjøre ting 
sammen. Vi må som kristne 
har ydmykhet nok til å innse 
at ingen eier hele sannheten 
alene. Og for meg har det 
vært en berikelse å feire 
økumeniske gudstjenester 
og møtes til pastorfrokoster 
og dele tanker om troen og 
samfunnet med de andre. 
Det vil jeg gjerne oppleve i 
Randesund også.

Har du truffet noen av staben 
i Randesund?  
Jeg har flere ganger møtt 
avtroppende sokneprest 

Eivind på KRIK sin 
konfirmantleir KonfAction. 
I år traff jeg både ham 
og Håkon og Asborg der. 
Sammen med Asborg fra 
Randesund og Margot fra 
Tveit ble jeg introdusert for 
et spill som kalles «spikeball». 
Veldig artig! Vi ble rekruttert 
til KRIK sin givertjeneste, og 
premien var et Spikeball-
sett til Randesund. Håper 
vi kan ha moro med det på 
konfirmant-oppstarten! 

Så fikk kona og jeg 
møte daglig leder Åsne-
Louise så vidt da vi var i 
Søm for å snakke med 
menighetsbladet. Og så har 

jeg snakket med 
Torill på telefon 
og mail. Gode, 
hyggelige møter 
med alle sammen. 
Jeg gleder meg 
veldig til å bli 
en del av dette 
stabsfellesskapet. 

Til slutt: Den 31. august 
overtok vi vårt hus i Korsvik. 
Vi gleder oss stort over det, 
og vi ser frem til å ta imot 
både gamle og nye venner i 
den nye kåken!

Hilsen Rolf Erik Hanisch, 
sogneprest i Randesund fra  
1. oktober

Kirkenytt og menigheten 
ønsker hele familien 
velkommen til Randesund.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
            

Vi blir kjent med vår nye sogneprest
Kirkenytt møtte vårt nye 
sogneprestpar en sen 
ettermiddag i august i Søm 
kirke. Men tiden var knapp, de 
skulle hjem til Røyken samme 
kveld. Det ble tid til bilder, 
men ikke et langt intervju. Så 
sognepresten fikk spørsmålene 
med seg, og her er hva han 
svarte:

Fortell om deg selv … 
Jeg hadde det meste av min 
oppvekst på Kongsgård 
II – i Oddernes menighet. 
Har gått på Fagerholt 
barneskole, Oddemarka og 
Katta. Var aktiv i skolelaget 
og ungdomsgruppa 
på Gimletun. Mine 
foreldre bor fortsatt i mitt 
barndomshjem. Jeg har 
to brødre som er godt 
etablert med familier i 
Kristiansand. Jeg har også 
selv bodd i byen i en periode 
av mitt voksne liv, med 
min elskede og våre fire 
barn. Vi bodde på Slettheia 
i åtte år og var engasjert i 
Vågsbygd menighet. Jeg ble 
ordinert i Vågsbygd kirke til 
prestetjeneste på Evjemoen, 
og så var jeg i fem år prest 
i Kristiansand Kristelige 
Studentforbund. For tiden 
bor to av mine barn i byen 
og er studenter ved UiA.

Hva fikk deg til å søke 
Randesund? 
Det er blitt 18 år i kirken i 
Røyken. Det har vært viktig 
for meg å følge et stort 
byggeprosjekt der helt frem 

til ferdigstillelsen. 
Jeg skulle nok også 
gjerne vært med 
videre inn i en ny 
og spennende 
tid i Røyken. Men 
da stillingen i 
Randesund nå kom 
opp, var den umulig 
å overse. Jeg har jo 
sett at Randesund 
er et område av 
Kristiansand som 
er i veldig utvikling. 
Det er en drøm å få 
være med å utvikle 
kirkens virksomhet 
i en bydel som er 
i vekst. Det er også en stor 
gave å få komme som prest 
til en menighet med et så 
bredt kollegafellesskap og 
med så mange mennesker 
som legger kjærlighet 
og tid i menighetens liv. 
Og så er jeg og familien 
glade i Kristiansand. Både 
vi og barna har som sagt 
sterk forankring her. Det 
blir veldig fint å komme 
nærmere alle de vi er glade i. 

Hvordan tenker du at nettopp 
du kommer til å prege 
stillingen som sokneprest her? 
Jeg drømmer ikke om å 
sette et spesielt «avtrykk» 
verken på stillingen eller 
menigheten, men jeg ville 
være dypt takknemlig 
om jeg fikk være med å 
forløse tro og fellesskap 
mellom mennesker og 
en god energi i staben. 

Et nytt medlem i staben 
betyr alltid en endring, 
noen nye muligheter som 
åpner seg – et «vi» som må 
bygges litt på nytt. En stab 
er et spennende verksted, 
der alle kommer med seg 
selv og sine ulike evner og 
egenskaper. Det gjelder at 
vi åpner oss for alt det den 
enkelte bringer med seg inn 
av kvaliteter og ressurser i 
arbeidsfellesskapet. Jeg har 
det godt i jobben når jeg 
opplever at vi lykkes med 
noe sammen. Det gir mye 
glede og energi. 

Du stod i bresjen for et ganske 
spesielt prosjekt i Røyken. Tror 
du erfaringer fra dette kan 
komme til nytte i Randesund? 
Ja, det har vært et stort 
privilegium å få følge et 
veldig spennende prosjekt 
fra den spede begynnelsen 

«Og så må vi aldri slutte å 
minne hverandre på at kirken 
i en helt grunnleggende 
forstand er til for andre – vi 
formidler Guds henvendelse 
til alle mennesker.»
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Vi inviterer til samling for 2-åringer i Søm kirke
TIRSDAG 13. november 

(Kl 16 – 17.30: For de som ønsker det, middag for hele familien på kirketorget.
Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn)

Kl 17 – 18: Samling i kirkerommet for 
2-åringer med foreldre.

Vi synger og leker.

Alle 2-åringer får sin egen 2-årsbok. 

Har du en LEKESAU? Ta den med! 
Temaet er Sauen! 

Påmelding på www.randesund.no eller tlf. 38 19 68 87

Hilsen Ellen og June 
Mail: ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Invitasjon sendes til 2-åringer som er døpt våren 2016 mellom 01.01 og 30.06 2016

2-ÅRSBOK

G U T T I S

VELKOMMEN
TIL T I R S D A G E R 

1 8 - 1 9 . 1 5

SØM KIRKE, 
UNDERETASJEN

ELLEN   917 09 492

ANNENHVER 
TIRSDAG I 

ODDETALLSUKER

OPPSTART 
11/9-181. - 4. TRINN

SNEKRING / FORMING 
LEK 

ANDAKT 
FILM 

FORFRISKNING

AKTIVITETER FOR BARN & UNGE 
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge høsten 2018,

og vi håper DU har lyst å være med!! 
 
 

BABYSANG 
For barn mellom 0 og 2 år 
med foreldre.
Hver onsdag fra 12. sept
(unntatt 4. okt) t.o.m. 29. nov.
Kl. 10.30 - 11.15 i Søm kirke.
Kafé / sosial samling fra kl. 11.15. Salg av 
kaffe, saft og vafler.
Ingen påmelding.
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad, 
mail: june.myhrstad@kristiansand.kommune.no

SMÅBARNSSANG 
for familier med barn
Tirsdager kl. 17.00 i Søm kirke 
(etter Tirsdagsmiddag, fra kl. 16-17.30)
18. sept, 23. okt, 13. nov. (4. des:
Juleverksted)

BARNEGUDSTJENESTE 
Søm kirke kl. 17.00:
2. sept, 28. okt, 18. nov. 
Fine, korte gudstjenester for barn opptil 10 år. 
Kveldsmat etterpå.

SØNDAGSSKOLEN  
Alle barn er hjertelig velkommen.
Vi samles i Søm kirke disse søndagene: 
26. aug, 16. sept, 23. sept, 14. okt, 21. okt, 
4. nov, 11. nov og 9. des. kl 11.00 – 12.15.
Vi er med i gudstjenesten ca. 15 minutter, og 
går så ned i underetasjen til lek, undervisning, 
sang og grupper. Barna er delt inn i grupper 
etter alder.
Kontaktperson: Haakon Ekberg - 918 09 103

RABAKORET  
Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år. 
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke,
oppstart 23. august.
Barn fra 4 år t.o.m. 1. klasse: kl. 17.00- 17.45. 
Barn fra 2.-7. klasse: kl. 18.00 - 18.45.
Kontaktperson: Reidar Skaaland: 481 40 622

GUTTIS
NB! Endret dag til Tirsdager!
Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.klasse) 
annenhver tirsdag fra 11. sept t.o.m. 4. des 
kl. 18 – 19.15 i Søm kirke.
De fleste samlingene er i kjelleren i Søm 
kirke. 
Sløyd og forming er hovedaktivitetene på 
hobbykveldene. Dessuten hører vi fortellinger
fra Bibelen.
Kontaktperson: Ellen Sandvik: 
Ellen.Sandvik@kristiansand.kommune.no

MIDI 
Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. klasse.
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i 
ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke.
Samlinger f.o.m. 14. september
t.o.m. 7. desember.
Kontaktperson: 
Thomas Westergren: 408 79 560

ENTER 
Kristen og rusfri ungdomsgruppe fra 
8. klasse.
Hver lørdag fra kl. 19.30 – 23.00 i 
ungdomsrommet i Søm kirke.
Møte med tale og lovsang. Etter møtet er det 
åpen kiosk, spill, biljard, bordtennis, 
konkurranser og masse gøy. Sjekk gjerne 
Facebookgruppa:
www.facebook.com/Enter1930
Kontaktpersoner: Stian Egeland og Marie 
Sløgedal

Følg med på www.randesund.no og
www.facebook.com/randesund !! 

Håper vi sees snart!
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Rabakorets julealbum 

GIVE YOUR LOVE

Rabakorets Julekonsert
i Søm Kirke

Søndag 9. desember kl. 16.00
Inngang Kr. 50,- pr. pers.

Kollekt til Kirkens Nødhjelp

/rabakoret                               rabakoret.no
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Tema, te og tapas 

Tirsdag 30.oktober 
Hallvard Hagelia:

Jeg tror på Gud Fader, himmelens 
og jordens skaper 

Tirsdag 20.november 
Reidar Salvesen:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige

 Kl.19.30 i Søm kirke 
Vel møtt! 

Enterleir 2018
Enter til Holmsborg er sommerens høydepunkt, 
og i år som andre år ble tradisjonen gjentatt. 55 
ungdommer i en alder fra 12 til 18 år reiste til 
Danmark for en uke med masse gøye aktiviteter, 
sosialt og møter med taler og lovsang. 
06.30 søndag morgen møtte mange spente 
ungdommer opp ved Søm kirke, for så å ta 
bussen videre til ferja. Så kjørte vi full rulle ned 
mot leirstedet Holmsborg, like ved Søndervig i 
Danmark. På kvelden hadde vi ”bli-kjent-leker” for 
å gjøre de inndelte gruppene klare til Holmgang 

- en gjennomgående konkurranse gjennom hele 
leiren. Her ble vi delt inn i lag på tvers av alder og 
skoler.
Holmgang besto av teambuilding, strandleker, 
den store fotballturneringen og ikke minst 
bibeldramatisering med temaet Tro, Håp og 
Kjærlighet, som forøvrig også var tema for leiren. 
Under teambuildingen fikk deltakerne testet 
utholdenhet og kunnskap i øvelser slik som 
bakkeintervaller på stranda, biltrekking og quiz. 
På stranda fikk deltakerne vise sitt ”kreative 

jeg” med sandslott-konkurranse. Etter en lang 
dag på stranden fikk vi et etterlengtet bad i de 
store bølgene. Holmgangen ble avgjort med 
fotballturnering, hvor lagene spilte mot hverandre. 
Her hadde også lagene kledd seg ut med de 
feteste kostymer. 
Tirsdag gikk turen til Tyskland, hvor pengene fløy 
på godteri og brusbrett. Det som ikke ble brukt 
inne på Citti, ble brukt på 1€-butikken i Flensburg. 
Alt i alt var dette en super tur med vannkrig, 
koselige turer til Søndervig, sykt bra lovsang, 
vitnemøte, underholdning, sene kvelder, tidlige 
morgener, god mat, fantastiske ledere, gøye 
aktiviteter, volleyball, ville pranks og ikke minst 
utrolig bra folk. Derfor kommer vi garantert 
tilbake neste år og håper at mange flere blir med. 
I mellomtiden koser vi oss på Enter hver lørdag 
i kjelleren til Søm kirke hvor alle fra 8. klasse og 
oppover er invitert. Til slutt vil vi gi en stor takk til 
Asborg og Kjell Tore for innsatsen de har gjort med 
leiren og arbeidet de har gjort på Enter. Vi digger 
dere!        Hanne Horn Tønnessen og Ingrid Johnson

Har du mistet noen?
Mange erfarer at det er godt å ha fellesskap med andre som opplever sorg. Vi ønsker nå å starte 
nye og ulike samtalegrupper for voksne som har mistet ektefelles/samboer, barn eller foreldre, 
og tilbyr også egne grupper for de som har opplevd samlivsbrudd. Gruppene starter når det er 
nok påmeldte med noenlunde likt tap. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro.
Mer informasjon og påmelding: www.kristiansand.kirken.no eller diakon Anne Eidjord i 
Randesund menighet på tlf: 38196881/909 85 987.

Arrangør: Sorg og omsorg – diakonene i Kristiansand og Søgne
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Visning søndag 16. sep kl.14

randesundhageby.no
Liane Ringvei 112 

Kirsten Vik
Markedsanvarlig, HSH
tlf 90 03 87 58

Se vår nyinnredede store visningsbungalow og vi  
viser deg gjerne våre ledige tunhus og leiligheter.

Leiligheter innflytningsklare fra 
november.

Besøk fellesrom 
i Servicesenteret.

Hagegruppa er i gang. Det vokser og gror i parsellene.

Ole K Kristiansen
Megler MNEF
tlf 40 40 86 10

Salgskontoret er også åpent onsdager fra kl 15 – 16.30.  
Ta gjerne kontakt for visning også utover dette tidspunkt.  
Velkommen!

STRIKKEKAFÉ  

 i Søm kirke  
 

 Tid: 11.00-13.30  
          Torsdager i oddetallsuker  

Sted: Kjelleren i Søm kirke  
   (inngang på baksiden)  

 

 Vi serverer kaffe og te.  
Ta med deg matpakke og strikketøy. 

 

 Et sted for å møte andre, prate - og strikke hvis du vil!  

OPPSTART 13. SEPTEMBER! 



Sømsveien 162  4638 Kristiansand
randesund@byggi.no

www.byggirandesund.no
T 38 09 90 00
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strømme 
Entreprenør og eiendomsutvikler

www.kaspar-stromme.no

Mesel-Invest AS

 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

www.alpha-omega.no

VAKTTELEFON HELE DØGNET

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

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
Hver dager: 08:00 - 22:00

Lør dag: 08:00 - 20:00
Telefon: 38179600
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Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

Kl. 11.00-12.00:  Bønn og samtale i kapellet.  
Åpent for alle

Tirsdager
Kl. 18.00-19.15:  Guttis annenhver tirsdag.  

For gutter 1.-4. trinn 
Onsdager

Kl. 10.30-11.15: Babysang (fra 0 til 2år) 
Kafé/sosialt fra 11.15
Fra kl .11.15: Kafé på kirketorget 
 

Torsdager
Rabakoret 
Mini Raba Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Raba Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor:   Kl. 19.45 – 22.00: 

Fredager
Kl. 18.00-19.30:  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

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

Onsdag 5. september - Reidar Tjomsland Vargas 
Mitt liv i Ecuador

Onsdag 3. oktober - Svein Kleivane
Jakob Sande, liv og diktning

Onsdag 7. november - Bjørn Hareide 
Et liv med loven og i evangeliet 
Onsdag 5. desember - June B. Myhrstad og
Reidar Skaaland
Adventstanker og adventstoner

Slekters gang 15. mai - 24. august 2018
Døpte  
Tomine Sætre-Løvland
Matheo Emilian Reise Tveit
Anna Lindebø
Kristian Zapata-Bredesen
Lilly Wikören Mogstad
Tønnes Rabbersvik-Wathne
Herman Skjelbred Torkelsen
Malene Haugstvedt
Jacob Shengxiang Langfeldt Sommerset
Fredrik Singelstad
Ellinor Bjorå Mathisen
Jonas Czinki Jurczak
Live Westerfjell
Rebekka Holmbakken
Gabriel Michel
Vilhelm August Bragdø Eidsaa
Vetle René Ingvaldsen Slåstad
Norbert Mate Nedelka
Herman Hørte Fjørtoft
Liam Enger-Tønnessen
Mathilde Marie Bjørge
Nicolai Sætren Stallemo
Sigurd Langeid Dvergsnes
Martin Tetlie Lundemo
Maria Naomi Delao-Ege

Døde 
Tormod Kjell Ånesland
Klaus Sofus Klausen
Anna Træland
Wenche Mitchell
Per Erling Vembe
Johan Høyåsen
Frank Hald
Arne Johan Thorbjørnsen
Kari Viken
Egil Gunnar Espeland

Viede
Emma Amalie Orthe Svindland og  
Magnus Melhus Ramsland
Tonje Marie Ege og Pedro Gonzalez De La O
Torill Furnes og Daniel Coward
Gunn Marit Fredriksen og Dagfinn Veisdal
Hedda Lundsveen og Martin Daling
Henriette Holmskog Wathne og Henrik Albert
Ida Marie Aa og Espen Fjone Børufsen
Marie Mossing Berntsen og Richard Tokle Schytte
Johanne Topstad Konradsen og Bjørn Sture Aas
Maria Stefanussen og Sindre Nordstrøm Tisland
Stine Trælandshei og Henrik Solvik
Benedicte Wroldsen og Thomas Karterud
Janne Sæther og Lennart Aagesen
Viktoria Eriksen og Steffen Hodne
Rebecca Kvås og Anders Aanensen Konfirmant 2019

Vel møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 2004 nærmer dagen seg da 
du må bestemme deg for om du vil konfirmeres 
eller ikke. Veldig fint om du vil være konfirmant i 
Randesund menighet! 
Vi har påmelding til konfirmantundervisning 
frem til oppstart 12. september. Påmelding 
på menighetens nettside: www.randesund.
no. Her finner du også mere informasjon om 
konfirmantopplegget vårt. Du kan også se en 
filmsnutt der tidligere konfirmanter sier litt om hva 
de synes om det å være konfirmant hos oss.

Konfirmasjonsdagene i 2019 som du kan velge 
mellom er lørdag 11. mai og lørdag 25. mai i 
Søm kirke og søndag 26. mai i Randesund kirke.

Konfirmantåret 2018/2019 har vi tilbud om to ulike 
konfirmantopplegg.
Du kan velge om du vil ha et opplegg som vi kaller 
KRIK. Dere som velger det deltar på KonfAction 

i slutten av juni 2019. 
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 instruktører 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. Dette er en tur fra fredag til søndag med 
både undervisning og mange gøye aktiviteter.
Felles for alle er Kick-off tur i oktober.

Håper at du melder deg som konfirmant i Randesund 
slik at vi ser deg når vi starter opp 12.  september! 
Hilsen Randesund menighet

Offer mai – 26. august 2018
13.05.2018 Søm kirke Vest-Agder søndagsskolekrets 7.593
17.05.2018 Randesund kirke Vest-Agder søndagsskolekrets 2.748
20.05.2018 Søm kirke HimalPartner (tidligere Den Norske Tibetmisjon) 9.771
03.06.2018 Søm kirke Kirkebygg Tallin 7.824
17.06.2018 Søm kirke Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 4.929
01.07.2018 Søm kirke Areopagos 6.944
15.07.2018 Søm kirke Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 4.540
29.07.2018 Søm kirke Det Teologiske Menighetsfakultet 7.520
05.08.2018 Randesund kirke Norsk Gideon Bibelmisjon 5.836



SEPTEMBER
Søndag 2. september 
(15. søndag i treenighetstiden) 
Luk 10, 38-42: Maria satte seg ned ved 
Herrens føtter.
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Paul Daasvand 
Nattverd,  forbønn 
Søm kirke kl. 17.00: Barnegudstjeneste 
ved Torill Farstad Dahl 
Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 9. september 
(16. søndag i treenighetstiden) 
1. Peter 4, 12-19: Gled dere jo mer dere får 
del i Kristi lidelser. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Samlingsgudstjeneste for hele 
menigheten 
Innsettelse og presentasjon av nye 
ungdomsarbeidere 
Rabakoret synger,  kirkekaffe
 
Søndag 16. september 
(17. søndag i treenighetstiden) 
Luk 7, 11-17: Gud har gjestet sitt folk. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Svein Fink 
Nattverd,  søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
og Ellen Sandvik 
Dåp,  utdeling av Min kirkebok til 
fireåringene 
Søm kirke kl. 19.00: 
Kulturkveld ved misjonsutvalget

Søndag 23. september 
(18. søndag i treenighetstiden) 
Matt 8, 5-13: Mange skal komme fra øst og 
fra vest. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Internasjonal prest  
Odd Bjarne Ellefsen 
Dåp,  søndagsskole 
Søm kirke kl. 17.00: 
Familiegudstjeneste ved kateket  
Ellen Sandvik 
Utdeling av Min kirkebok til fireåringene,  
Rabakoret synger 
Kirkekaffe/kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 30. september 
(19. søndag i treenighetstiden) 
Joh 7, 14-17: Jesus gikk opp på 
tempelplassen og begynte å undervise. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Bendik Egeland 
Dåp,  nattverd (Skolens høstferie)

OKTOBER
Søndag 7. oktober 
(20. søndag i treenighetstiden - 
Høsttakkefest) 
Luk 17, 11-19: Den takknemlige samaritan. 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Høsttakkefest ved Torill Farstad Dahl 
Nattverd,  Rabbersvigen jazzforsamling 
spiller 
Randesund Bygdekvinnelag pynter kirken 
og steller til kirkekaffe 
(Skolens høstferie) Ingen gudstjeneste i 
Søm kirke.

Søndag 14. oktober 
(21. søndag i treenighetstiden) 
Luk 16, 19-31: Utenfor porten lå det en 
fattig mann. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch,  
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik 
Dåp,  presentasjon av årets konfirmanter,  
søndagsskole

Søndag 21. oktober 
(22. søndag i treenighetstiden) 
Ordspråkene 6, 20-23: Budet er en lykt. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch og 
diakon Anne Eidjord 
Diakoniens dag med besøk av Kirkens 
bymisjon 
Nattverd,  søndagsskole 
Etter gudstjenesten deles det ut bøsser 
til årets TV-aksjon til inntekt for Kirkens 
bymisjon

Søndag 28. oktober 
(Bots- og bønnedag) 
Luk 18, 9-14: Gud, vær meg synder nådig! 
Søm kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
Dåp 
Søm kirke kl.17.00: 
Barnegudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
Kveldsmat etter gudstjenesten

NOVEMBER
Lørdag 3. november 
(Allehelgensaften) 
Randesund kirke kl. 14.00: 
Dåpsgudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
Randesund kirke kl. 16.00: 
Minnegudstjeneste ved Torill Farstad Dahl, 
diakon Anne Eidjord og Diakoniutvalget 
Vi minnes de i vår menighet som er døde i 
løpet av det siste året 
Gudstjenesten er åpen for alle

Søndag 4. november
(Allehelgensdag) 
Matt 5, 13-16: Dere er jordens salt! 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste med innsettelse av 
sogneprest Rolf Erik Hanisch 
Prost Freddy Berg deltar. Søm kirkekor 
synger 
Nattverd,  forbønn,  søndagsskole

Søndag 11. november
(25. søndag i treenighetstiden) 
Matt 14, 22-34: Det er jeg, vær ikke redde. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
Vi markerer «De forfulgtes søndag» 
Dåp,  søndagsskole

Søndag 18. november 
(26. søndag i treenighetstiden) 
Joh 9, 1-7.35b-38: Du har sett ham. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch og 
Enter 
Nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
Kveldsmat etter gudstjenesten 

Søndag 25. november 
(Domssøndag/Kristi kongedag) 
Matt 25, 1-13: Så våk da! 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
og Lys Våken 
Dåp

DESEMBER
Lørdag 1. desember: 
Søm kirke kl. 11.00 – 17.00: 
Menighetens julemesse

Søndag 2. desember 
(Første søndag i adventstiden) 
Matt 21,10-17: Barna som roper i 
helligdommen. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Adventsgudstjeneste for alle generasjoner 
ved Torill Farstad Dahl, Rolf Erik Hanisch  
og TROS 5. trinn

Søndag 9. desember 
(Andre søndag i adventstiden) 
Joh 16, 21-24: Den fullkomne gleden. 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Torill Farstad Dahl 
Nattverd,  søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
Dåp

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

Gudstjenester i Randesund menighet september-desember 2018


