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tovehouck.christensen@gmail.com

Langfredag 6 april kl 21.00 inviterer
jeg til konsert.
Denne gang har jeg med min venn
Anne Karin Kaasa som skulle være
godt kjent for de fleste.
Hun har gitt ut flere CD er i årenes
løp. Disse er vel verd å lytte til.
Forrige gang Anne Karin var med var
14 år siden, dengang i Randesund
kirke sammen med Sigurd Køhn.
Repetuaret vil være folketoner,
salmer og egenprodusert materiale.
Velkommen. Reidar Skaaland
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Redaktørens …

G

lede og vemod tar hverandre
i hånden i dette Kirkenytt.
Velkommen og farvel på en
gang. Livet er så fullt av bevegelse, det
består av overganger og faser, og vi
må forholde oss til alle kontrastene. I
eget liv og i livet rundt oss. Ser vi oss
tilbake blir vi ofte overrasket over
hvilke uventede vendinger livet har
tatt, det vi så for oss ble bare så helt
annerledes. På godt og på vondt.

Nå går vi mot våren, vi løfter
ansiktet mot solen og kjenner på
forventning og også takknemlighet.
Vi klarte vinteren i år også! Men
vår nøkterne tanke vet at både høst
og vinter kan hjemsøke livet vårt
uansett hvor mye fuglene synger
og solen varmer. Så midt i all livets
bevegelse trenger vi noe konstant
å kunne lene oss mot så vi ikke
driver med når livet tester oss. Det
sies at en klarer seg om en har det
godt enten i jobben eller hjemme.
Men andre faktorer spiller også inn,
trofast vennskap, et fellesskap som
vi er en del av, og for mange den tro
de har.
På de nye nettsidene til Randesund
menighet er der en helt ny meny vi
kan klikke på: Finn din plass! Bak
den menyen kan vi finne en oversikt
over hvilke tjenester og hvilket
fellesskap vi måtte ha lyst til å delta i.
Å utrette og gjøre noe sammen med
andre er det beste utgangspunktet

BJØRG SLØGEDAL, vår nye daglige leder.

V

Nytt liv
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i har lovet at vi skulle komme tilbake med en litt
lengre presentasjon av Bjørg Sløgedal, vår nye
daglige leder i Randesund menighet.

Nå har hun vært i jobben i ½ år, men vi regner henne
fortsatt som ny. Hun har hatt en bratt læringskurve, som
det heter. Det var flere store saker som hun ble kastet inn
i. Men det har gått som forventet, det vil si «veldig bra».

for vennskap og fellesskap, det gir
grunnlag for det konstante i vår
bevegelige tilværelse. ”Det er ved å
gi at du får,” har vi lært, skulder ved
skulder opplever vi vennskap best.
Og for Kirkenytts redaktør som har
gått inn i pensjonsalderen er det
viktig å få sagt: livet er ikke over
om vi går inn i vemodsalderen. Der
er mange som trenger vårt smil
og vår tid og vår energi. Og så er
det å håpe at når det er vår tid til å
trenge, at der er noen som ønsker å
dele sitt smil og engasjement med
oss.
Tove

Bjørg er et kjent ansikt for mange i Randesund og i
byen. Hun har vokst opp som den minste av tre søsken.
Det var på Galgebergtangen, og de hette Iversen til
etternavn. Faren var ikke han «ved Parken», men han i
Divisjonsmusikken.
Skolene som fikk glede av hennes tilstedeværelse var
bl.a. Wilds Minne, Oddemarka, og Handelsgym. Også
Lund Bibelklasse og Bjørg har hatt en gjensidig glede av
hverandre i mange år.
Det ble noen år i Oslo før det ble Kristiansand igjen og
hun giftet seg i 1995 med Bjarne Sløgedal. De har blitt
velsignet med tre barn, Kristian, Marie og Johannes.
Marie ble forresten født i Belgia da de var knyttet til
arbeidet i Sjømannskirken i Antwerpen.
Nå er hun som mange andre med små barn «ansatt i
transporttjenesten». Det er mye som skal planlegges for å
få utført de daglige gjøremål.
Bjørg har jobbet 19 år i Spareskillingsbanken, og
mange kjenner henne derfra. Herfra kom hun altså på
sensommeren til oss og har prøvd å bli kjent med de
mange trådene som hun skal håndtere og trekke i.
Hun sier at hennes ønske for Randesund menighet er et
åpent og inkluderende fellesskap hvor mange kan kjenne
seg hjemme og kjenne på glede og lyst å komme til.

Fokuset i år er rettet mot fattige mennesker
i Guatemala og Tanzania. Pengene som vi
samler inn vil være med på å hjelpe naboer til å
etablere små mikrofinansgrupper. Gruppene vil
fungere som en spare- og lånegruppe og gi folk
muligheten til å opprette små foretak som gir
dem både inntekt og verdighet.
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Konfirmantene i Randesund vil samle inn penger
i det området som utgjør Randesund menighet.
Området er stort og vi trenger voksne som kan
gå sammen med dem og som også kan kjøre
konfirmantene ut til rodene deres. Vi ser at et
voksent nærvær er med på å skape en trygg
ramme rundt innsamlingen. Vil du være med kan
du melde deg til menighetskontoret i Søm kirke,
telefon 38196880. Vi ber dere om å ta vel imot
bøssebærerne.
Hilsen Ellen kateket

Det hun sier hun har oppdaget på nytt igjen er at det er
så mange frivillige som gjør en fantastisk innsats. Og at
det er så mye bra som skjer i menigheten, og at det ligger
mye arbeid bak de ulike aktiviteter.
Så vet hun at hennes jobb blir å være pådriver i å
rekruttere nye mennesker inn i de mange oppgaver og
ulike tjenester. Men heller ikke her skulle hun behøve å
være alene.
Og du som leser dette kunne kanskje ha lyst til å
kontakte Bjørg for å styrke din tilhørighet til fellesskapet
i Randesund menighet. Eller kanskje du er litt trøtt av
den tjenesten du har stått i i så mange år og ønsker litt
avløsning eller endring på oppgaver.
Uansett hva ditt oppdrag er, så vet jeg nå av erfaring at
du vil bli tatt godt imot av Bjørg!
Eivind Martinsen

Innsettelse og avskjed
Kay Johnsen ble formelt innsatt i halv stilling som
kirketjener, en stilling han egentlig har vært i lenge
som vikar. Menighetsformann Svein Arve Egeland
leste tjenestebrevet fra biskopen, og endelig er lune og
greie Kay vår kirketjener! Under gudstjenesten ble også
Else Marie Jacobsen hedret og takket for sine gaver til
kirken (side 13). Den lille kirkestua med sin samling av
Else Maries tepper og bilder bør jo egentlig bli kalt Else
Maries stue! (fritt forslag fra redaktøren!)

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Tirsdag 27. mars 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 2012 handler om rettferdighet!

Så er vi mange som skal se hverandre og oppmuntre
hverandre.

Glede og vemod tok hverandre i hånden søndag 12.
februar på gudstjenesten i Søm kirke. Sang av SVOK
og nydelig fiolinspill av Ragnhild Ek Zeiler skapte en
fin ramme rundt alt som skjedde denne formiddagen.

Etter gudstjenesten var det dekket til avskjedsfest
for ”gamlekirketjener” Egil Lervik med bløtkake og
kaffe (side 8). Egil, som nå er blitt pensjonist, fikk gaver
og mange velfortjente gode ord fra både kirkesjefens
kontor og fra gamle og nåværende kolleger.
Tove
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Sammen for Guds ansikt
Gudstjenestereformen – syndsbekjennelse og Kyrie

G

udstjenesteutvalget i menigheten har foreslått for
Menighetsrådet å flytte
syndsbekjennelsen fra sin
plassering tidlig i gudstjenesten,
like før Kyrie-ropet, til etter
prekenen, like før forbønnen.

Tidlig plassering
Argumentene for å plassere
syndsbekjennelsen tidlig i
gudstjenesten har vært at
det er riktig for mennesket å
erkjenne sin synd innfor Gud
og be om tilgivelse FØR man kan ta i mot hans gode
gaver gjennom ord og sakrament. Syndsbekjennelsen
har hatt funksjon av en innledende renselse, som setter
mennesket i stand til å møte Gud. Profeten Jesaja møtte
den hellige Gud i templet, og ropte ut «Ve meg! Det er
ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper,
og jeg bor i et folk med urene lepper» (Jesaja 6, 1ff )
Deretter kom en av serafene bort til han med en glo fra
alteret, og tilsa Jesaja syndenes forlatelse. Deretter talte
Gud til Jesaja, og kalte ham til tjeneste. På samme måte
har det vært tenkt at Gud møter oss og kaller oss til
tjeneste etter at vår synd er bekjent.
Sen plassering
Mange har opplevd den innledende syndsbekjennelsen
befriende. Men mange har og opplevd det som
tyngende å skulle konfronteres med synden nærmest
med det samme man kommer til gudstjeneste. Dette
er noe av bakgrunnen for at Gudstjenesteutvalget i
Randesund foreslår å flytte den.
Kyrie – et rop i nød
Når syndsbekjennelsen flyttes til etter prekenen,
løsrives den fra kyrie-ropet. Da vil Kyrieropet få
sterkere fokus som et rop til Gud fra menneskets nød.
Kyrieropet er et av de aller eldste leddene i den kristne
gudstjenesten. Det første vitnesbyrdet om bruken av
Kyrie i en kristen gudstjeneste, er fra en gudstjeneste
i Jerusalem på 300-tallet. Det fortelles at en stor flokk
barn brøt inn med Kyrie Eleison etter hvert ledd i
forbønnen.
Vi finner ropet flere ganger i Det nye testamentet:
Den blinde Bartimeus som satt i veikanten ved Jeriko
og tigget var en av dem som lærte oss Kyrie-bønnen:
«Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg
(kyrie eleison)» (Markus 10, 46-52). Slik var det mange
som ropte til Jesus om hjelp, spedalske, lamme, blinde
og andre som hadde det vondt. En kananeisk kvinne
med en syk datter ropte om og om igjen, og gav seg
ikke. Jesus hørte ropet hennes: «kyrie eleison» (Matt
15,21-28). På samme måte er det mennesker som
roper til Jesus i sin dypeste nød også i dag, også i vår
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gudstjeneste. Når Kyrie synges i samlingsdelen, løftes
menneskets dypeste rop fram for Gud, som hører når vi
roper.
Når Kyrie nå synges uten at vi først har bekjent våre
synder, synliggjøres at Gud bryr seg om vår nød, ikke
bare vår SYNDEnød. Vi skal sørge over våre synder og
rope til Gud om tilgivelse – ja- men vi skal også få rope
til Gud i vår alminnelige, smertelige nød. En annen
fortelling om en blind mann i Det nye testamentet
forteller at da Jesus og disiplene så mannen, spurte
disiplene: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv
eller hans foreldre, siden han ble født blind?» (Johannes
9, 1-7). Jesus avviser problemstillingen, mannens
handicap henger ikke sammen verken med hans egen
eller foreldrenes synd, tvert i mot tidens oppfatning.
Også i vår sammenheng kan det leve forestillinger om
at nød og smerte henger sammen med uoppgjort synd,
eller at nøden kan forstås som en reaksjon fra Gud på
synden. Når vi flytter syndsbekjennelsen og kyrieropet
fra hverandre, gis det større rom i gudstjenesten for den
menneskelige nød, som vi roper ut vårt KYRIE fra. For
Gud lytter til våre rop.

Vær med på en spennende prosess – gi dine innspill til Gudstjenesteutvalget!
A
Gud, vær meg nådig!
Jeg har syndet mot deg og sviktet min
neste
– med tanker og ord,
med det jeg har gjort
og med det jeg har forsømt.
Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.
Skap i meg et rent hjerte,
og gi meg kraft til nytt liv ved din
hellige Ånd.

B
Gud, du kjenner og elsker oss alle.
Vi har gjort deg imot.
Vi har glemt deg og det du vil vi skal
gjøre.
Vi har tenkt mer på oss selv enn på
andre.
Tilgi oss for Jesu skyld.

Torill Farstad Dahl, kapellan.
C
Hellige Gud,
du har vist oss din gode vilje for livet.
Du har gitt oss én jord
til bolig for alle mennesker.
Vi bekjenner at vi
ved våre holdninger og handlinger
skader det liv du har skapt,
og har gjort deg imot.
Tilgi oss vår synd.
Gi oss visdom og mot
til å gjøre din vilje.

Gudstjenesteutvalgets medlemmer:
Helge Schmidt
Reidar Skaaland (kantor)
Kjetil Lervik (fra Menighetsrådet)
Eivind Martinsen (sogneprest)
Jannicke Greipsland
Torill Farstad Dahl (kapellan)
Oddvar Hodne

Nytt ungdomskor i Randesund

Synden er ikke avskaffet!
Når syndsbekjennelsen er flyttet til etter prekenen, og
har fått ny ordlyd, er det viktig å merke seg at det ikke
er snakk om å «avskaffe» verken syndsbekjennelsen, det
«syndige menneske», eller å dekke over at mennesket
krenker Gud med tanker, ord og gjerninger, at vi av
og til kjenner lysten til det onde i våre hjerter. Men
reformen har tatt på alvor at både plassering, ordvalg
og forestillinger knyttet til dette, ikke nødvendigvis
kommuniserer godt med dagens mennesker. Derfor
har Gudstjenesteutvalget valgt tre syndsbekjennelser,
hvorav den første brukes som hovedregel, den andre
ved gudstjenester der mange barn og unge deltar, og
den tredje tenkes brukt i særskilte gudstjenester med
fokus på miljø, global rettferdighet og solidaritet.
Tidsplan
Gudstjenesteutvalget har foreslått for Menighetsrådet
følgende tidsplan for å prøve ut den nye liturgien i
Randesund menighet:
Første søndag i advent 2011: Dåp og Herrens bønn
Januar og februar 2012: Samlingsdelen – forberedelse,
syndsbekjennelse, Kyrie og Gloria
Mars og april 2012: Ordets del – tekstlesninger, preken,
forbønn
Mai og juni 2012: Nattverd og sendelse
I løpet av høsten 2012 vil det bli avholdt
menighetsmøte som skal uttale seg om reformen.
Deretter skal menighetsrådet vedta lokal ordning, før
biskopen skal godkjenne denne. Ny liturgi innføres i sin
helhet første søndag i advent 2012.

Sangglade ungdommer har nå fått et nytt og
engasjerende tilbud, det er nemlig startet et nytt kor
i Randesund med tilholdssted i Søm kirke. Koret, som
foreløpig kalles Søm ungdomskor, hadde sin første
øvelse i slutten av januar. Over 30 ungdommer møtte
opp, en god blanding av gutter og jenter. Korets
dyktige dirigent er Elise Tverrli Lervik, og Jørgen Tveter er
inspirerende pianist. Kirkenytt var til stede på en øvelse
og opplevde interesserte og motiverte ungdommer
som virkelig måtte jobbe med både tekst og innlæring
av de forskjellige stemmene. Litt hardt å stå lenge og

en mobil i ei lomme kunne nok friste av og til, men
resultatet lød flott og vi gleder oss til koret skal i ilden
for første gang.
Øvelsene foregår i Søm kirke hver onsdag fra kl. 19.00
til ca. 21.00 og er for ungdommer fra 9. klasse og
oppover. Denne våren får også de som snart er 9.
klassinger lov å begynne.
Kirkenytt ønsker lykke til med dette nye tilbudet for
ungdom i menigheten.

Tove
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En ekte kirkens tjener takker av

E

gil Lervik er en mann som
ikke fokuserer på seg selv, men
det er høyst fortjent at han for
en gangs skyld får søkelyset på seg. I
snart en mannsalder har han vært
kirketjener, og har gått Randesund
menighet til hånde med store og
små oppgaver. Ja er det noen som
fortjener tittelen en kirkens tjener må
det være Egil, mannen som kjenner
så mange, men som er kjent av enda
flere. Kirkenytt har møtt Egil hjemme,
bare kort tid etter han har gått over i
pensjonistenes rekker.

- Jeg hadde alltid vært aktiv i
menighetens arbeid, spesielt i
”Yngres”, ekte randdolk som jeg er,
forteller han. Egil har sine røtter på
Randøya, og er en bygdas mann,
som godt visste hvem de fleste i
Randesund var den gangen han
fikk jobben som etter hvert ble et
livsverk.
– Bakgrunnen min var heller uvanlig,
jeg hadde arbeidet en tid som
vulkanisør i dekkbransjen, men
kjørte sykebil før jeg begynte som
kirketjener. Der fikk jeg oppleve
mye som ga sterke inntrykk, sier
han stille, og legger til at det ikke
er noe minus å ha opplevd livets
mange situasjoner.
- Sånn ble det jo også i Randesund
menighet, med alt fra de lyse
øyeblikkene i form av dåp,
konfirmasjon og bryllup, til
livets slutt med begravelser
både i Randesund og Oddernes
menigheter. I sistnevnte jobbet han
i halv stilling noen år, mens resten
av posten var i Randesund.
- Menigheten har jo vokst sterkt i
de årene du har holdt på, hva har
endret
seg mest, etter din mening?
Hele livets sirkel
Den
største
forskjellen er den
Vi treffer Egil hjemme i stua på
enorme
folkeveksten
vi har opplevd
Strømme. Det er en uke siden han
de
siste
årene.
Det
har
vært positivt,
formelt gikk av som pensjonist,
med
tanke
på
gode
krefter
i
og det er ikke vanskelig å få ham
menigheten,
og
de
aktivitetene
på gli om store og små hendelser,
vi har fått i gjenge, sier Egil. - Ikke
mennesker han møtte, og livet som
minst med tanke på byggingen av
kirketjener i menigheten. Han er
både det gamle menighetshuset,
syk, men vil helst ikke snakke om
og
i den senere tid, Søm kirke.
sykdommen, eller om seg selv i
Menighetshuset
var nettopp
det hele tatt. Det skyldes ikke falsk
ferdig
da
jeg
begynte,
og det ble
beskjedenhet, men det faktum at
et
samlingspunkt
for
den
nye
Egil er en mann som brenner for
bebyggelsen
på
Søm
og
Torsvikheia.
kirken og menigheten, ikke minst
alt som har skjedd rundt Randesund Det skjedde mye bra der, sier Egil
med varme i stemmen, og røper
kirke. Når mange først tenker på
at
han fortsatt synes det er litt
Egil når praten går om Randesund
underlig
å passere bygget som nå
menighet, skyldes det flere faktorer.
tjener
formålet
som bydelshus.
Han har sett flere prester komme
–
Da
jeg
begynte
tok jeg over etter
og gå, og tror det er minst ti i tallet
Dreng
Tveiten,
og
hadde 64 500
siden han selv søkte stillingen som
kroner
i
årslønn,
smiler
Egil, og vet
kirketjener i 1976. Den gang het
at
mye
vann
har
rent
i
havet
siden
presten Sverre Olsen og Randesund
den
gang.
var ennå ikke skilt ut som egen
- Det ble ikke bare en jobb dette,
menighet fra Oddernes. Det
men en livsstil, og har man en
skjedde først i 1985.
jobb må man gjøre den skikkelig,
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understreker
han;
noe som
forsåvidt
er helt
unødvendig
å framheve
når han
sveiper innom store og små
oppgaver han har bidratt til
gjennom årene.
- Jeg ble nok en dyr ansatt for både
kommune og menighet, sier Egil
og trekker på smilebåndet, mens
han nevner kirkegårdsutvidelser
på Frikstad, utgraving av
dåpsrom i Randesund kirke og
overrislingsanlegg i samme bygg.
Kirketårnet er nylig restaurert, en
omfattende jobb der også Egil
hadde en finger med i spillet. Helt
på slutten av karrieren fikk han med
seg utbyggingen av Søm kirke.
Han har vært Randesund rundt, fra
Nygård til Randøya, fra Buene til
Stangenes og kjenner de aller fleste,
i alle fall i ytrebygda. Hvor mange
gudstjenester det er blitt i årenes
løp vet han ikke, bare at det er
mange.
- Noe jeg særlig vil nevne
som meningsfullt har vært
innsamlingsaksjonene for Kirkens
Nødhjelp, der har jeg organisert
både innsamling og opptelling.
- Det har vært flott på alle måter,
gode mennesker, viktige tjenester,
og en reise i livets mange sider, og
jeg kan ikke angre en dag på at jeg
valgte dette arbeidet, sier Egil, og vi
kan se at han mener det.
Med Randesund kirke i hjertet
Det er vanskelig å ta inn over seg
hvor stort arbeid Egil har lagt ned
for Randesund kirke. Når han sier
”Kjerka”, da mener han det høyreiste,
hvite bygget på Frikstad.
Ja, kanskje hadde vi slett ikke hatt
denne perlen i bygda hvis det ikke
var for Egil. Han har voktet bygget
som en skatt, tilbrakt utallige netter
både inni og utenfor som brannvakt.
- Det var en periode noen gale
mennesker svidde av det ene etter
det andre kirkebygget rundt om i

landet, og vi fikk tips om vi måtte
passe på hos oss også. Jeg mente
da at jeg kunne bidra med å holde
vakt, og vi organiserte vakthold
to og to nattestid, i samarbeid
med politiet. – Jeg mener, det
var jo jobben min, og vi kunne
ikke ta sjansen på at noen skulle
finne på noe. Jeg bodde jo på
Randøya, så det ble noen ekstra
turer til Frikstad i den perioden, av
og til med overnatting i sovepose
på kirkebenken inne. En gang
var politiet på sporet av ubudne
gjester, og man lette rundt med
hund uten at noe større hendte.
- Likevel tror jeg vaktholdet
forhindret at noe skjedde den
gangen, og i dag ser det ut til at
det har normalisert seg, filosoferer
Egil, og vi skjønner at Randesund
kirke betyr noe helt spesielt
for ham. I den sammenheng vil
han gjerne rette en spesiell takk
til Randesund bygdekvinnelag
for all god hjelp i forbindelse

med høsttakkefester og andre
arrangmenter i kirkebygget.
Artige hendelser
- Noen artige eller spesielle
hendelser fra årene som
kikrketjener? - Det er så mange
artige eller spesielle hendelser;
noen kan nevnes og noen kan
vi ikke sette på trykk, smiler Egil,
mens han leter i hukommelsen.
- Jeg må vel være den eneste som
har skutt med luftgevær inne i
Randesund kirke, humrer han, og
forteller om heliumsballongen som
dinglet under kirketaket rett før en
begravelse.
- Eller hva med den gangen
organisten ikke kom, og jeg måtte
overtale en hjelper til å ”trø orgelet”
på noen minutters forvarsel! Selv
var jeg ikke musikalsk nok til å
bidra på den fronten, men det gikk
bra den gangen også!
Sterkt i minnet sitter alle årene
med klokkeringing til jul og
høytider, - det hendte de savnet

meg på julaften hjemme, før de
forstod at også den oppgaven
måtte gjøres akkurat de dagene
også.
– Du vet, det var en lettelse da vi
fikk automatisert klokkeringingen
på 90-tallet, det var ikke bare
hardt arbeid, men også hørselen er
redusert etter mange år med sterke
lyder.
- Noe du vil ha med på tampen, Egil?
- En takk til alle flotte mennesker jeg
har vært borti gjennom karrieren.
Arbeidsgivere, medarbeidere,
mennesker i forskjellige
sammenhenger. Randesund
menighet er stor, men den har
plass til alle. Det gjøres så mye bra
arbeid, ikke minst blant de yngre,
det gleder meg, avslutter hele
Randesunds Egil.
På vegne av alle i menigheten kan vi
bare overrekke en symbolsk blomst,
og sende ham alle gode ønsker.
Dag Beek

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
• nestekjærlighet
• inkluderende fellesskap
• vern om skaperverket
• kamp for rettferdighet
Randesund menighet ønsker å synliggjøre diakonien.
Hva trenger du? Er det noe du kan bidra med i
fellesskapet? Her er noe av det som finnes:
Kirkeskyss
Ønsker du hjelp til å komme til gudstjeneste.
Diakoniutvalget vil finne en person som påtar seg å
hente med bil og kjøre deg tryggt hjem igjen etter
gudstjenesten.
Besøkstjeneste
Skulle du ønske at noen kom på besøk til deg?
Menigheten har besøkstjeneste. Diakonen kommer
først på besøk og snakker med deg. Deretter finner
diakoniutvalget en person som vil lage en avtale med
deg om besøk, f. eks. en gang hver fjortende dag.
Hyggetreff
En onsdag i måneden har vi hyggetreff på Randesund
omsorgsenter kl. 16.00. Der er sang, musikk, andakt,
mat og utlodning. Det er selvsagt for alle beboerne,
men også for andre som har lyst. Vi kan stille med skyss.
Gjør en avtale med diakonen, gjerne en dag på forhånd.

Samtale
Trenger du noen å snakke med? Vi har taushetsplikt og
tid til deg.
Bønn
Det står ei bønnekrukke inne i kirkerommet, ei i Søm
kirke og ei i Randesund kirke. Papirlapper og blyanter
ligger ved siden av. Hvem som helst kan ta en lapp,
skrive sin bønn og legge den i krukka. Krukka bæres
fram i gudstjenesten og bes over uten at lappene blir
lest opp der og da. Diakonen leser siden gjennom
lappene og setter de inn i en perm. Hver ukedag fra
mandag til fredag er det bønnevakt i kapellet mellom
kl. 10 og 11. Da blir lappen lest igjenog bedt over. De
som er med i bønnevakttjenesten har skrevet under på
taushetsplikt. De fleste lappene står i permen ei uke,
men noen står lenger, gjerne med tilføyelser dersom
vi vet hvordan det går med den som ønsker forbønn.
Diakonen tar ut gamle lapper og setter inn nye hver uke.
Når lappene tas ut makuleres de.
Hver tirsdag mellom kl. 11 og 12 er det samtale og
bønn i kapellet. Du er velkommen til å delta.
Dersom du ønsker personlig forbønn, skriftemål eller
salving ved sykdom, kan du ta kontakt med prest eller
diakon direkte. Telefon- og mailadresser står på 2. side
i Kirkenytt.
Hilsen Diakoniutvalget og Gro Line Gaudestad, diakon,
tlf. 454 29 166.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2012 Nr. 1
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Gudstjeneste med karneval i Søm kirke

Søndag før faste – karnevalssøndag
” Jeg blir så glad når jeg ser dere, det er mye gøyere å være her i dag enn på
vanlige gudstjenester.” Med disse ordene ønsket prest Torill Farstad Dahl
menigheten velkommen til kirke søndag 19. februar. Kirken sydet av skumle og
rare skapninger, trollmenn, feer, prinsesser, alle slags dyr og klovner, rare menn,
cowboyer og hekser. Og så la hun til et heldigvis: ”Det er godt at vi ikke trenger å
kle oss ut og være en annen enn vi er for at Gud skal være glad i oss!”

10
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Men for en søndag formiddag er det gøy å kle seg ut og ha det morsomt, og
gleden gjennomsyret både dåpsfamilien til lille Filip, RABAkoret og barna i TROS
1. trinn som alle var med på å gjøre gudstjenesten til en fest.
Etterpå vanket det boller og gelé og kaffe på kirketorget med leker og
presentasjon av alle som hadde kledd seg ut.
								Tove
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Søm kirkekor – til glede for menigheten
Sangglede og fellesskap
Drømmer du om å synge i Kilden? Bobler du over av lyst til
å formidle det glade budskap? Lengter du etter et trygt og
støttende fellesskap? Har du lyst til å utvikle stemmen din
sammen med andre, og oppleve å være en del av noe som
er større enn deg selv?
Da er Søm kirkekor stedet for deg.
Hver torsdag kl. 19.45 møtes vi til øvelse på
kirketorget i Søm kirke. Kirkekoret er en del av
menighetens arbeid, og er åpent for alle som er glade i
å synge. Vi har en dirigent som er blant de yngste i laget,
men han overgår de fleste med sin sikre musikalske
kompetanse. Samtidig insisterer Lars Kristian Håkestad
på at det er lov å gjøre feil! Han leder øvelsene med
oppvarming og stemmeøvelser som forberedelse til
å synge et variert repertoar fra klassisk til gospel, fra
liturgisk musikk til viser. I løpet av de åtte årene koret
har eksistert, har vi sunget på norsk, svensk, dansk,
engelsk, tysk, spansk, latin, russisk…
Søm kirke har en akustikk som passer fortreffelig
til korsang. Her er vi på hjemmebane og synger på
gudstjenester tre ganger i semesteret. I tillegg har vi
konserter til jul og påske, vårkonsert og temakvelder.
Denne våren åpnet vi med å være med på gigantkoret
som sang i Kildens åpningsuke. - Fantastisk å stå
på scenen med DET mannskoret i ryggen! lød
bloggkommentaren fra en av deltakerne. Før påske slår
vi oss sammen med koret Bel Canto i Søgne, og synger
Faurés Rekviem både i Søm og Søgne kirke. I april drar
vi på tur for å synge oss skikkelig sammen, og i juni blir
det sommerkonsert før vi tar oss en god og lang ferie.
Det er enkelt å bli med: Møt opp en torsdagskveld
kvart på åtte, eller ta kontakt med styreleder Elise Seip
Tønnessen (92068848) eller dirigent Lars Kristian Håkestad
(98077387).
Elise Seip Tønnessen
Fire i koret:
Hva gir det deg å synge i Søm kirkekor?
Hvilke ønsker har du for koret framover?
Gerd Tøfte, Sopran:
Det første som slår meg er GLEDE.
Det å synge har alltid gjort meg
glad og gitt meg ”fred i sjel og sinn”.
Spesielt fint er det å være i et kor å
synge sammen med andre. Det å føle
samholdet og samarbeidet i koret gir
hverdagen ny verdi. Når jeg kommer
fra øvelse har jeg ”fylt batteriene”
med overskudd og glede, noe jeg ønsker at mange flere
skulle få oppleve.
Jeg ønsker at koret skal være et kor hvor alle som er
glade i å synge er velkomne, både ”oss som synger med
den stemmen vi har” og de som er mer avanserte. At vi
på den måten kan ”løfte” hverandre, spre glede og gi
et budskap til de vi synger for. At vi på den måten kan
bli skikkelig gode slik at folk strømmer til for å høre oss
synge både på gudstjenester og konserter.

12

Kirkenytt - Randesund menighet - 2012 Nr. 1

Billedkunst i kirkestua

V

år store kirkekunstner, Else Marie
Jakobsen, har fylt
det sirkelformede rommet i
Søm kirke med levende kunst.
Ta en tur innom og se! Ta deg
god tid! Mest iøynefallende er det store alterteppet
som har betydd så mye for så mange. Det fulgte
flyttelasset fra menighetshuset til den nye kirken.
Den store nisjen i kirkestua er spesialbygd for å gi
dette kunstverket en hedersplass.

Ellen Nordvang, Alt:
Det gir meg mye. Er veldig glad
i å synge og har vært med i Søm
kirkekor i åtte år. Vi har en dyktig
dirigent som velger varierte sanger
og som klarer å få det beste ut av
oss som kor. Og ikke minst har vi et
godt miljø og trivelige øvelser.
Ser gjerne at det kommer til flere
sangere - gjerne yngre, men vi har plass til alle som har
lyst til å fylle torsdagskveldene med sang og noe sosialt.
Olav Andreas Opedal, Tenor:
Å syngja i Søm Kirkekor gir meg ei
kjensle av glede og fellesskap i ein
sånn grad eg ikkje har sett i mange
andre kor eg har sunge i. Dette er
menneske eg likar å dela korgleda
og –opplevingane saman med.
Om eg skal ynskje noko for koret
framover er det å tore å satse
høgare. Dette er eit kyrkjekor med
potensiale og engasjerte songarar. Eg vonar det òg vil
koma nye medlemmer som vil vera med oss på ferda.
Odd Rossland, bass:
Det gir meg et veldig hyggelig
fellessskap med de andre i
koret. Det gir meg en litt tettere
tilknytning til Randesud menighet
og Søm kirke enn jeg ellers ville
hatt. Det gir meg mange spennende
musikalske opplevelser
Jeg ønsker at vi stort sett kan
fortsette slik vi har det nå, med
en super dirigent, hyggelige medkorister og masse
spennende sang- og musikkopplevelser. Det hadde
vært veldig hyggelig hvis enda flere kunne vært med i
koret.pesielt hadde det vært flott om vi kunne fått flere
på manns-stemmene.

På veggen til venstre for nisjen vil du se fire små
tepper. De viser kirkeårets fire farger. Det er egentlig
prekestolkleder. De har sin egen historie. Tre av dem er
opprinnelig vevd for den gamle kirken i Lund. Da denne
hadde brent ned og den nye Lund kirke sto ferdig, var
det bare plass til det hvite teppet. De andre tre ble
gitt til Randesund menighetshus. Også de ble med på
flyttelasset. Men vi manglet altså det hvite teppet som

henger nå på veggen i kirkestua. Det store bildet i
midten setter oppstandelsen i fokus. Det har den
meningsfylte tittelen ”Fra tornekrone til seierskrone”. Til
venstre for ”seierskronen” er det tre bilder som setter
Jesus i sentrum. Først Maria med Jesus-barnet. Deretter
et bilde med tittelen ”Ordet ble kjød.” Det går på
inkarnasjonen – at Gud ble menneske. Og så er det et
fascinerende bilde av Jesus og linkledet i graven.

symboliserer glede, fest og renhet. Da kunstneren
fikk vite det, syntes hun det var trist. Hun satte seg
momentant foran vevstolen og skapte det på nytt. Nå
henger det på sin plass mellom det fiolette og det
røde. Fiolett symboliserer kamp, oppgjør, bot og sorg.
Rødt symboliserer Den hellige ånd (ild) og offer (blod).
Lengst til høre i rekka henger det grønne teppet. Grønt
symboliserer liv, vekst og håp.
Men Else Marie Jacobsen nøyer seg ikke med det. Raus
som hun er, tilbyr hun oss bilder som ren gave - så
mange vi har plass til. Seks av hennes flotteste bilder

På høyre side av ”seierskronen” vendes blikket mot
kirkens liv. Vi ser et bilde som har tittelen: ”Salme 23,15.
Du dekker bord for meg for mine fienders øyne”. Det går
på påskemåltidet og nattverden. Til slutt i billedserien
er det to bilder som er inspirert av interiøret i Oddernes
kirke og i Bykle kirke,
Kjære Else Marie Jacobsen. Det er en glede og en ære for
Randesund menighet å motta, eie og ta vare på disse
kunstverkene. Du formidler et godt budskap. Du har gjort
kirkestua vakrere og varmere. For oss og for kommende
generasjoner.
Jan Fjelde
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Trosopplæring

M

enighetsrådet har begynt på en ny periode i
sitt arbeid. I hele 4 år skal vi jobbe sammen
for å gjøre Randesund til en menighet som
lever etter vår visjon: ”Et fellesskap for alle – i tro på Jesus
Kristus – i tjeneste for medmennesker”. Jeg liker å ha
visjoner. Det motiverer meg til å se fremover og løfte blikket
og se muligheter for arbeidet vi står i. Og det er mange
muligheter i vår menighet. Vi er en folkekirke som ønsker å
ta på alvor alle de mennesker som kommer til oss for å bli
døpt, og ønsker å få opplæring i den kristne tro.
Derfor har menighetsrådet sett på mulighetene for å
gjøre et grep når det gjelder trosopplæringen i vår
menighet. Fra juni i fjor gikk trosopplæringsprosjektet
vårt over fra å være prosjekt til å bli ordinær drift. I
den forbindelse har vi fått økt bevilgninger fra
Staten som gjør at vi kan sette inn flere ressurser på
trosopplæringsarbeidet. Nå får vi tildelt midler for
alle døpte barn i alderen 0 – 18 år. Dermed har vi økt
stillingen til organist June B Myhrstad med 20 % som
skal brukes i trosopplæringen.
Det sies at innføringen av trosopplæringsreformen
er den største reform som har skjedd i Den norske
kirke siden innføringen av konfirmasjonen i 1736. Da
skolen ikke lenger tilbyr kristendomsundervisning
slik som de tradisjonelt har gjort, så har kirken fått
økonomiske midler fra Staten for å kunne tilby sine
medlemmer dåpsundervisning. Det må også legges til
at frimenighetene har fått tilsvarende midler for sine
medlemmer, men de er delt ut på sentralt nivå.

Vi har et ønske og vil jobbe aktivt for å tilby god

randesund.no i ny drakt

trosopplæring til alle de barn
som er døpt og tilhører vår
menighet. Selvsagt er det hjemmet
som må ta et hovedansvar her,
men vi som menighet ønsker
å støtte og legge forholdene
til rette for at det liv som ble
plantet i dåpen kan utvikle
seg til et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. For at
vi skal få dette best mulig til har menighetsrådet
begynt å se på strukturen i vårt trosopplæringsarbeid.
Sammen med staben har vi kommet til at vi ønsker
å forenkle. I stedet for å ha et konfirmantutvalg,
trosopplæringsutvalg og ungdomsutvalg, ønsker vi
kun å ha et trosopplæringsutvalg for 0 – 18 år og et
undervisningsutvalg fra 18 år og oppover. Gevinsten ved
å gjøre dette er at vi på den måten forenkler antall utvalg
noe som vi mener er positivt. Det gjør at vi bruker færre
ressurser på styre og administrasjon, og at vi holder hele
trosopplæringsarbeidet sammen i ett utvalg.
Vi ønsker å være en menighet som ser fremover. Som
ser hverandre, slik det er formulert i vår visjon.
Vi håper at du vil være med å virkeliggjøre denne
visjonen. Menighetsrådet gjør det vi kan, men vi er
avhengig av at du også er med! Du er med ved å be for
vår menighet, ved å delta på gudstjenester og ved å melde
deg til tjeneste i vårt trosopplæring og andre ting som vi
trenger hjelp til.
God vår og sommer til dere alle!
Svein Arve Egeland, leder i menighetsrådet

Balubadag i Søm kirke lørdag 5. mai kl. 14-17
Kom og bli med og ha en fin dag samtidig
som du er med og samle inn penger til
barnehjemmet Ankanisoa på Madagaskar!
Det blir:
• Kafé
• Bruktutsalg av barna i ”Tros” (3. trinn).
• Salg av varer fra Madagaskar
• Natursti
• Kino
• Karaoke
• Tur med Gråtass
• Og mye mere
Oppstart kl. 14.00 med informasjon om arbeidet på
barnehjemmet Ankanisoa.
Deretter åpner alle aktivitetene og salget.
Du kan også ha stand:
• Selge pent brukte bøker, leker, DVD-er
og sportsutstyr på bruktmarkedet.
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• tilby tjenester
som f.eks:
neglelakking,
fotmasasje,
ansiktsmaling eller
hårklipp.
• Ønsker du å
selge f.eks. lapper,
seigemenner
eller ristopper kan
du det også.
• Eller arrangere driblekonkurranse?
Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan
bidra med her.
Alt må koste litt og all inntekt går til
barnehjemmet Ankanisoa på Madagaskar

M

ange har sett det: Randesund menighet har fått
nytt nettsted. Det skjedde til nyttår. Adressen
er den gamle – www.randesund.no – men ellers
ser alt annerledes ut. Nåvel, går du inn i teksten, vil du
finne ganske mye kjent. Men det er da ikke rart. Det er den
samme menigheten vi beskriver.

Det har vært arbeidet med fornyelsen siden våren 2011.
Det var misnøye med den gamle løsningen, det krevde
for mye tid og innsikt å få oppdatert sidene. Derfor ble
en del gammelt og uaktuelt stoff liggende. Dessuten var
løsningen unødig kostbar.
Utover høsten skjøt arbeidet fart. Målet var å være
ferdige til nyttår. Vi var ei gruppe som møttes jevnlig:
Ralph Nash, Anette Strømsbo Gjørv, Jan Martin
Drivdal, Øistein Vigemyr og Tove Houck Christensen.
Kjetil Lervik, Jens Hodne, Kjetil Berntsen og Øystein
Sannarnes var også med innledningsvis.

Det som er viktig er at vi har fått
et verktøy som er lett å bruke.
Det fører til at nettstedet stadig
inneholder nytt og oppdatert
stoff. Vi ser at mange setter pris
på det. Randesund.no blir nå
brukt på en helt annen måte nå
enn før fornyelsen. I snitt var
195 forskjellige brukere innom nettstedet pr. dag siste
måneden. En del var innom flere ganger, slik at det ble
over 250 treff hver dag. Se grafen som viser treff/besøk
dag for dag.

Nå er grovarbeidet gjort. Utformingen er ny. Alle sider er
nyskrevet. Blogger er nytt på nettstedet. Men webgruppa
jobber videre. Alt kan bli bedre. Og det dukker stadig
opp ting som skal skje eller som har skjedd. Er alt som
står riktig – og aktuelt?
Ser du noe som er feil eller ufullstendig, vil vi svært
ÅRSRAPPORT 2011
gjerne høre fra deg. Savner du noe? Si fra om det!
Hva ville vi med nettstedet? Hva trengte vi som det
Webgruppa eller kontoret tar henvendelsene. Randesund
gamle ikke ga oss? Hvem kunne levere en brukervennlig
er en menighet der det skjer mye bra. Men det er også
og rimeligere løsning? Det kunne mange – det er
ting som mangler eller kan forbedres. Vi ønsker at
tusenvis av leverandører! Vi hadde flere til utprøving og
randesund.no skal være ”tett på” slik at det er naturlig å
landet på Weebly, et firma i California. IKT-bransjen er
søke nytt fra menigheten der. Og det kan også du bidra
internasjonal!
til.
Sosial innsats Antsirabe Madagaskar (prosjekt 623 356)
For de fleste av dere brukere har det sikkert liten
Øistein Vigemyr, medlem av webgruppa
betydning hvem som står bak løsningen vi har valgt.
Dette prosjektet omfatter yrkesopplæring (Soritr’asa Diakonaly Loterana - SDL), matutdeling til
fattige, Atelier Agnès: yrkesopplæring for unge jenter og lese- og skriveopplæring for barn
(Akany Fanomezantsoa), barnehjemmet Akanisoa og senteret for spedalske på Mangarano.

Balubadagen lørdag 5. mai i Søm kirke
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Velkommen til en fantastisk Balubadag!

i arbeidet med landbruk og med husdyra på
Noen fra Randesund menighet skal besøke barnehjemmet i påsken 2012,opplæring
og ha med
leker og klær som søndagskolen har
barnehjemmet. Flere av de andre barna har også
samlet inn.
vanskeligheter
på skolen. De får støtteundervisning av
Akany Fanomezantsoa
Takket være frivillige damer fra kvinneforeningen,
har kirken mulighet til å drive arbeid rettet mot de
aller fattigste midt i Antsirabe by. De frivillige får ikke
lønn, men kun dekket utgifter i forbindelse med reise
til og fra jobb. Hver mandag er det utdeling av
bananer og brød, og hver fredag er det middag. 55
eldre og 44 barn får nå denne hjelpen. I Atelier

frivillige, ofte tidligere beboere. Nytt i år er at de har fått
ferdig muren av murstein rundt eiendommen, så nå er
sikkerheten mye bedre. Beboerne har nylig vært på
ferie på “høyfjellet”. Farimena ligger et stykke opp i
Kirkenytt
- Randesund
2012
Nr. 1
høyden utenfor
Antsirabe,menighet
og en uke -der
ble en
kjærkommen avveksling. Mye lek og latter, bønn, sang,
god mat osv.
Vi tar med en liten hilsen fra lederen på Akanisoa,
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET
Tel.:
+47 90 84 58 02
E-mail sos.jlg@online.no

We represent shipyards in:
China - Bulgaria and Monte Negro.

Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

Ta vare på Tennene dine!
Nordmo tannlegesenter gir et profesjonelt
behandlingstilbud på en moderne klinikk med
nytt utstyr og oppdaterte medarbeidere.

vi tar imot nye pasienter og kan tilby deg:
• Allmenn tannbehandling
• Bleking av tenner
• Behandling av tannkjøttsykdommer
• Implantatbehandling
• Krone- og broterapi
• Protesebehandling
• Oralmedisin og -kirurgi
• Hjelp til å takle tannbehandlingsskrekk
• Tannbehandling i narkose
• Godkjent for trygderefusjon
velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10 Fax 38 09 04 04 post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no

Korsvik Bilverksted AS

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll
16
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Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Sweet Drops™

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand
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Slekters gang

Arrangementer fra 19. mars til 6. juni 2012
Mandag 19. mars i Søm kirke
Kl. 19.00: Kirkeringenes årsmøte
Onsdag 21. mars i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 19.00: Fastesamling v/ Eivind Martinsen
Søndag 25. mars i Søm kirke
Menighetens årsmøte (rett etter gudstjenesten)
Konsert med Søm kirkekor, ”Faures requiem”
Mandag 26. mars i Søm kirke
Kl. 18.00 – 19.15: Guttis
Onsdag 28. mars i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Onsdag 4. april i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Toralf Tveiten:
”Barndomsminner fra krigen”
Onsdag 11. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Tirsdag 17. april i Søm kirke
Kl. 19.30: Tema, te og tapas: Elisabeth Levy:
”Bibeloversettelse – det umuliges kunst”
Onsdag 18. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Fredag 20. april i Søm kirke
Kl. 18 – 19.30: MIDI

Onsdag 25. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Onsdag 2. mai i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Torill Farstad Dahl: ”Ny Bibel
– nye tanker”
Kl. 18.00: Avslutning MIDI på Hennig-Olsen
Lørdag 5. mai i Søm kirke
Kl.14.00 – 17.00: Balubadag
Onsdag 9. mai i Søm kirke:
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé

Onsdag 16. mai i Søm kirke
kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Torsdag 17. mai i Randesund kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Onsdag 23. mai i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Onsdag 30. mai i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Søndag 3. juni i Søm kirke
Konsert med Søm kirkekor

Tirsdag:
Kl. 11.00 - 12.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag:
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafe
Kl. 18.00: MIDI møtes ca. annenhver onsdag (eller
fredag). Gutter og jenter 5.- 7. trinn, se eget program på
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Lørdag:
Kl.19.30: Ungdomsgruppa Enter^
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

Døde i per. 29. november 2011 til 17. februar 2012
Jørgen Salvesen
Astrid Espegren
Torstine Norunn Hansen
Solveig Judith BrandserLars Thorvald Moberg
Liv Torsvik

700000

Lønnskost
Faste giver

650000

600000

609600

570960

500000
400000

Søndag 13. mai arrangerer diakoniutvalget
pilgrimsvandring Vi starter kl. 11 og ender opp
i Randesund kirke kl. 13. Dette blir en vandring
for hele familien med poster, sang, samlinger,
kjærlighetstre og matpakke underveis.

300000
200000
100000
0

1

Regnskap for 2011:

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

Viede i perioden desember 2011 til februar 2012
Hanne Hæstad og Kristofer Krüger Hæstad

Budsjett

31.12.2011

Onsdag 6. juni i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Jan Austad: ”Bibelen i
forhold til misjon

nettsidene
Kl. 19.00: Søm ungdomskor
Kl. 20.00: SVOK

Filip Berg Hovden
Fredrik Sannes Hamre
Ida Lindland Roest
William Sørensen

Givertjeneste - regnskap for år 2011

Torsdag 10. mai i Søm kirke
Kl. 17.00: Konsert med RABAkoret

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandag:
Kl. 18.00 – 19.15: Gu ttis møtes annenhver mandag.
Gutter 1.- 4. trinn, se eget program på nettsidene

Døpte i perioden 11. desember til 29. februar 2012
Mia Glad Balchen
Oliver Kristian Bragdø
Jakob Mella
Sofie Olsen Amundsen
Sebastian Tønnessen Kjærgaard
Erik Stausland Rye
Liam Dolsvåg Thomassen
Storm Skau Tvedt
Maria Vitoria Vasques Larsen
Ida Sædberg
Ane Bolsøy
Arjen Holmen Jensen

Kostnadene til lønn og sosiale utgifter var kalkulert til kr. 650.000,- i år. Det var kalkulert med e
som det ikke ble noe av, så faktiske kostnader ble. Kr. 609.600,Utover inntektene fra faste givere har vi fått kr. 13.000,- i kollekt ved begravelse, kr. 40.000,- fra
og støtte til diakontjenesten fra bispedømmet.
Kostnader

609600

Inntekter:
Faste givere
Kollekt ved begravelse
Gave fra kirkeringene
Støtte til dikonstillinegn fra bispedømmet
Sum inntekter

570960
13000
40000
41000
664960

Tema, te og
tapas
Tirsdag 17.april
Kl.19.30 i Søm kirke
Tema ved Elisabeth Levy
Oversetter for Bibel 2011
”Bibeloversettelse.
Det umuliges kunst.”

Det gir et overskudd på kr. 55.000,- som vil gi oss noe mer å rutte med kommende år.

Kirkenytt - Randesund menighet - 2012 Nr. 1

19

Gudstjenester fra mars til juni 2012
Søndag 11. mars
(3. søndag i faste, Mark 9, 17-29)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Kjetil Berntsen
Nattverd
Søndag 18. mars
(4. søndag i faste/ Midtfaste, Joh 3,
11-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Forbønn Søm kirkekor
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 25. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten
Søndag 1. april
(Palmesøndag, Matt 26, 6-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Skjærtorsdag 5. april
(Joh 13, 1-15)
Søm kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste v Eivind Martinsen
Nattverd Kveldsmåltid
Langfredag 6. april
(Mark 14, 26-15, 37)
Randesund kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Påskedag 8. april
(Matt 28, 1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp
2. p
 åskedag – Gudstjeneste i
Domkirken

Søndag 15. april
(2. søndag i påsketiden, Joh 21,1519)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Barnas påskefest
RABAkoret synger
Søndag 22. april
(3. søndag i i påsketiden, Joh 10,
1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen,
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Dåp Søndagsskole
”Samtale med konfirmantene”
Søndag 29. april
(4. søndag i påsketiden, Joh 13, 3035)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen,
Nattverd Forbønn Søm kirkekor
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 6. mai
(5. søndag i påsketiden, Luk 13, 1821)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp TROS fra 3. trinn
Lørdag 12. mai
Søm kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Søndag 13. mai
(6. søndag i påsketiden, Matt 7, 7-12)
Søm kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Randesund kirke kl. 13.00:
Pilegrimsvandring til kirken.
Gro Line Gaudestad
Torsdag 17. mai
(Nasjonaldag, Matt 22, 17-22)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Friksi synger

Søndag 20. mai
(Søndag før pinse, Joh 3, 16-21)
Søm kirke kl 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
Lørdag 26. mai, pinseaften
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Pinsedag 27. mai
(Joh 14, 15-21)
Domkirken kl. 11.00:
Fellesgudstjeneste i forbindelse med
avskjed for biskop Olav Skjevesland
Randesund kirke kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl
Søndag 3. juni
(Treenighetssøndag, Luk 10, 21-24)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Liv Godtfredsen
Dåp Avslutning for TØFF
Søndag 10. juni
(2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,
26-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Forbønn
Søndag 17. juni
(3. søndag i treenighetstiden, Joh 1,
35-51)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
”Randøyadagen”
Søndag 24. juni
(4. søndag i treenighetstiden Matt
16, 24-27)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

