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Kort og godt

D

et er en kunst å kunne si ting på en enkel og
kortfattet måte. Noen klarer det.
Jeg har hørt at Kjell Aukrust skal ha sagt om
bror sin, «Min bror leste bøker, frivillig.», og fikk dermed
sagt mye om seg selv og sin bror.
Jeg har også sagt noe jeg har hørt en annen si, at «Får
du med deg en messe får du med deg en masse.»
Dermed uttrykker jeg et ønske eller en sannhet som jeg
lever med.
Jeg leste «illustrasjon» i en konfirmantbok om dette.
Der stod, »Den amerikanske uavhengighetserklæring
er på 1600 ord – Landbruksdepartementets andre
barkebilleutredning er på 22400 ord – De ti bud er på
79 ord.»
Du forstår kanskje hva jeg mener og ønsker å få frem —
det er ikke alltid mengden det kommer an på.
Noen diktere har hjulpet oss med å sette ord på ting vi
opplever. Og da mener jeg velformulerte, kortfattede
setninger.
Mange av disse diktene er kommet ut i bokform. Og
denne vinteren har vi fått en ny slik samling, en ny
utgave av Salmeboken. Den er ment å skulle være en
hjelp for oss til å finne utrykk både i glede og sorg.
Jeg kommer forresten på en eldre kar jeg møtte på
sykehuset for mange år siden. Han hadde fått sin
dødsdom i form av en alvorlig kreftdiagnose. Men han
sa til meg, «Vet du Martinsen, hva som gir meg trøst i
denne stund? Det er Salmeboken.»
Jeg har faktisk også sitert en del fra Salmeboken nå i
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KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

Tirsdag 8. april går årets fasteaksjon av
stabelen. Konfirmanter over hele landet
går da fra dør til dør for å samle inn
penger til fordel for Kirkens Nødhjelps
arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2014 heter «Sammen for andre»!
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tovehouck.christensen@gmail.com
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det siste. For det har vært litt
vanskelig å finne egne ord. Og
da har jeg ofte landet på ting
som Svein Ellingsen har skrevet.
Jeg synes hans ord formidler
ting fra levd liv: «Kristus du
lever og står ved vår side, her
hvor vi rammes av jordlivets
slag», skriver han. Det sier meg
at ting som hender ikke alltid finner sin forklaring her
i livet. Det er «jordlivets slag», det bare rammer. Men
også der i det «meningsløse» står den levende Kristus
ved vår side.
Han sier også, «Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt
til Ham. Håpet er tent i tyngste sorg. Ingen er glemt av
Gud.»
Vi kan gi hverandre løfter om ikke å glemme. Og vi kan
holde dette løftet så lenge vi lever. Men hva så. Snart er
det slik at «vi har vårt sted blant tusene glemte grave.»
Men vi våger oss til å tro og håpe at der er én som ikke
glemmer. «Ingen er glemt av Gud.»
Jeg hørte også én formulere en flott og kort aftenbønn
som kan gi en trygghet:
«Herre, nå legger jeg meg til å sove. Når jeg våkner i
morgen tidlig, så er du hos meg. Om jeg ikke våkner i
morgen tidlig, så er jeg hos deg.»
Dette var noen eksempler på noe som for meg er kort
og godt sagt.
Med vennlig hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund
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Fokuset i år er rettet mot mennesker
som kjenner fattigdommen,
fornedrelsen og fortvilelsen på kroppen, men som vil
være med å forandre verden for seg selv og for andre.
Disse menneskene er sammen med Kirkens Nødhjelp
med på å gi nødhjelp i katastrofer, jobbe langsiktig

med å utvikle sine lokalsamfunn, og de
påvirker de med makt og ansvar til å ta
riktige beslutninger.
Konfirmantene i Randesund ønsker
å være med i kampen for å skape en
forandring for mennesker som lever i
ekstrem fattigdom. Vi vil være med ved
å samle inn penger i det området som
utgjør Randesund menighet.
Vi ber dere om å ta vel imot bøssebærerne.
Hilsen staben

bjskaar@online.no

Tros

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

for deg som går på 3. trinn starter opp onsdag 2. april. Det blir
4 onsdagssamlinger, Balubadag og gudstjeneste.
Tema er at Gud har skapt verden og vi skal ta vare på den. Vi skal øve inn en
sae@kirken.no
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tovehouck.christensen@gmail.com

minimusikal og ha mange fine aktiviteter. Du får innbydelse i posten.
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«Den Første Morgen»

Redaktørens …

D

anse med sjelen
Det var OL og vi så på
isdans. På et utrolig
uttrykksfullt par. «De danser med
sjelen» hørte jeg meg selv si. Det var
ikke bare dansetrinn og akrobatiske
øvelser, det var sjel i tillegg. De ga noe
i det de gjorde.

Jeg fikk ikke det lille uttrykket fra
meg, danse med sjelen! Gjør vi det i
vårt hverdagsliv? I vårt gudsforhold,
i vår familie, menighetsliv, jobb, i
vår tjeneste? Gir vi det vi kan av
hele vårt hjerte, er vi nær, har vi
varme, er vi støttende selv om det
skulle koste? Bruker vi våre evner til
det ytterste, oppfyller vi vår mening
med livet til det beste for livet
rundt oss? Ja, danser vi med sjelen
gjennom dagene våre?
Det betyr ikke at vi må være
olympiere, vinne førstepremier,
leve et liv hvor vi får beundring
og stor ære. Det betyr ikke at vi
må bli enere i det vi gjør og må
kjenne på tap når vi ikke strekker
til. Det betyr ikke at vi må strekke
oss mot urealistiske mål eller tro at
berømmelse er å danse med sjelen.
Men det som får oss til å danse med
sjelen er å være hel i det vi gjør, i

Være stor
Beundringsverdige
gjerninger
skaper
ikke
et stort
menneske
men
kjærligheten
som
varmer
gjerningene
og
godheten
som
smiler
i hendene
viser
hvor
stort
et menneske
virkelig er

hvordan vi lever, sammen med
medmenneskene vi omgås. Det er
å være hel i oppgavene vi utfører,
legge vårt beste i hvordan vi er.

Likegyldighet
gjør livet
stykkevis
og delt,
engasjement,
nærhet og
varme gjør
livet helt og
rikt.
Det er ikke alltid lett i en travel
hverdag å føle at en får til å danse
med sjelen, vi kjenner oss vel ikke
så veldig idealistiske når vi står
midt oppe det mest trivielle, de
grå hverdagsplikter, den slitsomme
jobben, venter i vind og regnvær
på bussen som er forsinket. Men
vi trenger noe å strekke oss mot,
noe som kan gjøre oss litt mere
hengivne mot hverandre og i
oppgavene.
Og når dagen går mot slutten
og vi stuper inn i hvilen, har vi Én
som løfter oss opp i kjærlighet,
som hvisker tilgivende ord,
oppmuntrende ord. Én som sier
prøv igjen, jeg går med deg i alt.
Så la oss danse med sjelen gjennom
dagene våre slik at verden blir et
klokere og varmere sted å være!
Tove

Balubadag i Søm kirke lørdag 26. april kl. 14 -17

Vi får besøk av en tryllekunstner!

Det blir:
• Kafé
• Bruktsalg ved barna i Tros (3. trinn)
• Stor hoppepute, pilkast, snekring
• Kino, og mye mer
Du kan også ha stand:
• Selge pent brukte ting.
• Tilby tjenester som f.eks:
neglelakking, fotmassasje, ansiktsmaling.
• Du kan selge f.eks. lapper, seigemenner eller ristopper.
• Eller arrangere driblekonkurranse?
Alt som skjer denne dagen koster litt og slik samler vi inn penger til
misjonsprosjektet i Ecuador.
Velkommen til Balubadag!

Husk Årsmøtet etter gudstjenesten 16. mars. Årsmeldingen er lagt ut i Søm og
Randesund kirke - og kan lastes ned fra nettsiden randesund.no.
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I våpenhuset i Søm kirke henger et nydelig maleri over
trappen ned til kjelleren. Maleriet er en gave fra William R.
Glad i forbindelse med Søm kirkes tiårsjubileum. Her følger
kunstnerens egne ord om maleriet:
Abstrakt maleri
Maleriet tilhører gruppen «abstrakt maleri». Dvs. at det
ikke bygges opp rundt figurer og naturalistiske motiver,
slik at man med en gang «ser» hva maleriet forestiller. I det
abstrakte maleriet er det bare farger og former som skal
tale. På denne måten overlater maleren tolkningen av bildet
til betrakteren. Dette gir mulighet for at den som betrakter
det faktisk får en slags kontakt med dypet i seg selv. Ved å
betrakte formene og fargene, blir underbevisstheten trukket
med inn i tolkningen.
Teknisk
Jeg maler i ekstremt tynne
lag – lag på lag. I praksis
tørker jeg vekk malingen
før den er tørr. Da blir bare
noen få pigmenter liggende
tilbake på lerretet (mellom
linvevens tråder). Jeg pleier
å si at disse pigmentene har
«livets rett», det er altså de som
blir igjen. Så maler jeg med et
nytt lag, kanskje i andre farger,
tørker av og maler igjen. På
denne måten blir det liggende
igjen skygger og former
som man ikke umiddelbart
ser, men de er der allikevel!
På dette maleriet ligger det
nok minst over 50 lag med
tynn maling. For mange år
siden fikk jeg en tanke om at
ved å male på denne måten,
kunne jeg kanskje fange det
spesielle lyset som vi av og til
fornemmer. På kunstskolen
i Sverige lo de av meg og sa:
«der står han nordmannen
som forsøker å fange det
skjelvende lyset!». Når man
ser på maleriet og vandrer inn
i det- vil man kanskje altså
kunne finne former og farger
som man ikke ser i første
omgang – men som trer fram etter hvert.
Motivet
Det skulle bli et meditativt bilde som skulle tale med sine
farger og med noen kanskje ikke helt tydelige former. Jeg la i
begynnelsen ikke bevisst noe spesifikt religiøst i bildet, men
som alltid når jeg maler, befinner jeg meg i en slag meditativ
tilstand. I atelieret ligger alltid som dype bølger toner fra
barokken, fra orgel og gregoriansk sang.

Ferdig
Så en dag forstod jeg at maleriet på
en eller annen måte var «ferdig».
Jeg fikk en sterk følelse av at det
på en eller annen måte sa: «nå
holder du fingrene fra lerretet».
Siden har det møtt meg hver
dag i atelieret med sitt lys. Og
fylt meg med glede Plutselig en
dag, helt uventet, så jeg noe i bildet som virket helt nytt og
ukjent for meg! Ja, det var etter hvert som om det levde
sitt eget, selvstendige liv! Mange mennesker har passert
bildet. Og alle har de fortalt meg om hva hver enkelt så i
det – som oftest noe helt annet enn det jeg selv kunne se.
Det forunderlige er at samtlige
har tolket det entydig religiøst
og trosmessig! Hvordan gir
man et maleri et navn? Det er
forferdelig vanskelig! I dette
tilfelle tok det lang tid, det var
som etter en lang oppvåkning!
Men en dag da maleriet hilste
meg velkommen «så» jeg
navnet: «Den Første Morgen»
«Hjemme»
Over lang tid kom tanken
opp i mitt indre: hva kan
jeg gi tilbake til denne
menigheten som har betydd
så mye for meg? Gjennom
mange år har jeg fått være
aktiv i gudstjenestelivet. Det
har beriket mitt liv langt
utover det jeg kan beskrive!
Det har vært ufattelig
rike år! Etter hvert så jeg
stadig den nakne, og ikke
særlig vakre murveggen i
våpenhuset (nedgangen mot
underetasjen). Jeg har alltid
følt at det manglet noe på den
veggen. Kunne «Den Første
Morgen» være stedet?
Men å «gi en gave» kan
være ganske risikabelt! Så
jeg følte at dette var noe
som menighetsrådet og den
kunstneriske komiteen måtte avgjøre. Jeg kan forsikre om at
de gjennomgikk det nøye! Det var nesten som å være oppe
til eksamen!
Men nå er det på plass – og jeg har en dyp følelse av
takknemmelighet over at «Den Første Morgen» nå er
kommet hjem.
Det er min bønn at maleriet vil bli til rikdom og velsignelse for
menigheten!
Tekst og bilde: William R. Glad
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En kirke i verden

R
Mars 2014

Vi utfordrer deg som ikke gir fast til menigheten:

Nå må du bli med oss!
et steinkast fra kirken etter et slag.
Etter å ha besøkt henne en formiddag
leder av giverkomiteen: larsivar@gmk.no
stakk jeg innom onsdagstreffet i kirken.
Jeg hadde aldri møtt disse menneskeMin mor og far gikk ikke i kirken så ofte. Slik ne før, bare hørt om de gjennom mor.
sett hørte de til flertallet i trønderbygda på Da de skjønte jeg var sønnen til Solveig
femti- og sekstitallet da jeg vokste opp.
ble det et rørende møte for oss alle.
Men julaften var vi der, fra min første jul;
Da presten i begravelsen også trakk
og aftenbønnen mor lærte meg å be på
sengekanten hver kveld har jeg hatt gleden fram hennes engasjement og iver i og
av å be sammen med jentene mine så lenge for menigheten, fikk jeg nok en gang
bekreftet troen på folkekirkens berettide var små.
gelse.
I tenårene inviterte Åshild meg med på en
kristen påskeleir; dette var nytt for meg, jeg
Dette klarer vi. Sammen.
hadde ikke et forhold verken til søndagsskole eller leirlivet. 1. påskedag 1971 ble et Det er noe av dette vi ønsker å løfte
vendepunkt for meg: Jeg begynte å bekjen- fram i alt vårt arbeid i Randesund Menighet: Et inkluderende fellesskap som
ne troen på Jesus på skolen og overfor fainviterer til deltakelse, å bli sett, ta
milien.
ansvar, og der Evangeliet om Jesus
Da far døde hadde mine foreldre flyttet til
utfordrer og gir fred.
ei høyblokk i Trondheim, og savnet etter
Det er det samme også vi i giverkomiektefelle gjennom femti år var selvsagt
stort for mor. Da skjedde det noe som skul- teen utfordrer til; vi vil gjerne ha deg
med i dette flotte arbeidet.
le endre hennes hverdag:
Lars-Ivar Gjørv

Giverinntektene har økt betraktelig det
En diakon fra menigheten stod en dag på
siste året, det er vi svært takknemlige
døra og kondolerte og inviterte til fellesfor. Det viser seg at det først og fremst
skap i kirken. Sosialt fellesskap, andakt,
er de eksisterende giverne som har gitt
kaffe, småprat. Dette ble mor raskt en del
av, og avanserte raskt til hovedansvarlig for enda mer.
kaffen på de ukentlige treffene. Hun begyn- Derfor utfordrer vi nå deg som ikke gir
te å fortelle oss andre om hvor flott dette
fast til vår giverkonto: Opprett en fast
overføring i dag, og bli enda mer
fellesskapet var, og hva det betydde for
henne. Det siste året lå hun på et sykehjem knyttet til dette viktige arbeidet.

40 % inntektsøkning fra 2012 er svært bra,
takk til alle som har bidratt.

Dette får vi til!
Vi er mange frivillige som allerede
bidrar og gir. Bli med oss og støtt
arbeidet for barn, ungdom og
eldre i Randesund!
Opprett fast overføring i
nettbanken og gi din månedlige
gave. Du kan også når som helst gi
en enkeltgave på det samme
kontonummeret:

6319.07.52609
www.randesund.no/givertjeneste

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.

andesund menighetsråd har nå begynt på sitt nest
siste år i sin valgte 4 års periode. En periode hvor vi
har konsentrert oss om mange saker i menigheten.
Vi nevner trosopplæring, givertjeneste, utsmykning av våre
kirker, samspill mellom stab og menighetsråd osv. Nå mot
andre halvdel av vår valgte periode har vi spurt oss selv
om det er noe vi ønsker spesielt skal ha fokus framover.

tid trenger det, og at vår bydel
som er en bydel i vekst trenger
det. Vi ønsker som menighetsråd
å bygge menighet. Det er dette
som vi med et fint ord kaller for
en misjonerende kirke. Det er det
vi ønsker å være.

Strategi og visjoner
Ved starten av dette året hadde vi et felles møte med
staben hvor vi snakket om strategi og visjoner. På dette
møte kom det frem at det er mye flott som skjer i vår
menighet. Det er mange mennesker innom i løpet av
uka på en eller annen aktivitet, og det gleder vi oss
over. Samtidig så vet vi at det er en del ting som kunne
ha vært bedre. Vi er litt bekymret over at det er noen
som er innom som ikke alltid har en opplevelse av å bli
sett. Vi vet også at noen er innom på en aktivitet noen
ganger, så er de borte. Der har vi en utfordring, fordi vi
ønsker å være en menighet som ser mennesker og som
vokser i antall. Vi synes også det er trist at noen ikke er
med i en organisert givertjeneste i menigheten, og på
den måten ikke får del i den velsignelse det er å bidra i
alt det gode og byggende arbeid som skjer.

150 og 10
Vi ønsker ikke bare å se framover. Vi ønsker også å takke
for det som har vært. Derfor feirer vi jubileum for begge
våre kirker i høst. Randesund kirke er 150 år. Komiteen
er i gang med sitt arbeid. Søm kirke er 10 år. Det vil vi
også markere på en god måte. 1. søndag i advent i 2004
ble kirken innviet. 10 år er allerede gått, og det er nå
nedsatt en komité med Steinar Tverrli som leder, som vil
ta ansvar for å lage et opplegg i forbindelse med dette
jubileet.

Kommunikasjon og verdier
Derfor lurer vi på om tiden er inne for å meisle ut en ny
visjon og strategi. Vi har en visjon: «Et fellesskap for alle
- i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for medmennesker».
Dette er en god visjon å styre etter, men kanskje
trenger vi å fornye den til et språk som kommuniserer
bedre med den tid vi lever i. En visjon gir for mange
mennesker en motivasjon for å gå i kirken og være en
del av Randesund menighet. Hvilke verdier mener du
skal prege vårt arbeid? Dette er viktig for oss, og her må
du gjerne komme med dine synspunkter, enten på mail
eller ved å ta kontakt direkte. Vi ønsker å lytte til dine
ønsker. Vi kan ikke love at vi kan etterkomme alle ønsker,
men vi lover at vi skal lytte!

En relevant kirke
På mange måter er vår tid en kaotisk tid for kirken. Skal
den være relevant må den ikke bare ha røtter bakover i
tid. Den må alltid se framover. Spørsmålet er: Hvordan
kan den være relevant i den tid som nå er og den tid
som kommer. Det er mange ubesvarte spørsmål når det
gjelder kirkens fremtid. Båndene til den norske stat er
løst. Det er mye usikkerhet når det gjelder organisering
og hva den skal mene i viktige lærespørsmål som
står på dagsorden framover. Men fremdeles er den
en folkekirke. Det har den alltid vært. Den er til for
mennesker som trenger en nådig Gud, og som ønsker
en «himmel over livet» sitt. Den har noe å tilby for de
som søker etter mening med livet. Kirkens fellesskap
består av medlemmer som tror på en Herre som vil gå
sammen med oss i sorg og glede, og ikke minst gi oss
fremtid og håp. Velkommen skal du være til å ta del i
dette fellesskapet hvor Jesus Kristus er å finne.
Svein Arve Egeland,
leder i Randesund menighetsråd

For vi ønsker å være en kirke som er relevant for folk
flest. Vi vil nå lengre ut med evangeliet. Vi tror at vår

«Gjøre-ting-sammen-med-venn»

E

r du avhengig av skyss for å komme deg noe sted? Er
det et stort tiltak å komme seg ut? Blir ensomheten litt
for påtrengende, selv om du har nær familie?
Har du vanskeligheter med å be om hjelp? Tror du at
andre synes det er «bare bryderi» å hente og kjøre, eller
å komme på besøk til deg? Kan det tenkes at andre
synes det er en glede og ikke en byrde?

Skulle du ønske at det fantes en «gjøre-ting-sammenmed-venn?»
Når vi stiller disse spørsmålene, kan vi godt snu det hele
om og si:
Har du tid til overs? Er du glad i å være sammen med

folk? Liker du å høre andre fortelle om sitt liv? Liker du
å gå på tur, men skulle gjerne hatt noen å gå sammen
med? Liker du å gå på kafe, på kino eller f.eks. i Kilden?
Synes du det ville være fint å kombinere det med følge
av en som sjelden kommer seg ut? Har du lyst til å ha
en fast «gjøre-ting-sammen-med-venn»? Er det greit
om det blir formalisert, slik at dere treffes regelmessig,
f.eks. annen hver uke?
Her er det mange ting å tenke over. Jeg håper noen kan
ha lyst til å tenke høyt sammen med meg angående
disse spørsmålene.
Ta gjerne kontakt på tlf. 38 19 68 81 eller 975 71 764.
Hilsen diakon Kristin
Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 1
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Kirken den er et gammelt hus

R

andesund kirke er bygget
som en korskirke. En
oversiktstegning viser klart
inspirasjonen, et klassisk, kristent kors,
der langskipet utgjør den ene aksen,
mens armene er noe kortere. Går du
inn i bygget kommer du først til det
som heter våpenhuset; i gamle dager la
man fra seg våpnene før man gikk inn i
Guds hus. Videre herfra går det trapper
opp til galleriet, og via stiger kommer
man helt opp i klokketårnet.
I selve kirkerommet skal det være
plass til rundt 500 personer, da er
plassene på galleriet tatt med. I
kirkens første tid er det omtalt en del
stolestader. Dette var faste plasser for
enkelte familier og personer. De ble
likevel fordelt etter «Skyld og Brug»,
det vil si etter den enkelte gårds
størrelse og verdi. To hengestoler på
galleriet ble å bortleie. Men skikken
med faste plasser, en rest av det
gamle, klassedelte samfunnet, var
allerede på vei ut da kirken ble vigslet
i 1864.
I sitt vesen er Randesund en enkel,
men verdig og vakker bygdekirke,
preget av nøysomhet, men også av
en sans for de små detaljene. Den
som har øynene med seg vil finne
små skatter blant de grovt tilhugde
lafteveggene, i form av dekor og
ornamenter. Det prangende og
storslåtte leter man forgjeves etter.
Slik sett er den et minnesmerke over
den jevne randolk som har søkt seg
hit gjennom hundre og femti år.
En vandring gjennom
kirkerommet
Det første som slår en i øynene
når en kommer inn i kirkerommet
er altertavlen, den viser Jesus ved
nattverdsmåltidet. Originalen finnes
i Risør kirke, mens Randesund kirkes
versjon er utført av den dyktige
maleren Olaf Hasaas, som tilbrakte
mye tid i Randesund, og har hentet
mange motiver fra bygda. Nederst til
venstre finner vi kunstnerens signatur,
samt årstallet 1925. Før altertavlen
kom på plass i slutten av femtiårene,
sto på samme plass et gedigent
trekors i rødt og gull. Dette står nå
til venstre ved alterringen, og var
opprinnelig den første altertavlen
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man hadde.
På sokkelen
til denne
finner vi
med gotisk
bokstaver:
”Lader Eder
forlige med
Gud”. Hvis du løfter blikket på den
nye altertavlen finner du sitatene:
”Det er fullbragt” (Johannes 19,30) og
”Han er opstanden” (Lukas 24,6.).
Døpefonten er en gave fra ungdom
fra den delen av sognet som ble
utskilt fra Høvåg, og den er tidligere
omtalt i en egen artikkel i Kirkenytt
(nr. 4, 2010). Til høyre finner du
prekestolen, dekorert og bemalt i
lik stil med kirkebenkene. De har
ådringslignende dekorasjoner i
jordnære farger. Opprinnelig har
nok interiøret hovedsaklig vært i
den gråhvite fargen man likte så
godt på midten av 1800-tallet. I 1948
forelå tegninger til en oppussing
av interiøret, og dette arbeidet
var ferdig i 1951, hovedsaklig ved
malermester Sigvard Rosenvold.
En artig detalj er korbuen, løft
øynene mot midten av dekorasjonen,
der vil du finne en gotisk utgave av
et motiv fra det fjerne østen, yin og
yang, kanskje et uvanlig symbol i et
kristent gudshus, men det ble brukt
flere steder i Norge i denne perioden.
Det symboliserer både det gode,
balanse, og det som skal utfylle
hverandre i livet. Vinduene i første
etasje ble blendet ved ombygging
på 50-tallet. Sakristiet, prestens rom
er enkelt og avskjermet, her er bevart
stoler, bord, og flotte, opprinnelige
vindusglass med slynger og
variasjoner i glasset, sikkert fra da
kirken var ny.
Inventar og gjenstander
En dessverre nokså bortgjemt
skatt er det som kan være en svært
gammel messehagel (prestedrakt),
kanskje fra kirkens første tid. Den
er av rød fløyel, med gullkors og
besetning, også den enkelt fremstilt,
men like fullt et historisk minne
med stor affeksjonsverdi. Av sølv
er hovedkalken et flott arbeide
fra innvielsesåret (egen artikkel

om denne i Kirkenytt, nr. 2, 2010),
senere er det anskaffet flere mindre
kalker. Et par av de eldste av disse
småkalkene er fortsatt bevart.
Randesund kirkering har stått bak
blant annet dåpskanne i sølv, sølv
lysestaker og alterduk. En del av
dette har inskripsjoner som forteller
at de ble gitt til kirken i 1961 og til
hundreårsjubileet i 1964. En vakker
syvarmet lysestake pryder alteret,
i tillegg til to barokkinspirerte
messingstaker. I sakristiet finner du
en vakker Bing & Grøndahl - kanne
i porselen, sikkert over hundre år
gammel. Den må ha vært en kostbar
anskaffelse den gangen!
Orgelet du finner på galleriet er det
fjerde i rekken; den første tiden
hadde man et lite trøorgel gitt av
lensmann Lassen, så et brødrene Halsorgel til man i 1924 fikk anskaffet et
større orgel fra Tyskland. Dette kom
på nær 10 000 kroner, en betydelig
sum i datidens penger. Det ble lånt
penger i Randesund sparebank, i
tillegg til det som var samlet inn i
menigheten. I 1999 fikk man igjen
nytt 12-stemmers pipeorgel fra
firmaet B. Christensen.
Lysekronen i skipet er en vakker
messingkrone, gitt i gave av direktør
Hald, som i sin tid eide Stokken. Den
ble anskaffet etter at den første
lysekronen ble ødelagt ved et uhell.
Fram til 1936 brukte man levende lys,
det ble lagt inn elektrisitet i 1936. og
den ble tatt i bruk til jul dette året.
Som en kuriositet kan det nevnes at
man i de første år ikke hadde noen
form for oppvarming av kirken, dette
første til at den ikke ble særlig mye
brukt vinterstid. Først i 1881 gikk man
til innkjøp av kakkelovn (jernovn),
som etter mye debatt ble plassert
midt i kirkerommet. Diskusjonen
omkring ovnsproblemet ble nemlig
karikert i vittighetsbladet ”Hvepsen”,
der kirkegjengerne ble framstilt i
heftig kamp om sitteplasser nær
ovnen. Det ble påstått at man
kunne gjenkjenne bygdefolk etter
tegningene! Først i 1957 gikk man
over til elektrisk oppvarming. I 1964
feiret kirken hundreårsjubileum og
fikk en ekstra oppussing i sakristi og
med inventar ellers.
Kirkeskipet i koret er en kopi av en
dansk seilskute. Ved alteret finner

du et vakkert prosesjonskors i sølv
utformet av kunstneren Barbro Raen
Thomassen. Den vakre vevnaden på
selve prekestolen ble i sin tid laget
av Olaug Lykkedrange. Gardinene er
laget av Randesund bygdekvinnelag.
Ved oppgangen til galleriet står et
par stoler som muligens er fra kirkens
første tid. I våpenhusets rom finnes
to spesielle, meget gamle gravkasser.
Disse er tidligere omtalt i egen
artikkel i Kirkenytt (nr. 3, 2009). Nyere,
innredet rom i kjelleren.
Randesund kirkes eldste bibel er
en utgave fra 1891 ved Det norske
Bibelselskap, ellers finnes en
kollektsamling utgitt i 1887 og tekstog alterbøker fra 1918.

Tekst: Dag Johan Beek
Foto: D
 ag Johan Beek
Ralph Nash
Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 1
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Åpen øvelse i Søm kirkekor
Noen ganger blir innholdet med spennende enn
ordene tilsier. Det var med brødskiver og langdryg
terping i hodet at Kirkenytt møtte opp på åpen øvelse
en torsdagskveld i januar. 10-års jubilanten ønsket flere
medlemmer og lokket med kveldsmat! Vi kunne ikke
tatt mere feil, kvelden ble en suksess fra begynnelse
til slutt.
Dirigent Lars Kristian Håkestad ledet humoristisk
an med stemmeøvelser og rytmeøvelser, og
innøvingen av firstemt sang var interessant og fikk
et flott resultat.
På kjøkkenet strevde kokken, Lars Ivar Gjørv. Ikke
med gulost og salami, men det viste seg å være
den deiligste tapassuppe med mye godt tilbehør
i tillegg til nybakt foccasia! Ingen lett oppskrift å
få: «Kjøp en flaske olivenolje, litt dyrere enn du pleier!
Kjøp alle krydderier du liker, det blir uansett godt!
Nyt lukten!» Minner meg om min mor som sa om
karamellpuddingen: »Bruk mange egg, men ikke for
mange, mye fløte, men ikke for mye!»

Tapassuppe à la Gjørv 4 porsjoner
Ingredienser
2 ss olivenolje av beste sort
2 løk, finhakket
3 hvitløksfedd, knust
1/4 chili
Hakket paprika
2 pappbokser hakkede tomater
1/2- 1 boks svarte bønner (valgfritt)
3 terninger (kylling)buljong – etter smak
1 liter vann
Krydder: oregano, estragon etter smak
salt og pepper
Valgfri topping
(3) kyllingfileter stekt i biter med valgfritt krydder
(taco, indisk)
rømme eller Crème Fraîche
aioli, ost, hakket avokado
tortilla chips, mais

Men vi har nå greid å få satt sammen en tapassuppe
à la Gjørv. Denne er tilegnet Søm kirkekor, og husk:
Det er viktig å nyte lukten mens suppen lages og ikke
bruke for sterk varme.
Oppskrift på foccasia finnes på denne linken: http://
frumaela.familieprat.no/2013/05/oppskrift-paverdens-beste-foccaia/
Hilsen Tove

Søm Kirkekor 10 år - Kjøp en takt!

Søm Kirkekor
har ti-årsjubileum i 2014.
Feiringen er i
gang: Eyvind
Skeie skriver
tekst og
musikken komponerer korets egen dirigent.
Du synes kanskje «kirkekor» høres gammeldags
og treigt ut? Da har du verken møtt eller hørt tiårsjubilanten i Randesund.
- Vi er nærmere 40 engasjerte sangere i alle aldre, og vi
har et bredt repertoar som nå skal toppes med en egen
jubileumskomposisjon skrevet for oss, sier korets leder
Anette Strømsbo Gjørv.
Nå inviteres det til å kjøpe en takt og bli med å
skape ny musikk
Både koret og Søm kirke er 10 år i år. Derfor ønsket vi å
gjøre noe spesielt. Vår jubileumskonsert blir 1. søndag
i advent. Da er det nøyaktig 10 år siden kirken ble
innviet og koret sang Gloria, den gang spesielt skrevet
til koret og til kirkens innvielse av korets første dirigent
Konrad M. Øhrn. Nå har korets dirigent de siste 6 årene,
Lars Kristian Håkestad, latt seg utfordre til å komponere

musikk til nyskrevet tekst av Eyvind Skeie. Dette er det
største økonomiske løftet koret har satt i gang med
et budsjett på flere titalls tusen. For å finansiere dette
har koret bl.a. utfordret seg selv, næringslivet og alle
andre, til å være med å kjøpe en takt! To privatpersoner
har allerede kjøpt tjue takter hver. Cultiva har også gitt
midler til prosjektet.
- Takten koster fem hundre kroner og inkluderer billett til
konserten samt kopi av komposisjonen. Alle som ønsker
det kan kjøpe en spesiell takt, og under takta kan du
sette ditt navn, forteller Strømsbo Gjørv.
Eyvind Skeie sa ja til å skrive tekst
- Når jeg tenker på denne teksten, har jeg lyst til å
skrive noe som har sin klangbunn i Salmenes bok, men
samtidig oppleves som moderne og viktig for oss som
formulerer vår tro i dag, i året 2014!
- Jeg har hørt Søm kirkekor ved flere anledninger. Her
har Randesund menighet og lokalsamfunnet en
entusiastisk gruppe mennesker, som også arbeider
seriøst med sangen. Det er fint at et kirkekor av denne
typen til sitt jubileum velger å satse på et nytt verk. Jeg
skal prøve å gjøre mitt til at det også kan bli en god
erfaring for koret, sier salmedikter Eyvind Skeie.
Kjøp en takt? kontakt anette@gmk.no eller kristin@
aarsland.getmail.no
Bilde: Korets styre, fra venstre bak: Eirin Larsen,
Olav Andreas Opedal, Thorbjørn Johannessen,
Kristin Aarsland, Anette Strømsbo Gjørv og
dirigent Lars Kristian Håkestad

Kokk Lars Ivar Gjørv
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Misjonsprosjekt 2013-2016

F

or perioden 2013 til 2016 har Randesund menighet
valgt å støtte Misjonsalliansens viktige arbeid i
Ecuador. Arbeidet deres foregår i slumområdene
Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i
byen Guayaquil. Misjonsalliansen er en frittstående,
norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale
utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika.
Misjonsalliansen er en del av SMM (samarbeid, menighet
og misjon) og var en av organisasjonene som stod for tur
til å få en prosjektavtale med menigheten vår. Vi velger
denne gangen å støtte alle satsingsområdene som de
har i Ecuador. Så bruker de pengene i prosjektet der det
trengs mest.

søker i stedet samarbeid med de som allerede finnes.
Disse er viktige støttespillere og bidrar til å skape endring
i sine lokalsamfunn. Moderkirkene tar formelt ansvar for
struktur og teologiopplæring, mens Misjonsalliansen
bidrar med støtte til kirkebygg, studier, diakonalt arbeid,
søndagsskole og barne- og ungdomsarbeid. I barne- og
ungdomsarbeidet gjennomføres det kristne møter, leirer,
bibelkurs og aktiviteter innenfor sport og musikk.

Hiv/aids
Misjonsalliansen startet opp hiv/aids-prosjektet i 2009,
og hovedmålet er å medvirke til en nedgang av nye
tilfeller av hivsmittede. Det settes fokus på informasjon,
opplysningsarbeid og økt livskvalitet for den som er
smittet. De jobber for å bekjempe stigmatisering og søker
å bidra til inkludering og aksept av mennesker som lever
med sykdommen.
For å unngå at flere blir smittet av hiv, og for at de som
er hiv positive kan få den medisinske hjelpen de trenger,
lærer Misjonsalliansen opp helsestasjoner slik at de kan
ha arrangerte testkampanjer i sitt nærmiljø.
Funksjonshemmede
Centro Creer Nord og Centro Creer Sør er to
handikapsenter for barn, drevet av Misjonsalliansen.
Omtrent 200 familier er tilknyttet disse. Sentrene retter
virksomheten sin mot barn som lider av alt fra cerebral
parese (CP), hørselsvansker og bevegelsesvansker til
autisme og ulike former for psykisk funksjonshemming.

Satsingsområdene til Misjonsalliansen

De ulike satsingsområde er svært omfangsrike og
omfatter mer enn det vi får presentert her. For en mer
utfyllende versjon se: www.misjonsalliansen.no

Det jobbes for å styrke menighetene både deres
diakonale profil, sosiale prosjekter og deres evne til å nå
ut i sine lokalsamfunn med evangeliet. Misjonsalliansen
arbeider for å skjerpe kirkens diakonale fokus. De veileder
dem og oppmuntrer dem til å engasjere seg for de som
trenger det; for fattige og diskriminerte mennesker i og
utenfor menigheten.

Sammen med lokalbefolkningen analyserer
Misjonsalliansen utfordringene og kartlegger hvilke
ressurser som finnes. Målgruppen utfordres til selv å
definere sine behov og prioritere hva de ønsker å ta tak i.
Misjonsalliansen tar utgangspunkt i at menneskene som
de prøver å hjelpe kjenner sin egen situasjon best. Det
er de som skal eie og drive prosjektene, både på kort og
lang sikt.
Misjonsalliansens ansatte assisterer dem til å utarbeide
prosjektplaner, til å organisere seg og fordele
arbeidsoppgaver. Misjonsalliansen støtter prosjektene
økonomisk, da ofte på betingelse av at myndighetene
finansierer en viss andel og at lokalbefolkningen selv
bidrar enten økonomisk eller med arbeidsinnsats.
Kirke
Misjonsalliansen etablerer ikke egne menigheter, men
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Misjonsalliansens ansatte samtaler også med elevenes
foreldre om temaer som; barneoppdragelse, barns
rettigheter, familieliv og farer ved rusmisbruk og
kriminalitet. Hensikten er at skoleledelse, lærere og
foreldre skal stå sammen for å gi barna en best mulig
oppvekst. For Misjonsalliansen er det viktig å satse
spesielt på jenter, slik at begge kjønn skal få de samme
mulighetene til utdanning og jobb i fremtiden.
Helse
Misjonsalliansen arbeider tett med offentlige
helsemyndigheter for å etablere lokale helsestasjoner
og oppgradere de som allerede finnes. De
støtter skolehelsetjeneste til alle barn ved deres
samarbeidsskoler, slik at elevene får regelmessige
helse- og tannhelsesjekker. Misjonsalliansen holder kurs
for helsearbeidere og frivillige, slik at disse kan utføre
forebyggende helsearbeid i sine lokalsamfunn.

Barn og ungdom lever i områder hvor de lett kan
bli involvert i rusmisbruk og organisert kriminalitet.
Fotballen skaper et alternativ til dette, det blir en arena
hvor de kan oppleve vennskap og tilhørighet i et miljø
som preges av sunnhet, selvdisiplin, fair play og moro.
Mikrokreditt/Mikrofinans
I Bolivia, Ecuador og Vietnam har Misjonsalliansens
mikrofinansinstitusjoner til sammen over 135 000 kunder.
Så mikrofinans er et viktig satsingsområde og har blitt
et redskap for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige
mennesker grunnleggende finansielle tjenester som
lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, får de en
mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter,
øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg
økonomisk trygghet. I prinsippet kan alle søke om lån
uansett bakgrunn, kjønn og livssyn. Tjenesten tilbys både
enkeltpersoner og småfellesskap.
For å få lån stilles det krav til at kunden i
samråd med en lånekonsulent utarbeider
en forretningsplan og redegjør for hvordan
lånet kan bidra til å øke inntektene, samt
hvordan det skal tilbakebetales. Vanligvis
vil et førstegangslån være relativt lavt, men
når det er tilbakebetalt vil kunden kunne
ta opp et større lån. Fortjenesten som
mikrofinansinstitusjoner får i renter, blir
ikke tatt ut som overskudd, men bidrar til å
øke institusjonens utlånskapital.

Utvikling av lokalsamfunn
Lokalsamfunnsutvikling er ikke et eget prosjekt, men en
arbeidsmetode. Dette kan være å sikre tilgang til rent
drikkevann, bygge en vei eller en ny skole.

Skole
Misjonsalliansen samarbeider med nasjonale
utdanningsmyndigheter for å skape et skoletilbud hvor
dette ennå ikke finnes og for å oppruste og utruste skoler
som allerede eksisterer. Misjonsalliansen bygger blant
annet skolegårder og idrettsbaner. De tilbyr også kurs til
lærere.

og i samarbeid med lokale skoler arrangeres det kamper
og turneringer.

Misjonsalliansens mikrofinansinstitusjoner
har en klar diakonal profil og et
verdigrunnlag forankret i kristen tro.
Dette kommer til uttrykk i institusjonenes
overordnede fokus på å behandle sine
kunder med verdighet og nestekjærlighet
og ved at de mest sårbare gruppene
prioriteres.
Barna får terapi, trening, enkel undervisning og hjelp
til å videreutvikle seg for å mestre daglig gjøremål.
Disse barna har ofte blitt ignorert og stuet bort, men
ved sentrene jobber en for å nedkjempe fordommer
mot dem. Ved sentrene får foreldre og familier med
funksjonshemmede barn råd og veiledning i hva slags
rettigheter og muligheter de har, samt hjelp med
treningsopplegg og oppfølging i hjemmene.
Fotball
I regi av Misjonsalliansens prosjekt «Fotball Krysser
Grenser» har det blitt bygget fotballbaner og startet opp
fotballskoler for å gi barn og ungdom et fritidstilbud. I
tillegg involveres foreldre og voksne som trenere og
organisatorer på banene.
Misjonsalliansen støtter fotballskolene økonomisk
ved å kjøpe inn nødvendig utstyr, og de bidrar til å
bygge fotballbaner i samarbeid med kommunene og
lokalbefolkningen. Trenere og assistenter får opplæring,

Frivillig arbeid
De som jobber som frivillig i Guayaquil bor på
Misjonsalliansens gjestehus Casa Alianza. Som frivillig
kan en jobbe i prosjektene, enten som hjelpelærer, som
assistent ved ett av sentrene for funksjonshemmede, som
ungdomsleder i kirkene, eller som fotballtrener. En kan
også være informasjons-medarbeider som skriver eller
lager video fra prosjektene.
Om en ønsker mer informasjon om det å bli en volontør
se misjonsalliansen hjemmesider:
www.misjonsalliansen.no
Ønsker du å gi en gave til misjonsprosjektet kan du sette
det inn på konto:
3000.07.70112, merkes med Misjonsprosjekt.
Kilder
www.misjonsalliansen.no
www.lamitad.no
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Husk Årsmøtet etter
gudstjenesten 16. mars.
Årsmeldingen er lagt ut i
Søm og Randesund kirke
- og kan lastes ned fra
nettsiden randesund.no.
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Baby- og
småbarnssang

Karnevalsgudstjeneste

Våren 2014

«Gud skapte lyset og livet og meg» lyder en salmestrofe som ble sunget søndag 23. februar.
Lyset fra Kristi forklarelsesdag ble fint illustrert av barna på TROS som deltok på gudstjenesten.
Og sjeldent har vi sett livet så fargerikt og variert som med Rabakoret og alle karnevalsbarna
i kirkesalen. Alle disse små «meg-ene» som en sjelden gang får pynte seg i sine drømmer. «I
kostymer vi kanskje er flaue for å gå med i hverdagen», sa kateket Ellen og dro fram sine
drømmer i form av rosa pelsbriller og blinkende blått hår. Godt å bli fortalt at lyset fra den
forklarte Kristus favner både skjulte drømmer og forhåpninger, ja, favner alt vi er. Tekst: Tove
										 Foto : Øistein Vigemyr
Ralph Nash

I Søm kirke

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre.

Hver onsdag fra 29.januar til 7.mai
unntatt 5.mars (vinterferie)
og 16. april (påske)

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

June Baarøy Myhrstad

Velkommen!

Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Vi er tilknyttet Ung Kirkesang, og
deltakerne blir oppfordret til å tegne
medlemskap der.
Dette gir oss statsstøtte.

Baby- og
småbarnssang

Barnegudstjenester

Våren 2014

Våren 2014

I Søm kirke

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre.

Hver onsdag fra 29.januar til 7.mai
unntatt 5.mars (vinterferie)
og 16. april (påske)

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

June Baarøy Myhrstad

I Søm kirke

Tilrettelagt for de minste
barna og deres
familie –og ellers alle
som har lyst.
Datoer:

19. januar
16. februar
6. april

Velkommen!
Gudstjenestene begynner kl 17.
De varer opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

Hyggetreff
Barne-

I mange år har det vært
gudstjenester
Hyggetreff på Randesund

Omsorgssenter
kl. 16.00 på
Våren 2014
I Søm
onsdager
enkirke
gang i måneden.
Det
er en kjempefin
tradisjon,
Tilrettelagt
for de minste
barna
og deres
og vi vil
gjerne
gjøre flere
familie –og ellers alle
oppmerksomme
på tilbudet.
som har lyst.
Har du behov for å komme
Datoer:
ut og få litt
fellesskap en
19. januar
ettermiddagsstund,
så ta
16. februar
6. april med diakonen,
gjerne kontakt
KristinVelkommen!
Haugen, tlf. 38 19.68
81. Vi forsøker å ordne skyss så
Gudstjenestene begynner kl 17.
langt
det lar seg gjøre.
De varer opp til 45 minutter.
Treffets
er alltid
Etterpå er innhold
det enkel kveldsmat.
det samme: Allsang med
Reidar Skaaland, andakt, god
bevertning og utlodning. Tenk
over om du skal ta en tur…
Bildene er tatt fra hyggetreffet
12. februar.
De neste treffene er 9. april,
14. maiwww.randesund.no
og 11. juni.
www.facebook.com/randesund.
Hilsen diakonen

Nyttårsfest

Lørdag 18. januar ble det
holdt nyttårsfest i regi av «En
kirke for alle» og Randesund
menighet. 40 festglade
mennesker inntok kirken, først
til gudstjeneste og deretter
pølser, kaker og lek. Det var
en av de sure og snøkavete
kveldene i januar, så vi var
imponert over alle som trosset
været og kom. Vi tror ingen
angret på det, skal vi dømme
ut fra stemningen og gleden.
Hilsen diakonen

Velkommen!

Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Vi er tilknyttet Ung Kirkesang, og
deltakerne blir oppfordret til å tegne
medlemskap der.
Dette gir oss statsstøtte.
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Slekters gang
Døpte i perioden desember 2013
– februar 2014:
Aksel Stokkelien Bye
Kaylee Georgsson Shepherd
Lotte Hæstad
Markus Saga
Oliver Holm-Mellefont
Øyvind Nordgarden Vollen
Leona Ås
Liv Lohne
Fredrik Farbrot Olsen
Jesper Sandvik
Mali Isabel Skuthe
Finn Fegran Birnbrich
Emma Håkedal Eide
Malin Notto Knag
Lilly Rønning Moen

Viede i perioden desember 2013 –
februar 2014:
Elisabeth Nordheim og SimonAndreas Larsen
Anette Kjøstvedt og Geir Aage
Paulsen
Kristine Høybråten og Bjørn Erik
Ekberg

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager
Kl 11.00.-12.00: Bønn og samtale i kapellet
Kl 18.00 – 19.15: Guttis annenhver mandag. For gutter
på 1.-4. trinn.

Døde i perioden 16. november
2013 – 21. februar 2014:
Arne Tellefsen
Torbjørn Kåre Hansen
Gudrun Uldal
Margrethe Hansen
Kristian Uldal
Åsta Tønnessen
Daniel Holthe Bergersen
William Trygve Hansen
Sverre Andreassen
Elna Torsøe
Janie Sørensen
Anders Georg Føreland
Carl-Viggo Berthelsen

Tirsdager
Kl 17.30 -19.00: Speideren.
Onsdager
kl 10.30- 11.15: Småbarnssang (fra ca 1 år)
Kl 12.00-12.45: Babysang (til ca 1 år)
Felles lunsj fra 11.15-12.00
Fra kl 11.15: Kafe på kirketorget
Kl 20.00-22-00: Søm vokalensemble (SVOK)
Se også liste over Onsdagstreff med månedens gjest

Onsdag 5. mars - Kristin Haugen
Mellom oss sagt
Onsdag 2. april - Ralph Nash
I japansk fangenskap på Filippinene under krigen

Urfremføring:

A PASSION SERVICE
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Lørdager
Kl 19.30: Ungdomsgruppa Enter^. For ungdommer fra
8. trinn og oppoverr
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.
randesund.no

(Middagsbønn kl. 11.00 i kapellet. Kaféen åpner kl 11.15)

Påskekonsert
Søm kirke
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Fredager
Kl 18.00-19-30: MIDI annenhver fredag. For gutter og
jenter 5. – 7. trinn

Onsdagstreff med månedens gjest - kl. 12.00 i Søm kirke

Hva har skjedd i SVOK i 2013?

av Konrad M.Øhrn:

SØM VOKALENSEMBLE
M/SOLISTER OG MUSIKERE

ORGEL:

ELSEBETH LÜTCHERATH
LESNINGER:

Andre arrangementer i Søm kirke
Vårfest
Kirkeringene skal ha Vårfest med
årsmøtesaker mandag 24. mars kl. 19.00
Andakt v/ diakon Kristin Haugen
Servering av ost og kjeks
Utlodning
Alle damer er hjertelig velkommen
Hilsen kirkeringene
Langfredagskonsert med Reidar
18 april kl. 21.00 i Søm kirke
Reidar Skaaland improviserer over påskens
melodier
på kirkens flygel/kirkeorgel
Bill kr 150,- v inngangen

WILLIAM R. GLAD
Dirigent:

Konrad M. Øhrn

Søm kirke, søndag 6. april. kl 20.00

Onsdag 7. mai - Oddvar Søvik
Hvordan kan vi vite at Jesus er sannheten?
Onsdag 4. Juni - Ivar Heier
Mitt møte med Kina

Rabakorets vårkonsert
Rabakorets vårkonsert er et sikkert tegn på
at sommeren nærmer seg!
Søm kirke, den 15. mai kl 17.00.
Hvis været tillater det, holdes konserten
utendørs.
Ta derfor gjerne med en stol til å sitte på.
Det blir salg av pølser, lapskaus, brus og
kaker fra kl 16.00. Les mer om Rabakoret på
nettsiden: www.rabakoret.no

DRA 2014

Året som gikk ble et aktivt år for Søm vokalensemble/
SVOK. Vi har vært med i gudstjenester og har arrangert
flere konserter. Først og fremst i Søm kirke, men i høst
besøkte vi også Langesund kirke, hvor vi sang på
gudstjenesten der. En del av oss deltok dessuten ved
innvielse av nytt orgel i Domkirken.
Bildene over er fra SVOKs sommerkonsert, der temaet
var kjærlighet, og hvor vi blant annet framførte
Liebesliederwalzer av Johannes Brahms. Med
oss hadde vi Birte Løvåsen, Jan Fjelde og Sveinung
Hølmebakk (fra Nordic Tenors). Dessuten medvirket
også forfatteren Olav Mosdøl, som leste fem av sine
tekster. Konrad Øhrn hadde laget fem solosanger til
disse tekstene, og Sveinung Hølmebakk og Øhrn
urframførte disse.
SVOK har som formål å fremme korsang på et høyt
musikalsk nivå. Vi synger alt fra kirkemusikk til
folkemusikk, engelske og amerikanske carols og våre
kjære bedehussanger.
Vårt neste arrangement er en påskekonsert, søndag
6 april. Her vil vi blant annet urfremføre et av Konrad
Øhrns siste verk, ”A Passion service”. Verket består av 9
avdelinger/satser i neoklassisk stil, med tekstlesninger. I
tillegg blir det fremført annet påskestoff. På orgelet får
vi med oss domkantor Elsebeth Lütcherath, og vår gode

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

Fri entrè , kollekt v/inngang

samarbeidspartner William R. Glad vil stå for lesningene.
SVOK øver hver onsdag kl.20.00. Nye, notekyndige
sangere er velkommen til å ta kontakt.
Hilsen Dagfinn R. Andersen, tlf. 915 63 942, styreleder
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Gudstjenester fra 9. mars til 15. juni 2014
MARS
Søndag 9. mars (Vinterferie)
(1. søndag i fastetiden, Matt 4, 1-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd

Søndag 13. april
(Palmesøndag, Joh 12, 12-24)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp nattverd

Onsdag 12. mars
(Mark 14, 26-72)
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Fastegudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Allment skriftemål SVOK synger

Skjærtorsdag 17. april
(Matt 26, 17-30)
Søm kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd

Lørdag 15. mars
Søm kirke kl. 13.00:
Dåpsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl

Langfredag 18. april
(Joh 18, 1-19,42)
Randesund kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl

Søndag 16. mars
(2. søndag i fastetiden, Matt 15, 21-28)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Søndagsskole
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten
Søndag 23. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 26-38)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Nattverd Søndagsskolen deltar
Randesund kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Kristin Haugen
Nattverd
Onsdag 26. mars
(Mark 15, 1-ff )
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Fastegudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd SVOK synger
Søndag 30. mars
(3. søndag i fastetiden, Luk 11, 14-28)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole
APRIL
Søndag 6. april
(4. søndag i fastetiden, Joh 11, 45-53)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Forbønn
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl

Påskedag 20. april
(Luk 24, 1-9)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp
Søndag 27. april
(2. søndag i påsketiden, Joh 21,1-14)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp Balubadag
MAI
Søndag 4. mai
(3. søndag i i påsketiden,
Joh 10, 11-18)
Søm kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene
v/ Eivind Martinsen og Ellen Sandvik
Nattverd Søndagsskole
Lørdag 10. mai
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Lørdag 10. mai
Randesund kirke kl. 14.00:
Dåpsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 11. mai
(4. søndag i påsketiden, Joh 16, 16-22)
Søm kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik

Lørdag 17. mai
(Grunnlovsdag, Luk 1, 50-53)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Søndag 18. mai
(5. søndag i påsketiden, Joh 15, 1-8)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Lørdag 24. mai
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Søndag 25. mai
(6. søndag i påsketiden, Luk 18, 1-8)
Søm kirke kl 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Liv Godtfredsen
Nattverd Avslutning for Tøff
Randesund kirke kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Torsdag 29. mai
(Kristi Himmelfarstdag,
Mark 16, 19-20)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
JUNI
Søndag 1. juni
(Søndag før pinse, Joh 15, 26-27)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl og
Kristin Haugen
Nattverd Forbønn
Søndag 8. juni
(Pinsedag, Joh 20, 19-23)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp Nattverd
Søndag 15. juni
(Treenighetssøndag, Matt 28, 16-20,
Misjonsbefalingen)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

