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KonfAction, KRIK-leir for konfirmanter 21. - 25. juni 2019

5 fantastiske dager på leir! Over 1000 konfirmanter, 13 fra Randesund menighet, var samlet på 
konfirmantleir i Bø i Telemark. God stemning, mange aktiviteter og mye moro! Møter i teltet, lovsang, 

lek, idrettsaktiviteter, bading i Sommerland, globalt marked der vi bidro med «potetkrøller», og 
svampkasting på medbragt prest - og masse mer!

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

rolf.erik.hanisch@kristiansand.kommune.no 

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no 

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer 

haakon_eb@hotmail.com

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

peter.n.helms@gmail.com

stian_andreas@hotmail.com

jgribe@online.no

tovehouck.christensen@gmail.com 

ralph.nash@gmail.com 

ralph.nash@gmail.com

957 92 722 nkaarsland@getmail.no 

tovehouck.christensen@gmail.com

De sa ja  
Alle som er avbildet på forsiden av 
Kirkenytt sa ja til å tjene menigheten 
i de fire neste årene. De står på 
Randesund menighets liste over 
kandidater til nytt menighetsråd.  
De er en sammensatt flokk som 
omfatter alt fra lang erfaring, 
livskunnskap og modenhet til 
ungdommelig pågangsmot, iderikdom 
og idealisme. De ser menighetens 
styrke og også områder som kan 
forbedres. De har en drøm om å bygge 
opp og å være med å delta. De rømmer 
ikke fra ansvaret når de synes ikke alt er 
som det skulle være, de «shopper» ikke 
rundt for å finne det beste andre steder. 
De forlater oss ikke for noe de tror er bedre. Nei, 
de bretter opp ermene og er klare for innsats. For 
oss, for menigheten og for Guds rike. De fortjener 
virkelig å komme på forsiden av bladet!

De bretter opp ermene. Så hva med oss? Dypest 
sett gjelder det hele troen vår. Men det gjelder 
også vår tilhørighet, vårt samhold, og ikke 
minst vår glede i å stå sammen i arbeidet mot 
et mål, skulder til skulder, kjenne fellesskapet. 
Se lyset i øynene til barna, gløden hos de unge, 
takknemligheten til de voksne som har et sted å 
høre til. Det er ved å gi at vi får, det er ved å være 
med at vi hører til. Og kan vi ikke løpe lenger, så 

kan 

vi folde 
hendene 
eller 
melde oss 
på giver-
tjenesten. 
For vi 
ønsker å få 
menighetsarbeidet til å bli meningsfylt 
for alle, fra de minste til de på 
sykehjemmet. Derfor trengs vi, derfor 
utfordres vi til å brette opp ermene vi 
også når vi nå går inn i høstsesongen.

Agurkplantene mine har gitt mye frukt 
i år. Sukkerertene har aldri produsert 
bedre. Men tomatplantene, selv de i 

drivhuset, har vært et sørgelig kapittel. Noe har 
jeg gjort galt, og det må vi finne ut av. Og så 
ønsker jeg å prøve ut nye grønnsaker til neste år. 
Slik er det med menigheten. Noe fungerer fint, vi 
har nok hjelpere, og vi gleder oss over det. Andre 
områder trenger mere «pleie», flere ansvarlige. 
Og noe fungerer ikke i det hele tatt selv om der er 
et behov. Da må vi være åpne, for ideer og forslag. 
Og være villige til å prøve ut nye veier dersom vi 
kjenner på et savn . Vi går sammen en spennende 
tid i møte.
    Tove

Tjenesten

Hans  
hender 
ble våre

Til 
å lindre

Sette 
i stand

Redaktørens …
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Se mennesket! 
Som ny prest i Randesund ble jeg gjort 

oppmerksom på en liten påskrift på «baksiden» 
av alteret i Søm kirke. Der har kunstneren Kjell 
Nupen risset inn med egen hånd en påminnelse til 
presten og enhver som gjør tjeneste i Kirken: «Se 
det mennesket.» Så vi ikke skal glemme hvem vi er 
til for som kirke. Kirken er til for menneskene.

Ordene er opprinnelig Pilatus sine ord om Jesus, 
når han lar ham fremstille for folkemengden, 
skamfert og tornekronet. Jesus er den som kjenner 
menneskenes hjerte og tar på seg menneskenes 
smerte. 

Det er et påfallende trekk i evangelienes 
beretninger om Jesus: Han er selv den som ser. 
Han ser menneskene – han ser mennesket i 
ethvert menneske. Han ser alle. Han kom til alle, 
og alle angår Ham. 

Sånn må det være i Kirken, så sant vi vil være Jesu 
Kristi kirke: vi må se menneskene. 

Valget står for døren. På valg til menighetsrådet 
står en spennende liste av mennesker. De skal 
hjelpe menigheten med å bli seende. Listen har en 
flott bredde:

Det er unge som kjenner unge: De vet noe om 
hva unge strever med og hva ungdom spør etter. 
De forstår hva som skal til for at unge skal finne 
sammen og kjenne seg hjemme i menigheten. 
Finne fellesskap der de får ta imot og gi uttrykk for 
troen slik de kan.

Det er erfarne mennesker på listen, med bred 
kompetanse fra liv og virke i samfunnet og med 
fartstid i menigheten. De har levd med troen 
gjennom livets ulike faser. De kan gi tyngde til 
beslutninger som skal fattes og bidra til å bygge 
kirken her hos oss med klokskap. 

Det er foreldre 
som vet hva 
trygge rom betyr 
for barn og unge. 
De ønsker at 
barna skal finne 
forankring i troen 
og kirken. De vet noe 
om hva som skal til for 
at barna skal kjenne seg hjemme i menighetens 
fellesskap. 

Det er kvinnfolk og mannfolk som har sagt ja til å 
legge krefter i at kirken enda mer skal bli en kraft 
i lokalsamfunnet og relevant i menneskers liv. De 
vet noe både om hva som «funker» og hva de 
savner. 

De skal være med å forme det fellesskapet som 
mennesker møter når de kommer i kontakt med 
kirken. 

De skal være med å åpne det rommet der det er 
godt å komme for alle som vil. Der man kjenner 
seg velkommen, enten man kommer som kjent 
eller ukjent, vant eller uvant med kirken. 

Søndag 8. september er det 
samlingsgudstjeneste i Søm kirke. Der kan du 
oppleve den store bredden av liv og mennesker 
som finnes i menigheten her.

Og du kan gi din stemme i kirkevalget. Det er 11 
knallgode kandidater på lista. 

Åtte av dem skal sitte i det faste rådet. Du er med 
på å avgjøre hvem.

Velkommen til den store samlingsgudstjenesten! Og 
godt valg og velsigna høst i din kirke!

   Hilsen Rolf Erik Hanisch, sokneprest

Kirkevalget 8.-9. september
Hvordan vil du at kirken skal være? Ved 

Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet 
til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og 
fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme 
fram hvem som skal lede menigheten. I tillegg 
kan du også stemme på dem som skal lede 
bispedømmet, disse blir også med i Kirkemøtet.

To valg 
Kirkevalget er altså to valg: Du kan stemme 
på kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget har flotte medlemmer 
sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet 
og til å lede menigheten de neste fire årene. Her 
er det kun en liste, der du har mulighet til å gi 3 
kandidater en ekstrastemme. Du kan også skrive 
opp inntil tre andre navn på listen.

Les mer om kandidatene til menighetsrådsvalget 
annet sted her i bladet 

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet er det 
tre ulike lister. Bønnelista, Nominasjonskomiteens 
liste og Åpen folkekirke liste. Presentasjon av alle 
kandidatene er å finne på www.kirkevalget.no på 
internett.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve 
bispedømmer. Rådet ansetter blant annet 
prester og leder bispedømmet sammen med 
biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet 
er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste 
representative organet i Den norske kirke. 

Hva er grunnlaget for de tre listene? Her er deres 
egne presentasjoner: 

Nominasjonskomiteens liste 
Listen består av personer som er foreslått 
av ungdomsrådet, de lokale menighetene i 
bispedømmet og en felles nominasjonskomité, 
som har prioritert kandidatene. Vi representerer 
ingen organisasjon eller interessegruppe, og 
bidrar ikke til partidannelser innen kirken. Den 
enkelte kandidat presenterer selv de saker en 
spesielt vil arbeide for. Sammen vil vi arbeide for 
kirkens og lokalmenighetenes beste.

Bønnelista 
Bønnelista vil videreføre den kristne tro og 
tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet 
på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse 
skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal 
være en del av Guds synlige kirke på jord, med 

medlemmer 
som har Jesus 
som Herre, og 
ha lokalstyrte 
menigheter med 
ledere som lar 
seg lede av Den 
hellige Ånd. 

Åpen folkekirke 
Åpen folkekirke stiller liste i Agder og Telemark 
for å åpne opp den lokale folkekirken for alle 
uavhengig av bakgrunn og seksuell orientering. 
Vi ønsker at Den norske kirke skal videreutvikles 
som en åpen og demokratisk folkekirke, som 
fremmer menneskeverd og som motarbeider 
diskriminering. Vårt mål er å bygge en folkekirke 
som møter mennesker slik Jesus gjorde, og som 
løfter evangeliet i alle livets faser. Vi er ulike 
mennesker fra både Agder og Telemark med 
engasjement for vår kirke, vårt lokalsamfunn og 
for verden vi lever i. 

Hvor kan du velge? 
Det blir valg etter gudstjenesten i Søm 
kirke søndag 8. september, og det blir også 
valg mandag 9. september i sidelokaler til 
kommunevalget i Sukkevannshallen eller 
Dvergsnes skole. Du kan også forhåndsstemme 
fra 10. august til 6. september på Kirkens 
servicekontor i Kristiansand, like bak Domkirken. 

Hvordan velger du? 
I valglokalet må du vise identifikasjon, og gjerne 
i tillegg ha med valgkortet. Du kan da i eget 
avlukke eller rom finne stemmesedler. Her kan du 
gi tilleggsstemme til inntil tre kandidater både 
til menighetsrådet og til den listen du velger til 
bispedømmerådet.

Man kan også føye til inntil tre navn på 
stemmesedlene, til menighetsrådvalget må det 
være personer fra soknet, til bispedømmerådet må 
det være personer fra en av de andre listene. 

Alle medlemmene i Den norske kirke skal ha 
fått tilsendt valgkort og en brosjyre om valget i 
begynnelsen av august.

Godt valg! Jan Georg Ribe,  
leder av menighetsrådet

Visste du at::
•	Ved Kirkevalget i 2015 stemte 520 323 

kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 
16,7 prosent.

•	1154 stemte ved kirkevalget i 2015 i Randesund 
sokn.

•	Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme 
ved Kirkevalget 8.-9. september.

•	Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske 
kirke

•	Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de 
fyller 15. 

•	Vårt menighetsråd har 8 medlemmer, i tillegg til 
soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- 
og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på 
andre arenaer i lokalsamfunnet. 

•	Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes 
inn i Kirkevalget 2019.

•	Din stemme er med på å bevare Den norske 
kirke som landets største demokratiske 
medlemsorganisasjon.

  Godt valg!   Jan Georg Ribe,
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Mats Nesmann   63     Dvergsnesknatten 26, 4639 Kristiansand

Jeg er glad i gudstjenesten og liturgien vi har i gudstjenesten. Jeg er derfor 
opptatt av at alle skal få en god opplevelse når de er i en av våre kirker.

Jeg er også opptatt av at vi i Randesund menighet skal ha et godt tilbud til 
alle aldersgrupper. Vi må særlig arbeide for å få flere unge familier til å bli 
aktive deltakere på gudstjenestene. Og så tror jeg at alt arbeid i Guds rike 
starter med bønn.

Marianne Christensen Tandberg  45     Dvergsneskollen 50, 4639 Kristiansand

Jeg brenner for at kirka skal være et sted hvor alle kan føle seg hjemme 
og inkludert. At den enkelte skal føle seg sett og at ingen skal kjenne seg 
ensomme. Jeg ønsker en levende kirke hvor mennesker i alle aldre skal 
kjenne seg hjemme. 

Det er viktig for meg at kirka er tro mot det den står for, men at den likevel er 
en kirke i tiden. Vil jobbe for at menigheten skal være samfunnsengasjert og 
aktuell. 

Jeg ønsker også at flere unge mennesker skal finne veien til kirka vår, og at 
den skal være en møteplass for alle i nærmiljøet.

Lars Ivar Gjørv   62     Vardåsveien 18 A, 4637 Kristiansand
Mitt evt. mandat er nedfelt i Kirkeloven § 9: Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige 
liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt.
Tilslutningen til kirken daler dramatisk, likeså antall konfirmanter og 
dåpsbarn. Vi må forkynne utover til de som ikke er frelst, og innover til oss 
andre: Vi som ønsker å være Jesu disipler i hverdagen. Livets to utganger må 
forkynnes tydelig. Ellers ønsker jeg fortsatt å la de tusen blomster blomstre: 
Menighetsrådet må fortsatt støtte og oppmuntre frivilligheten; vi må ikke være 
en brems for initiativ.

Åsmund Farestveit   47     Huldertun 9, 4638 Kristiansand
Jeg ønsker at menigheten skal gi relevante og gode tilbud til alle aldersgrupper i 
vår bydel.
Gudstjenestene er viktige som samlingspunkt for alle i menigheten. Dette 
kommer fint fram på familiegudstjenestene. Det hadde vært fint å få med enda 
flere ungdommer og voksne på de vanlige søndagsgudstjenestene.
Ungdomsarbeid er spesielt viktig for meg. Da tenker jeg både på 
ungdomsgruppa Enter og arbeidet med konfirmantene. Det er viktig å legge 
til rette for at konfirmantåret blir et fint møte med menigheten for både 
ungdommer og foresatte

KANDITATER TIL MENIGHETSRÅDET I RANDESUND  
I  P R I O R I T E R T  REKKEFØLGE

Tobias Malvig   20     Rødhettesvei 7, 4638 Kristiansand

I menighetsrådet vil mitt hovedfokus være på ungdommen og ungdomsarbeidet. 
Jeg vil at alle ungdommer i Randesund skal vite et de har et utrolig godt 
tilbud i Søm kirke, uansett tro eller bakgrunn. Jeg ønsker å være ”stemmen” 
til ungdommen i menighetsrådet. Det er ikke alltid ungdommen blir hørt i 
menighetsrådet, det skal jeg hjelpe til med. Det er dette jeg vil jobbe mest med i 
menighetsrådet.

Julie Omdal Egeland     24     Barstølveien 50, 4636 Kristiansand
Jeg brenner for arbeidet som drives for barn og unge, og vil jobbe for å 
opprettholde og utvikle det gode tilbudet som finnes. Det finnes lite 
studentarbeid i Den norske kirke i Kristiansand, så på dette området hadde det 
vært spennende å få i gang noe, om så i samarbeid med en eller flere andre 
menigheter. 
Videre har jeg et hjerte for misjon, og vil gjerne se at barne- og ungdomsarbeidet 
har et utadrettet fokus både lokalt og globalt. 
Randesund menighet har betydd mye for meg i oppveksten og gitt meg et viktig 
grunnlag for troen, og jeg vil gjerne jobbe for at flere barn og unge får oppleve 
det samme.

Kirsten Leidal   48     Morildveien 11, 4639 Kristiansand
Kirken betyr mye for meg – et trygt hjem i en travel hverdag, et sted der jeg 
kan komme med tro og tvil, bare lytte eller delta aktivt. Kirken er en viktig 
samfunnsaktør, og jeg er særlig opptatt av at kirken skal ha en aktiv rolle 
når det gjelder miljø, klima, rettferdighet og likeverd mellom mennesker i 
ulike livssituasjoner. Jeg ønsker at kirken skal inkludere alle, uavhengig av 
sivil status eller seksuell legning. Mitt store ønske er at både barn, ungdom, 
unge voksne og eldre voksne skal kjenne seg hjemme i vår i menighet. For 
å få det til, må vi jobbe målrettet - kanskje spesielt med ungdom og unge 
voksne. Jeg er entusiastisk med i Søm kirkekor og vil gjerne støtte opp om 
enda mer musikk, sang og drama i kirka vår. I fjor deltok jeg på en nydelig 
pilegrimsvandring over flere dager, og jeg tror at mange i dagens hektiske 
samfunn lengter etter stillhet, enkelhet og indre ro. Kanskje vi kan legge til 
rette for noe av pilegrimsvandringen i hverdagen?

Magnus Ramsdalen     18     Veslefrikkveien 14, 4638 Kristiansand
Det som er viktig for meg er at ungdommer skal kunne ha en tilhørighet i en 
menighet hvor de kan føle seg sett, og inkludert i et fellesskap. I ungdomstiden 
tar mange et standpunkt om sin tro, og da er det spesielt viktig å ha et 
ungdomsarbeid som kan hjelpe de til å ta valget om å følge Jesus. 
Hvis jeg blir valgt som menighetsrådsmedlem ønsker jeg spesielt å jobbe med 
å forbedre ungdomsarbeidet i kirka, og få et tettere samarbeid mellom de 
forskjellige delene av menighetens arbeid



Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 38 Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 3 9

      

AS        TLF 909 43 807 

                  kjetil@bkeas.no 

 

 

       

 

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 søndag 22. september kl. 18 i Søm kirke!

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

Mvh Haakon Ekberg, June Baarøy Myhrstad og Ellen Sandvik

Øystein Sannarnes   54     Odderhei terr. 115, 4639 Kristiansand
Jeg ønsker en kirke som har takhøyde og evner å se enkeltmenneskets behov 
hele livet ut, og vil legge til rette for fellesskap. Vi har mange bra aktiviteter, og 
de ansatte og frivillige er flinke. Spesielt vil jeg fremheve trosopplæringen som 
en mulighet til å komme i kontakt med skolebarn.

Tidene endrer seg og vi må være enda mer aktive i lokalsamfunnet for å være 
der for de som trenger Gud. Jeg er opptatt av en synlig kirke både på Søm og 
i Ytre Randesund - begge kirkene samlet. Jeg vil at kirken skal være en fast og 
trygg del av de unges oppvekst. 

Martin Pearson      70     Odderhei platå 52, 4639 Kristiansand
Randesund menighet er en aktiv menighet, med mange ansatte og flere frivillige 
som arbeider bevisst med alle aldersgrupper i et stort mangfold av aktiviteter. 
Denne kombinasjonen, fra småbarn til voksne, og ansatte og frivillige, er ikke 
enkel å koordinere. Det er viktig at menighetsrådet støtter alt arbeid i kirken, slik 
at alle, både mennesker og aktiviteter, er like synlige, samtidig som de føler seg 
som en del av den store enheten, menigheten.
Randesund har to fine, men meget forskjellige kirker. Begge har mulighet til å 
kunne brukes mer aktivt, ikke minst i gudstjenesten. Som en som har arbeidet 
i kirken i over 40 år, ikke minst med gudstjenesteutvikling, ser jeg muligheter 
for involvering av flere, slik at søndagens hovedgudstjeneste igjen skal være 
samlingspunktet for menigheten.
Med tre barn som har vært med på mange aktiviteter, og en som er fortsatt 
aktiv i ungdomsklubben ‘Enter’, ser jeg verdien av at det som gjøres i 
menigheten, uansett hvor godt og effektivt det er, kan bli bedre.

Nils Kristian Aarsland   52     Odderhei platå 24, 4639 Kristiansand
Som medlem av menighetsrådet ønsker jeg å jobbe for at vi fortsatt 
skal være en aktiv menighet der unge og eldre ønsker å være med på 
gudstjenester og andre aktiviteter i menigheten. Menigheten har et stort 
mangfold av aktiviteter og jeg er ydmyk i forhold til det store engasjementet 
som finnes. Jeg ønsker å bidra til at vi viderefører arbeidet, samtidig som 
jeg er opptatt av at vi evner å fornye oss der det er behov. Jeg er opptatt av 
at vi må være en inkluderende menighet der vi ser hverandre. Jeg er særlig 
opptatt av at unge familier skal føle seg velkommen og ønske å engasjere 
seg i et kristent fellesskap i Randesund menighet.
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Min salme
Gode salmer er tre gleder på en gang: Musikk 
som gir nytelse for øret, tekst som gir næring til 
tankene, og bønn som bringer oss nærmere Gud 
og hverandre.
Min Gud er STOR! Da han skulle skape solen som 
lyser opp dagene våre, skapte han likegodt tusen 
milliarder ganger tusen milliarder av dem, bare 
fordi han kunne. Han gav oss ikke bare nyttige ting 
som mat og varme, men totalt unyttige ting som 
evnen til å glede oss over skjønnhet og musikk. Det 
er en utrolig dybde i lovene som styrer naturen. 
Alt dette sier meg noe om Skaperen: Han vil at vi 
skal ha det godt og leve livet vårt fullt ut, til glede 
for oss selv og alle rundt oss. Han bryr seg ikke om 
hvem vi elsker, bare vi elsker. Han ligger ikke våken 
om natten bare fordi noen harselerer med Ham.  
Min salme er «O store Gud».
Den engelske versjonen How Great Thou Art 

var visstnok også 
favorittsalmen til Elvis, og 
den eneste sangen av 
skandinavisk opprinnelse 
på hans repertoar.
Det er en lovsang, ikke 
en klagesang. Den skal 
synges sterkt med masse 
orgelbrus. Og man skal 
gjerne legge opp siste 
vers en halv tone med en herlig Melodi-Grand-Prix 
lignende modulering, fordi dette er et vers som jo 
virkelig fortjener en utheving: «Når så til slutt hvert 
tidens slør må falle, og troens mål er nådd, så jeg 
får se, vil evighetens klokker sjelen kalle for tronen 
mellom skaren hvit som sne.»
Det er bare herlig! Halleluja!
Jeg vil gjerne utfordre min sang – og salmevenn 
Thor Eivind Ranneberg-Nilsen til å ta 
salmestafetten videre.
   Håkon Klausen

Har du mistet noen?
Husk at diakonene i distriktet i samarbeid med frivillige tilbyr ulike samtalegrupper for 
voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre, og også egne grupper for berørte av 
samlivsbrudd. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er 5 – 8 deltakere med noenlunde likt 
tap. Det stilles ingen krav til kirketilhøring eller tro. I 2018 startet vi et samarbeid med Kirkens 
Ungdomsprosjekt (KUP) om grupper for ungdom mellom 16 og 20 år som har mistet foreldre 
eller søsken
Mer informasjon og påmelding: www.kristiansand.kirken.no
eller diakon Tone Benestad 38 19 68 71 / 480 99 535
Arrangør: «Sorg og omsorg» - et fellestiltak i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand og Søgne.

Bli med blant menighetens frivillige medarbeidere!
Har du vært innom Søm kirke når det f.eks. er TROS 

– vårt trosopplæringsopplegg for barn på første, 
tredje eller femte klassetrinn? Sammen med barna 
er der rikelig med voksne hjelpere. De hjelper barna 
i lek og med oppgaver, de steller mat og legger til 
rette så barna både lærer og trives. Slik er det med 
nesten alle aktiviteter i menigheten vår. 

En stor gruppe frivillige – flere hundre faktisk – tar 
tak på mange ulike felt for at Randesund menighet 
skal ha gode tilbud og være et godt sted å komme 
til. De tar ansvar og jobber gratis med stor glede og 
entusiasme. 
HJERTELIG TAKK TIL ALLE DERE!  
Vil du også at av Randesund menighet fortsatt skal 
ha gode tilbud til alle som kommer? Vil du at vi skal 
være offensive i møte med alle som flytter til bygda? 
Skal du, dine barn, barnebarn og naboer finne et 
trygt og godt fellesskap i menigheten vår og nås 

med evangeliet? Kan du være med å ta ansvar for 
det? 
Givertjenesten gir deg mulighet til å bli med. 
Også du som ikke synes det passer – du som ikke 
har tid og overskudd.
Vi trenger penger for å «smøre maskineriet». Bak 
all frivillighet står en entusiastisk stab. Noen av 
dem – diakon, kateket, trosopplærer og renholder 

– får helt eller delvis sin lønn fra innsamlede midler. 
Lønnsbudsjettet er på over 1 million i året. Vi er ikke 
så langt unna å samle inn den summen. Med din 
hjelp klarer vi det!

Gå inn på nettsida vår, randesund.no/givertjeneste og 
meld deg inn! Følg veiledningen steg for steg, så 
er du også med blant menighetens frivillige.

For givertjenesten
Øistein Vigemyr

O store Gud 
O store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord,
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/

Når jeg i skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/

Når så jeg vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/

Når så til slutt hvert tidens slør må falle
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne.
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk, store Gud, takk, store Gud! :/

Bli med på TROS for 5.trinn!
Vi starter opp onsdag 13. november.
Det blir samlinger tre onsdager
fra kl. 14.00 – 16.00 og deltakelse på gudstjenesten
1.desember i Søm kirke.
Samlingene er i Søm kirke.
Alle får sitt eget Nytestamente, 
og vi skal lære å bruke det, og ha mange gøye 
aktiviteter.
Påmelding her: www.randesund.no
innen 1. november 2019.
Vi gleder oss til å se deg!
Du får invitasjon i posten.
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Velkommen til drop-in dåp!
Er du eller barnet ditt av en 

eller annen grunn ikke blitt 
døpt?  
Det kan være mange grunner 
til det. For den som ikke er blitt 
døpt som barn, kan veien til 
døpefonten virke lang. 
Randesund menighet vil gjøre 
det enklere for deg å bli døpt, 
eller å ta med barnet ditt til dåp. 
Lørdag 26. oktober 2019  
kl. 12-15 åpner kirkedørene i 
Søm kirke for drop-in dåp. Den 
dagen kan udøpte i alle aldre 
komme innom Søm kirke og bli 
døpt – der og da. Du kan komme 
som du er, uten avtale på 
forhånd. Det finnes verken øvre 
eller nedre aldersgrense for dåp.
Hva er dåp? 
Gjennom dåpen blir vi del av et 
fellesskap som strekker seg over 
hele verden, og gjennom alle 
tider. Dette fellesskapet bygger 
på troen på Jesus Kristus, Guds 
sønn og menneskenes frelser. 
Man blir tegnet med korset for å 
vise at vi hører til sammen med 
Jesus. Med tre håndfuller med 
vann bindes vi sammen med 
Jesus Kristus. 
I dåpen blir man medlem i Den 
norske kirke.
Noen av fjorårets konfirmanter 
sa dette om hva dåp er: «Dåpen 
handler om å drukne i tilgivelse 
og få Guds armer rundt seg» 
Hva skjer? 
Prestene og andre ansatte 
og frivillige tar imot den som 
ønsker å bli døpt denne dagen. 
Dere møter opp i Søm kirke, 
der dere blir registrert. Det vil 
bli en kort samtale med prest i 
forkant av dåpen. Dåpen skjer 
i en enkel seremoni i det vakre 
kirkerommet. Etterpå tilbyr vi 
kake, saft og kaffe for de som 
ønsker det. 
- 

- Ta med fødselsattest eller 
gyldig legitimasjon.

- Antrekk: Pynt deg hvis du 
vil, eller kom som du er. Ta 
med dåpskjole til barnet hvis 
du har – eller du kan låne en 
i kirken. 

- Du kan komme alene, eller 
sammen med noen. 

- Det er fint å ha med faddere, 
to til seks personer. Minst 
to faddere må være tilstede 
ved dåpen. Disse må være 
medlem i Den norske 
kirke eller en kirke som 
praktiserer barnedåp, og 
nedre aldersgrense er 15 
år. Dersom det er vanskelig å 
finne faddere, er det frivillige 
i menigheten som kan være 
fadder.

Hvorfor drop-in?
Verken dåpskjole, selskap eller 
dyre gaver er avgjørende når 
noen skal døpes.
Derfor har vi dette tilbudet, på 
en helt vanlig lørdag.
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 er du selv blitt både 
ungdom og voksen – og tenker 
på at det kunne vært fint å være 
døpt. 
Kanskje har dere helt andre 
grunner.
Da er dere er velkommen til å 
feire dåp i kirken denne dagen - 
sammen med så mange eller så 
få gjester som dere ønsker. 
Det er mulig å registrere dåp på 
forhånd, men det er altså ikke 
nødvendig.
http://www.kristiansand.kirken.
no/Dåp

Lurer du på noe? 
Ta gjerne kontakt med oss: 
Torill Farstad Dahl, prest, 
telefon 41452845 eller epost: 
torill.farstad.dahl@Kristiansand.
kommune.no
Rolf Erik Hanisch, sogneprest, 
telefon 40401531
Rolf.Erik.Hanisch@kristiansand.
kommune.no
Trosopplærer June Baarøy 
Myhrstad, telefon 97146702
June.Baaroy.Myhrstad@
kristiansand.kommune.no
Kateket Ellen Sandvik, telefon 
91709492
ellen.sandvik@kristiansand.
kommune.no

Dåp i Randesund kirke
Lille Aurelius Wold ble døpt i Randesund kirke  
4. august 2019. Vi ønsker Guds velsignelse over 
ham og familien hans. 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.
Alle som ønsker å døpe barnet sitt er velkommen 
til kirken.  Det er aldri for sent å bli døpt – 
velkommen til dåp enten du er 3 måneder, 3 år, 
eller 13, eller 30, eller 63, eller…

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. Før dåp har presten 
en samtale med foreldrene / 
den som skal døpes.

3. Faddere
Hvert barn har 2-6 faddere. Fadderne må være 
fylt 15 år. 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.
Randesund menighet har 
dåpskjoler til utlån.
Her kan du melde dåp:
www.kristiansand.kirken.no/
Kirkelige-tjenester/Dåp

Foto: Jan Arne Wold

Foto: Rune Kongsro

Foto: Anders Bergersen
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Se min kjole!
Dåpskjoler til utlån
Mange er glade for å kle barna i en lang, hvit 
dåpskjole når barnet bæres til dåp. Det er veldig 
fint! Tradisjonen med lange, hvite dåpskjoler til 
barna er bare litt over 100 år gammel, men for 
mange er dette nesten obligatorisk. 

Den hvite drakten finnes i forskjellige former i de 
fleste kirkene i verden. Dåpskjolene som brukes til 
små barn, er ofte mye lengre enn barna, og er et 
symbol på at barnet som døpes skal vokse i troen. 
Det er den samme symbolikken vi finner igjen i 
konfirmantkappen, og i prestens hvite kjole. 

Dåpslua hører også ofte til drakten, og skal 
symbolisere «frelsens hjelm» som Paulus skriver 
om i Efeserbrevet 5,13, der han beskriver Guds fulle 
rustning som den troende skal kle seg i. Ifølge 
gammel tradisjon skal dåpslua først tas av ved 
døpefonten.

Dåpskjolen har ikke alltid vært hvit. Før midten av 
1800-tallet var det vanlig med fargede dåpsklær. 
Derfor er det viktig å understreke at man slett 
ikke behøver å ha hvit dåpskjole på den som 
døpes – enten det er barn, ungdom eller voksne. 
En ungdom som døpes i hettegenser, viser oss jo 
mer enn noe at dåpen handler om å bli tatt imot av 
Jesus Kristus, akkurat slik som vi er. Ikke en stylet og 
pyntet utgave av mennesket, ikke en spesielt from 
og god variant, men et helt vanlig, elsket menneske. 

Så altså, hvit dåpskjole er ikke obligatorisk. 

Men mange vil gjerne ha det likevel, men har ikke 
noe slikt klenodium i familien. Mange synes det er 
for dyrt eller unødvendig å kjøpe dåpskjole. Hva 
gjør man da?

Låne dåpskjole 
Fra og med i høst er det mulig å låne dåpskjole i 
menigheten, mot et lite depositum. Vi har fire ulike 
kjoler å velge mellom. Den ene er helt ny, de andre 
pent brukt. De er litt ulike i størrelse og utforming, 
men til sammen passer de til barn fra nyfødte til 
5-6 måneder – selvsagt avhengig av størrelse! 

Den minste er hjemmesydd (av Sissel Gjesdal) i 
blondestoff. 
En er sydd i engelsk blonde av en brudeunderkjole 
fra 1917. 
En er helt ny i kremhvit sateng. 

En er strikket. Denne har underkjole i rosa, lyseblått 
eller hvitt, og sløyfene kan byttes ut i ønsket farge. 
Denne vil passe til barn opp til 6 måneder. 
Til alle kjolene har vi passende luer, og bånd i rosa, 
lyseblått eller hvitt. 

Ta kontakt med menighetskontoret,  
tlf. 38 19.68 80, dersom du er interessert i å se 
nærmere på dåpskjolene! 

    Torill Farstad Dahl 

Barnegudstjeneste
På barnas premisser!
Livlig – sanselig – gjenkjennelig. 
Det er stikkord og kjennetegn på de enkle, korte 
barnegudstjenestene som feires tre søndager i 
semesteret klokka 17. Gudstjenestene har sin egen 
form, som er en forenklet utgave av den «vanlige» 
gudstjenesten.  
Vi synger og hører en liten bibelfortelling som vi 
«henter ut» av den store Bibelen vi har i kirka. 
Vi har alltid bønnevandring, der vi får bruke 
kroppen til å be og gjøre ulike «tros-ting»: Kjenne 
på vannet i døpefonten, knele ved alterringen og 
bli bedt for, tenne lys og tegne bønnelapper. 
Hver gang får vi med oss en «huske-på-ting» hjem, 
som vi gjerne lager i gudstjenesten, som minner 
oss om det vi har snakket om. 
Disse gudstjenestene er preget av HELLIG MYLDER 

– og foreldre trenger ikke bekymre seg for om 
barna danser litt rundt i kirken.
Etter gudstjenesten spiser vi kveldsmat sammen, 
før vi går hjem til leggetid.  
Hva er det beste med barnegudstjenestene? - vi spør 
tre eksperter: 
Oda (5): Å synge og lage ting og spise kveldsmat. 
Leon (5), Jonas (3): Å tenne lys og plaske i vannet i 
døpefonten!

Barnegudstjenester i høst: 
27. oktober
17. november
15. desember – barnegudstjeneste med 
julevandring
Velkommen til store og små! 

KAN VI RINGE DEG?
Randesund menighet ønsker å være en menighet der vi bryr oss om 

hverandre og er der for hverandre både når livet er godt og når livet er 
vanskelig. Utfordringene kan være så mange, eksempelvis ensomhet, sorg 
eller krise av ulike art. For at vi skal nå deg, kan du levere kontaktkortet «Kan 
jeg ringe deg» i postkassen merket «Post til diakonen» i våpenhuset i Søm 
kirke, eller bruke den elektroniske postkassen på randesund.no. Vi ønsker å 
ringe deg opp, og sammen finne ut hva du har behov for. Du kan også levere 
kortet på vegne av en annen, men da må du ha fått godkjenning av den det 
gjelder. Informasjonen er undergitt taushetsplikt. Ingen behov er for store eller 
for små til å følges opp. Sammen finner vi en løsning.

Hilsen Diakoniutvalget
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Misjonsprosjektet høsten 2019
Den 1. september er vårt treårige misjonsprosjekt 
ferdig. Det har vært innsamling til Ebenezerhjemmet 
via Israelsmisjonen og kirkebygging i Mustamae 
menighet i Tallin via NMS. Takk til alle dere som har 
bidratt til de pengene som er samlet inn og sendt 
videre til Israelsmisjonen og NMS.

I vår søkte vi menighetsrådet om å få fortsette 
innsamling til kirkebygging i Mustamae ett år til, 
slik at vi kan være med på at kirka blir ferdigstilt. Vi 
er veldig glade for at menighetsrådet har sagt ja til 
det. 

Ettersom NMS har endret sin innsamlingsprofil, blir 
det ikke innsamling til dette via NMS.

Vi sender pengene direkte til byggekonto 
vedrørende den nye kirka. Leder for 
menighetsrådet, Jan Georg Ribe, og jeg hadde i 
april et møte med Tiina Klement, prest i Mustamae 
menighet. Vi hadde også samtale med leder for 
byggekomiteen. Vi er trygge på at pengene vi 
sender blir brukt på forsvarlig måte.

Mustamae menighet har profesjonell 
regnskapsfører og revisor, og et menighetsråd 
som følger økonomien. Vi samler inn til konkrete 
ting som trengs for at kirka skal ferdigstilles. Vi 
får tilbakemelding om at penger er mottatt, og 
kvittering på det som er kjøpt.

I juni ble det bl.a. sendt kr. 100 000 fra Randesund 
menighet til innkjøp av innvendige dører. Det gjør 
at en del av kirka kan tas i bruk ganske snart og at 
de slipper utgifter til å leie annet kirkelokale.

Vi skal følge byggearbeidet det neste året og 
informere videre til alle i Randesund menighet. 
Mange i menigheten vår har en stor omsorg for 
Mustamae menighet.

På gudstjenesten søndag 22. september blir det 
kollekt til Mustamae. Da er arbeidet etter ferien 
i gang i Tallinn og vi håper å komme med mer 
konkret info da.

Hilsen Marianne Haukom Rossland, misjonsutvalget

Damekveld i Søm kirke 
Vi bygger ny kirke i Tallinn
18. september kl.19.00 skjer det spennende ting i Søm kirke:
Vi kommer til kirka med tøy som vi ikke bruker, trenger, eller som er blitt for smått.  
Tøyet selges i kirka den kvelden, og inntekten går til å få den nye kirka i Tallinn ferdig.
Hilde Gunn Sletten blir med, og det gjør Reidar også.
Det blir enkel servering.
Håper du vil komme for å støtte den nye kirka, og det er også smart å få rydda litt i skapene.
         Hilsen Misjonsutvalget

Enter til Danmark
Nå på sommeren har vi hatt det mange av oss på 
Enter kaller for sommerens høydepunkt, nemlig vår 
årlige Danmarkstur til Holmsborg. I år var vi nesten 
90 deltakere og ledere, som sammen sørget for en 
helt fantastisk tur. 

Vi startet allerede søndag morgen med rebus 
på båten, og fortsatte uka med kveldsmøter, 
teambuilding, en vannvittig Flensburgtur og 
fotballturnering, stranddag, bading, ord for 
dagen, underholdning, vitnemøte og mye mer. 
Det har vært en drøm å være sammen med så 
inkluderende ungdommer. Det har blitt masse 
sprell, spontane leker og ”pranks”. Men det 

veldig mange sitter igjen med er nok den utrolig 
sterke vitnekvelden etterfulgt av bønnevandring. 
Ungdommene delte sterke historier fra egne liv 
om hvordan Gud hadde vært med dem gjennom 
tøffe tider og gode tider, og dette er øyeblikk som 
gjør meg utrolig takknemlig som får lov til å være 
med å ta del i ungdommene på Enter sine liv.

Det har vært helt fantastisk. 24. August starter vi 
opp igjen i Søm kirke klokken 19:30. Da ønsker vi alle 
ungdommer velkomne, spesielt alle nye 8. klassinger! 

Hilsen Peter Nikolai Helms,  
ungdomsarbeider på Enter

Spennende i Randesund kirke
Jeg luftet hunden en 
søndagsmorgen på slutten 
av våren. Gikk gjennom 
kirkegården i Randesund 
mot skogen. Pussig, kirken 
var åpen, folk gikk inn 
gjennom sidedøren, det var 
biler på parkeringsplassen. 
Men det var jo i Søm kirke 
gudstjenesten skulle være. Forvirrende.
Det samme skjedde flere søndager på rad. Da 
bandt jeg til slutt hunden i rekkverket utenfor 
kirken for å finne ut av mysteriet. Dette var på 
selveste St. Hans søndagen, og flere var på vei inn 

sammen med meg. Bildet i 
teksten viser synet som møtte 
meg der inne: en prest kledd 
i fullt ornat, store ikoner, barn 
og voksne om hverandre som 
ikke kunne snakke norsk, men 
som smilende hilste på meg. 
Endelig en hyggelig kvinne 
som kunne norsk. De er en 

rumensk ortodoks menighet, og de leier kirken 
når det ikke er andre gudstjenester der. Jeg var 
hjertelig velkommen til å overvære gudstjenesten 
deres. Og det skal jeg til høsten når de starter opp 
igjen etter ferien i september.  Tove
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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 
10/9-191. - 4. TRINN

SNEKRING / FORMING 
LEK 

ANDAKT 
FILM 

FORFRISKNING

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. 

2-årsbok
Vi inviterer til samling 
for 2-åringer tirsdag 
19. november kl. 17.00 
18.00 i Søm kirke. Vi 
synger og leker, og alle 
2-åringene får sin egen 2-årsbok. Denne 
handler om sauen som gikk seg bort, og om 
gjeteren som lette til han fant den igjen. Så ta 
gjerne med en lekesau dersom dere har en. 
Påmelding til www.randesund.no innen 10. 
november 2019. Invitasjon sendes ut til 
2-åringer som er døpt høsten 2017 mellom 1. 
juli og 31. desember.

Kl. 16.00-17.00 er det middag på kirketorget 
for hele familien dersom dere ønsker det. Pris 
kr 50 for voksne og 25 kr pr. barn.

Vi gleder oss til å se dere, 
hilsen Ellen og June

4-årsbok
Hei på deg, du som er 
 4 år i 2019!
Nå nærmer dagen 
seg da du kan få «Min 
Kirkebok 4»! Du vil få et 
brev i posten der det står at du kan komme til 
kirken og få din egen fine 4-års bok! Husk å få 
noen til å melde deg på! Du kan velge mellom 
familiegudstjenestene søndag  
15. september kl.11.00 i Randesund kirke 
og søndag 22. september kl.17.00 i  
Søm kirke. Velg den dagen som passer best 
for deg!
Du kan også være med på 4-års klubb 
tirsdag 17. og tirsdag 24. september 
kl.17.00 i Søm kirke. Treffene er ulike, så det 
er fint om du vil være med begge gangene. Vi 
hører fortellinger fra boka, synger litt og lager 
en ting du kan få med deg hjem!
Husk påmelding på nettsiden vår:  
www.randesund.no!
Vi gleder oss til å treffe deg!

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, 23. – 24. november 2019!
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 på lørdagen 
og avslutter etter gudstjenesten søndag.
Du kan være med på LysVåken, selv om du 
ønsker å sove hjemme.
Håper du blir med!
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Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Høst 2019 

På Hyggetreffet møtes vi til sang og musikk, en 

kort andakt, smørbrød, kake og loddsalg. 

11. september: Anne Eidjord

9. oktober:  Ragnhild Toreid

20. november:   Reidar Skaaland

11. desember:  Tove Houck

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 

Hjertelig velkommen! 

Gudstjeneste med nattverd 
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt: 
Kl. 10.45 på Strømmetunet. 

Kl. 12.15 på Randesund omsorgssenter. 

HØST 2019 
27. juni
18. juli

29. august
26. september
24. oktober

Alle er hjertelig velkommen! 

21. no vember

 

Med vennlig hilsen 

Reidar Skaaland, kantor, 
Rolf Erik Hanisch, sokneprest, 

og Anne Eidjord, diakon 

AKTIVITETER FOR BARN & UNGE 
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge høsten 2019,  

og vi håper DU har lyst å være med!!  
 
 

BABYSANG 
For barn mellom 0 og 2 år  
med foreldre. 
Hver onsdag fra 18.sep 
(unntatt 2. okt Høstferie) t.o.m. 
27.nov. Kl. 10.30 - 11.15 i  
Søm kirke. Kafé / sosial samling fra kl. 11.15.  
Salg av kaffe, saft og vafler. 
Sem.avg (10x) kr 250,-. Drop in kr 40,-. 
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) 
17.sep, 22.okt, 19.nov. (1.des: Juleverksted) 
 

BARNEGUDSTJENESTE 
Søm kirke kl. 17.00: 
27.okt, 17.nov, 15.des. 
Fine, korte gudstjenester for barn opptil 10 år.  
Kveldsmat etterpå. 
 

SØNDAGSSKOLEN  
Alle barn er hjertelig velkommen.  
NB! Ang datoer: Ta deg en brosjyre, eller følg 
med i avisen/på nettet! Oppstart: 25.august 
Vi samles i Søm kirke 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 22. 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   
Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.trinn)  
annenhver tirsdag fra 10. sep t.o.m. 3. 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. trinn. 
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i 
ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke 
Samlinger f.o.m. 13. september  
t.o.m. 6. desember. 
Kontaktperson:  
Thomas Westergren: 408 79 560 
 

ENTER 
Ungdomsgruppe fra 8. trinn. 
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: Peter Helms 
 
Følg med på www.randesund.no og 
www.facebook.com/randesund !!  
 
Håper vi sees snart! 
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Nye leiligheter 
innredet og klare 

til innflytting!

Kontakt Kirsten i HSH, tlf. 900 38 738 eller Ole Kristian i EM1, 
tlf. 404 08 610 hvis du lurer på noe eller ønsker en privat visning.

randesundhageby.no

Velkommen til hagen hver 
onsdag kl. 15–16.30
 Det spirer og gror i parseller og 

drivhus, hagen blomstrer!
 Hagen og servicesenteret er åpent for besøk.
 Se ferdig innfl ytningsklare leiligheter

STRIKKEKAFÉ
i Søm kirke 

Tid: 11.00-13.30 
Torsdager i oddetallsuker 

(årets siste: 5. desember)

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 29. AUGUST!

Rona Senter, 4 etasje. 
Parker gratis i kjelleren, 
ta heisen rett opp.

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

+47 48 88 88 50

Tel. 38 10 76 00 
www.bayauto.no

Skilsmisse/samlivsbrudd? 
Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom, 

eller har gått igjennom samlivsbrudd. 

Samtalegruppens mål: 
• Bearbeide reaksjoner
• Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og

komme videre i livet.
• Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte
• Alternativt nettverk i en vanskelig tid
Aktuelle tema:
• Barn – samværsrett osv.
• Økonomi
• Utroskap
• Identitet og selvbilde
• Bearbeidelse av sorgreaksjoner
• Ensomhet
• Skyldfølelse og bitterhet

Gruppene starter kontinuerlig så snart vi har nok 
påmeldte, med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd.  
Åpent for alle uavhengig av livssyn.  
For mer informasjon og påmelding: 

SiljeWik Vesterfjell, diakon 
silje@sognemenighet.no 
tlf 99294604 
Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne 



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

Me n y  Ron a
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 
Søm kirkekor:   Kl. 19.30 – 22.00: 

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

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 4. september - Aud Smemo  
Kirken skaper trygge rom

Onsdag 2. oktober - Thor Einar Hanisch
Tre biskoper om Gabriel Scott

Onsdag 6. november - Tom Martin Berntsen 
Med røtter i sanden – mitt liv etter møtet med  den 
koptiske kirken i Egypt

Onsdag 4. desember - Svein Fink 
Tro i mørketida

Slekters gang 15. februar–15. juli 2019
Døpte  
Pauline Hartmann Nilsen 
Miranda Comolli Holbæk-Hanssen
Gustav Kasti Ovesen 
Alma  Skjølberg-Melsæter
Hedda  Brodin 
Magnus  Jorkjend 
Audun Svindland Sandtveit 
Markus  Aanstad-Lund
Thomas  Aanundsen 
Nora Disen Klemetsen 
Halvor Frikstad Espås 
Håkon Foss Wergeland 
Oliver  Eliassen 
Eivind  Grøsfjell 
Tuva  Lindal 
Kaja  Strømsvold 
Matheo  Settemsli-Løining
Emma Celine Skarbø 
Adelen  Olsen-Tørresvold
Mathias  Holst 
Celine Øslebø Kvernmo 
Sander  Storm-Stensøy
Ludvig  Jamtveit 

Døde
Olav Søhoel
Reidun Augland
Jacob Ege
Alf Bertin Tønnessen
Bjørg Karin Raaum
Solfrid Irene Isaksen
Ragnar Olsen
Selly Lovise Stamnes
Ragnhild Elise Falch
Borgny Irene Thorsen
Anne Bue Johansen
Odd Roald Sørensen
Bjørg Hamre Olsen
Molly Meihack
Siren Skjelbred Fjelde
Lorentz Oddgeir Paulsen
Brith Pettersen

Viede
Julie Stormark og Bjørnar Berg
Tora Matilde Karlsen og Hannes Löwenstein
Susanne Aabel Lia og Martin Løberg
Lindy Malene Kelly Taraldsen og Frank Stian Berge
Melissa Utsola og Chris-Andre Vant Johansen
Eline Jørgensen og Torstein Idsøe Velkommen som konfirmant i Randesund menighet!

Det betyr for deg:
• å være med på samtale om og bli undervist i den 

kristne tro.
• å være en del av menighetens gudstjenester og 

fellesskap.
• å møte mennesker som virkelig tror at Jesus lever 

i dag.
• å gi troen i deg en sjanse til å spire og gro.
• å være med på Kick-off i oktober.
• å la noen be for deg på konfirmasjonsdagen.
Du kan velge mellom to opplegg: 
KRIK-leir (konfACTION) 
Eller weekendtur 
Mer opplysning om disse på orienteringsdagen 11. 
september
Her er en viktige datoer 2019-2020: 
11. september kl. 14.00 i Søm kirke: Oppstart 
11. september kl. 18.00 i Søm kirke: Infomøte for 
foreldre 

11. -12. oktober: Kick-off tur til Skogtun 
13. oktober kl. 11.00 i Søm kirke: 
Konfirmantpresentasjon 
Våren 2020: Weekendtur 
19. - 23. juni 2020: KonfACTION i Bø i Telemark 
(KRIK)
Konfirmasjonsdagene som du kan velge 
mellom i 2020: 
Lørdag 9. og 23. mai i Søm kirke 
Lørdag 23. mai i Randesund kirke på Frikstad
Påmelding på www.randesund.no innen 25. august, 
men vi tar gjerne imot etternølere!

 Verdier i møte med mennesker 
 

 
 
 
 
 
 
   
   

Henrik Syse    

Foto:Prio 

Inspirasjonskveld 
for frivillige i menighetene i Kristiansand, 

Søgne og Songdalen 
 

19.september kl. 18.30 
Oddernes menighetshus 

 
Musikalsk innslag 

Enkel servering 
Vi inviterer til en kveld med inspirasjon og påfyll 

Velkommen! 
 
Håper du kommer! 
Påmelding innen 13.september til Inger Johanne Bolstad 
Inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no 
38196990/45022988      

                                                                                                   
Arr. Diakonene i Kristiansand og Søgne 

 
 



AUGUST
Søndag 25. august 
11. søndag i treenighetstiden 
Joh 8, 31-36 
Søm kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch, 
June Baarøy Myhrstad og  
Ellen Sandvik 
Dåp, førsteklassinger inviteres, 
søndagsskolen starter opp

SEPTEMBER
Søndag 1. september 
12. søndag i treenighetstiden 
Joh 4, 27-30.39-43 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp, nattverd, 
misjonsgudstjeneste,  
søndagsskole
Søndag 8. september 
13. søndag i treenighetstiden 
Apg 6, 1-7 
Søm kirke kl. 11.00 
Samlingsgudstjeneste  
v/ Rolf Erik Hanisch 
Rabakoret synger, kirkevalg

Søndag 15. september 
14. søndag i treenighetstiden, 
Vingårdssøndag 
Matt 19, 27-30 
Randesund kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
 v/ Rolf Erik Hanisch og Ellen Sandvik 
Dåp, utdeling av fireårsbok 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd, søndagsskole

Søndag 22. september 
15. søndag i treenighetstiden 
Joh 15, 9-12 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Nattverd, personlig forbønn, 
diakoniens dag 
Søm kirke kl. 17.00 
Familiegudstjeneste v/ Torill 
Farstad Dahl og Ellen Sandvik 
Utdeling av fireårsbok, Rabakoret 
synger

Søndag 29. september 
(høstferie)
16. søndag i treenighetstiden 
Matt 11, 16-19 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Dåp, nattverd, søndagsskole

OKTOBER
Søndag 6. oktober (høstferie) 
17. søndag i treenighetstiden 
Fil1, 20-26 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd, høsttakkefest, 
Rabbersvigen jazzforsamling

Søndag 13. oktober 
18. søndag i treenighetstiden 
Mark 1, 40-45 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch, 
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik 
Presentasjon av konfirmantene, 
søndagsskole
Søndag 20. oktober 
19. søndag i treenighetstiden 
Luk 9, 57-62 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Dåp, nattverd, personlig forbønn, 
søndagsskole, TV-aksjonen
Lørdag 22. oktober 
Søm kirke kl. 14.00 
Drop-in dåp 
Se egen artikkel.
Søndag 27. oktober 
Bots- og bønnedag 
Luk 15, 11-32 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Nattverd 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste 
 v/ Torill Farstad Dahl

NOVEMBER
Lørdag 2. november: 
Randesund kirke kl. 14.00 
Dåpsgudstjeneste  
v/ Rolf Erik Hanisch 
Randesund kirke kl. 16.00 
Minnegudstjeneste v/ Rolf Erik 
Hanisch og Anne Eidjord

Søndag 3. november 
Allehelgensdag 
Jes 60, 18-22 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd, søndagsskole
Søndag 10. november
22. søndag i treenighetstiden 
Luk 10, 25-37 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd, Enter deltar, 
søndagsskole
Søndag 17. november 
23. søndag i treenighetstiden 
Matt 24, 35-44 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Dåp, nattverd, forbønn,  
«søndag for de forfulgte» 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste  
v/ Torill Farstad Dahl 
Søndag 24. november 
Kristi kongedag 
Joh 9, 39-41 
Søm kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste  
v/ Rolf Erik Hanisch 
Dåp, LysVåken deltar, 
søndagsskole for førskolebarna
 DESEMBER
Søndag 1. desember 
1. søndag i adventstiden 
Matt 21, 1-11 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch 
Kirkebursdag,  
TROS 5. trinn deltar 
Juleverksted etter gudstjenesten
Søndag 8. desember 
2. søndag i adventstiden 
Joh 14, 1-4 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste  
v/ Odd Bjarne Ellefsen 
Dåp, nattverd

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

Gudstjenester  august til desember 2019

Følg oss på Facebook


