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Redaktørens … 
Fjær etter fjær fjernet. 
Fire diktlesninger 
på arrangementer i 
menigheten avlyst. 
Gudstjenester avlyst. 
Rabakorets vårfest 
hvor vi skulle tatt bilder, 
avlyst. Konfirmantenes 
kappeprøving hvor 
vi skulle tatt bilder, 
avlyst. «Fjær etter fjær 
fjernet fra dine vingers 
ly, Herre». Revet ut av 
fellesskapet. Slik kjentes 
det. En slags forlatthet. 
Tomhet. Som å ikke høre 
til.
Jeg visste jo med 
fornuften at dette 
bare var en overgang, 
at himmelen og 
oppstandelsen var der, 
at fellesskapet var der. 
Og gjennom nett og 
tv, og etter hvert på 
drive-in gudstjenester 
kunne vi følge med på 
det meste. Men det var 
en nesten sjokkartet 
opplevelse å oppdage 

hvor mye menighetens 
gudstjenester og 
arrangementer og 
tilstelninger gir 
tilhørighet, hvordan 
smilene og samtalene 
får oss til å kjenne oss 
elsket. Hvorfor møtene 
ansikt til ansikt er så 
viktige.
Så det var heldigvis 
ikke fjær etter fjær revet 
bort, vi hadde hele 
tiden vært under Hans 
vingers ly, og vi møtes 
heldigvis igjen under 
Hans vingers ly.

”Sa jeg deg ikke? Ingen 
kan rive deg ut av min 
hånd.”

   Tove

Ingen kan rive deg 
ut av min hånd

det var slik 
du sa det 
Mester 

og tryggheten 
la seg rundt meg 

som varme 
fuglevinger

men 
for hvert hammerslag 

som spikret 
dine hender 

fast til korset 
kjente jeg hvordan 

fjær etter fjær 
ble fjernet fra 
dine vingers ly

ikke en gang 
blikket ditt 
hjalp mot 

forlattheten 
inne i meg 

da jeg så deg dø 
og du som sa 

jeg er 
ikke var mere

som drivgods 
i havstrømmene 

sto jeg under korset 
revet ut av din hånd

GGUUDDSSTTJJEENNEESSTTEE
Søndag 16.august 2020 i
Søm kirke
TTaa mmeedd sskkoolleesseekkkkeenn!!

Alle små og store er hjertelig velkommen! Skolestart er en viktig hendelse i
familien, både for barn og voksne. Skolestartmarkering i kirken er et tilbud for alle
som begynner på 1.trinn denne høsten. Vi ønsker å sette fokus på at barna er
helt førsteklasses og at Gud bryr seg om dem og deres hverdag.
AAllllee 66--åårriinnggeerr ffåårr ssiinn eeggeenn 66--åårrss bbookk!! Håper vi sees!!
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Menighetsliv i koronatid
Det er en merkelig tid vi 
gjennomlever nå. Vi holder 
sammen om å holde avstand. 
Mange savner det fysiske 
fellesskapet. Men nå løsnes 
det på en del restriksjoner. 
Langsomt og steg for steg er 
vi på vei tilbake til den vante 
hverdagen og hverandre og 
fellesskapet. Og vi gleder oss 
stort over hver ny mulighet til å 
samles.

Idet kirkene måtte stenge, ble 
det viktig for oss å komme på 
banen med et budskap om at 
kirkens stab var tilgjengelig. 
Det ble viktig å bidra til holde 
oss sammen gjennom hilsener 
og budskap på nettsiden og 
Facebook. Det ble viktig å 
finne noen nye plattformer for 
fellesskap og samhandling i 
menigheten. Det ble invitert 
til bønn, og til å bruke 
bønnetjenesten. Fasteaksjonen 
skulle vært en bøsseinnsamling, 
men ble en digital innsamling 
og en meningsfull måte å 
samhandle på som kristen 
menighet - til velsignelse for 
andre. Responsen var god og 
sterk.

Forkynnelse og gudstjenester 
ble gjort tilgjengelig på nettet 
fra mange hold. Randesund 
menighet valgte ikke å legge 
hele gudstjenester ut på nettet. 
Overføring av langt høyere 
kvalitet enn vi kan gjøre, gjøres 
av NRK, og gudstjenester ble 
også lenket til av Den norske 
kirke sentralt. Noen hadde glede 
av å besøke andre menigheter 
på nettet i denne tiden, og 
mange er jo vant til å søke 
gudstjeneste på TV og radio når 
det ikke passer å komme i sin 
egen kirke.

Blant de som har hatt 
det vanskeligst i denne 
situasjonen, er nok beboerne 
på institusjonene, som ble 
avskåret fra å ta imot besøk. På 
Strømmetunet ble det lagt til 
rette for små utegudstjenester 
både påskedag og på 17. mai. 
Det var en ekstra stor glede 
å kunne komme med sang 
og musikk og godt budskap 
nettopp der og på disse 
høytidsdagene. Vi setter veldig 
pris på det gode samarbeidet 
med institusjonene våre.

Drive-in gudstjeneste 
Mange har kjent på en lengsel 
etter å samles som menighet 
i et fysisk fellesskap i denne 
tiden. Drive-in gudstjeneste 
kom opp som en mulighet 
til å møtes på en trygg måte. 
Disse ble til ved en skikkelig 
dugnad. Våre unge lydteknikere 
fra Enter sørget for flott lyd 
ut over parkeringsplassen. 
Og et godt korps av frivillige 
organiserte bilene inne på 
parkeringsplassen. Takk og takk 
på vegne av menigheten!

Tre stykker ble det av disse 
gudstjenestene – første gang  
19. april. Gleden over å se 
hverandre – om bare fra 
bilvinduene – var påtakelig. 
Den 10. mai tok vi imot vår nye 
kapellan, Kristina Grundetjern i 
drive-in gudstjenesten, en stor 
glede det også.

Den første drive-in 
gudstjenesten ble også lagt 
ut på nettet. Her er det på sin 
plass å si en stor takk til Øistein 
Vigemyr og Anette Strømsbo 
Gjørv, som har gjort en stor 
innsats ved denne og mange 
flere anledninger med bilder 
og filmopptak og redigering 
og sørget for formidling på 
nettsiden og Facebook.

Gudstjenester fremover. Vil du 
være vertskap? 
Når vi fra 24. mai igjen har fått 
lov å samles i kirkehuset, er det 
med redusert antall besøkende 
(50 i første omgang) og klare 
føringer for hvordan vi skal 
ivareta smittevernet. Den 
norske kirke har fått sin egen 
bransjestandard godkjent av 
Folkehelseinstituttet. Det er 
viktig at vi i fortsettelsen holder 
oss til føringer for antall som 
kan samles, for avstand og 
for hygiene og rengjøring av 
lokalene.

For å legge til rett for det, 
kommer det til å være 
behov for flere frivillige 
enn vanlig til å bidra som 
vertskap i gudstjenester og 
kulturarrangementer som 
kunstutstillingen og konserter. 
Sånn som jeg kjenner denne 
menigheten, vil mange kjenne 
glede over å være del av en slik 
dugnad for å gjøre kirkehus og 
gudstjeneste tilgjengelig igjen.

Påmelding til gudstjeneste 
Du finner ikke en 
gudstjenesteoversikt i dette 
bladet. Det er for mye som er 
under utvikling og tilpasning 
så lenge vi har restriksjoner på 
hvor mange som kan samles. 
Men det blir gudstjeneste hver 
søndag fremover gjennom 
sommeren, og i en periode 
flere gudstjenester samme 
dag, for å legge til rette for 
at flest mulig kan komme. 
Følg med på annonsering i 
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Fædrelandsvennen og på  
www.randesund.no.

I en periode vil det også være 
påmelding til gudstjeneste via 
nettsiden, for å legge til rette 
for at alle kan slippe inn på det 
tidspunktet de er forespeilet. 
Vi må også sikre at vi holder 
oss innenfor retningslinjene 
og vi må være til hjelp med 
smittesporing hvis noen skulle 
bli smittet. Men ingen som er 
syk eller har symptomer, skal 
jo komme til gudstjeneste. Og 
vi følger bransjestandarden og 
det skal være trygt å komme i 
gudstjeneste!

Dåp 
Vi tar gjerne imot til dåp i 
denne tiden, men det skjer ikke 
i den vanlige gudstjenesten 
nå. Vi lager egne, små 
dåpsgudstjenester for hver 
enkelt familie, til tidspunkter 
utenom gudstjenesten. Derfor 
er det ikke mulig å kunngjøre 
dager og tider for dåp på vanlig 
måte. Ta gjerne direkte kontakt 
med menighetskontoret i 
denne perioden, eller med 
soknepresten direkte, så finner 
vi en tid sammen! Vi kan gjerne 
gjennomføre dåp på hverdager 
også. (Se telefoner fremst i 
bladet). 

Podcast 
I skrivende stund jobber 
vi med å utvikle podcast. 
Menighetsrådet har gitt sin 
tilslutning, og sokneprest og 
kapellan vil servere dialoger over 
kommende søndagens tekster. 
Lytt innpå og bli nysgjerrig 
på tekstene sammen med oss. 
Kanskje kan det bli til glede og 
inspirasjon for bibelgruppen din 
også?

        Rolf Erik Hanisch, sogneprest

Kirketjenerens koronatid
Jeg er veldig glad i jobben som som vikar for 
kirketjenerne i Randesund menighet. Jeg har vært 
her i snart to år. Vi har måttet stoppe så mange 
gode aktiviteter og de som fortsetter må maks ha 
50 mennesker. I denne spesielle tiden føler jeg at 
jobben min er viktig og travel. Myndighetene har 
laget spesielle rengjøringsrutiner til kirkene for å 
hindre COVID-19 smitte. I tillegg til det alle kjenner 
som for eksempel håndhygiene, må vi desinfisere 
alle berøringsflater, kirkeinstrumenter, mikrofoner, 

håndtak, stoler og så 
videre. Dette må gjøres 
nøye for at kirkene skal 
være trygg for alle som 
er der. Jeg ser fram til 
å møte dere alle igjen i 
kirken.
På vegne av kirketjenerne i 
Randesund menighet,  
Nataliya Egeland
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Daglig leder tar pennen fatt
Det siste jeg pleier å gjøre før 
døtrene mine (de to skatter 

– mitt kjæreste på jord) går 
hjemmefra om morran, er å 
holde hendene mine rundt de 
deilige kinnene deres, velsigne 
dem, kysse dem i panna og 
ønske dem en god dag med et 
«elsker dere, prinsessene mine»! 
Så forsvinner de ut døra med 
altfor store sekker, snart utvokste 
klær og lange, flagrende, 
lykkelige sløyfehår. Og jeg følger 
etter med – til tider – litt for 
trange sko.  
Da vi rundet midten av mars, 
ble morgenrutinen plutselig 
endret. «Husk å vaske hendene! 
Hold avstand! Host i armhulen! 
Ingen hjem nå!» En uke gikk før 
jeg summet meg og vi begynte 
å gjøre hyggelige ting, tok opp 
morgenritualet igjen i tillegg til 
noen små formaninger. Jeg er 
hjemmekjær og litt privat, så jeg 
innrømmer det; denne perioden 
har vært kjærkommen! Livet har 
stoppet opp. Jeg har fått mer 
tid til å tenke tanker helt ut. Tid 
til å fokusere på færre ting. Ha 
fugleperspektiv. Jeg har til og 
med fått plass til å lage musikk – 
min store lidenskap!
Spritlukt 
På jobb begynte det fort å lukte 
sprit. Sjelden har vel kirka vært 
så lett tilgjengelig mht. den slags 
fluidium og aldri har vi vel vært 
så opphengt i en liten flaske 
med «vidundermiddel» som skal 
få oss over «på den andre siden». 
I staben opplevde vi – som 
Norge forøvrig – litt armer og 
bein på kryss og tvers i starten. 
Hva gjør vi nå? Vi må hive oss 
på! Vi må gjøre som «de andre», 
være «til stede» der det skjer! 
Etter hvert summet vi oss, pustet 
og fant ut at vi må tenke lokalt 
med de (gode!) ressursene vi 
har. Det kjentes godt å fokusere 

på «oss», «her og nå» og ikke 
minst – Randesund menighet! 
Hvem er VI? Menighetsrådet ble 
med og begynte arbeidet med 
SWOT analyser for ulike områder 
av menighetsarbeidet. Hva er vi 
gode på og skal jobbe mer med? 
Hva vil vi, og hvilke muligheter 
har vi? Hva må vi utvikle mer? 
Hva hindrer oss?  
Gjennom fasteaksjonen og 
også takkofringene som har 
måttet være kun via vipps 
denne tiden, så har jeg sett mer 
av det Randesund menighet 
er god på. Når det kniper så 
hiver vi oss rundt og gjør det 
vi må! Og jammen leverte vi. 
I fasteaksjonen toppet vi til 
og med fjorårets resultat! Jeg 
har tro på at vi – om vi må – 
kan gjøre det samme også 
etter sommeren. Randesund 
menighet er – i mine øyne – en 
juvel det står respekt av. Selv 
med drive-in og biler i kø så 
møter folket opp og viser en 
stødighet, en ydmykhet og en 
raus og aktiv varme som gjør 
meg stolt som daglig leder. Takk.
Ut av komfortsonen 
Så har vi opplevd – som de 
fleste menighetene i byen – at 
mye av det digitale ennå ikke 
er utforsket. Vi har måttet 
produsere på nye måter som 
har fått flere av oss laaangt ut 
av komfortsonen. Sjelden har 
læringskurven vært brattere. 
Det er spennende, utfordrende, 
skummelt og gøy på samme 
tid. Jeg tenker mye på hvordan 
vi skal ta med oss dette videre 
og samtidig ta vare på alt det 
som fungerer og oppleves så 
godt fra før av. Jeg har liten 
tro på det perfekte, selv om 
vi alltid skal dyktiggjøre oss. 
Jeg har tro på «oss» - ansikt til 
ansikt, på Jesus i vår midte og 
på en sjenerøs himmel over oss 

– tvers gjennom – menneskelige 
mennesker. I det opplever jeg 
å finne min plass. I det får jeg 
ro. For å være helt ærlig; da blir 
det også litt gøyere! Leken og 
den oppløftende ærligheten må 
få mer på plass iblant oss. Det 
lengter jeg etter!
Gjenåpning 
I skrivende stund har vi planer 
for gjenåpning av kirkene våre. 
Mange av oss har levd med savn 
etter fellesskapet. Jeg har selv 
savnet å sitte i kirkebenken i 
Søm kirke, høre kjente og kjære 
ved siden av meg synge høyt 
den samme sangen som jeg 
og resten av «gjengen» synger. 
Nyte orgelbruset som leder oss. 
Prestens tale. Dele nattverden. 
Se alle blikk og smil fra dem jeg 
hører til. Lengselen forteller meg 
mye. Dette skal ingen få ta fra 
meg. Eller deg. Vi hører sammen. 
Vi kommer til å lande i «det 
normale» igjen, men hva i denne 
tiden har forandret oss? Har vi 
oppdaget mer av det som betyr 
mest? Hva gjør dette med oss 
når vi treffes igjen? Tør vi gå inn i 
nye tider med flere blanke ark og 
mer åpent sinn? 

Åsne-Louise Halvorsen,  
daglig leder
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Diakonens koronatid
For meg som diakon, har denne 

perioden vært krevende. Jeg 
har kjent på et «trykk» og en trang 
til å være der i møte med de som 
kan trenge noe. Men samtidig 
er det vanskelig å vite hvem som 
har behov for oss. Og samtidig 
har alle begrensningene satt en 
kraftig brems på mulighetene. 
Situasjonen har vært så 
uoversiktlig, og som vi alle har 
kjent på, har det vært en krevende 
tid. 

Usikkerheten 
Dagene før 12. mars kjente 
jeg på usikkerhet. Skulle jeg 
arrangere Hyggetreff, samtaler, 
møter og treff? Eller skulle jeg 
avlyse. Onsdag 11. mars ble 
et vendepunkt. I dialog med 
sykehjem og vakthavende lege 
der ble Hyggetreffet avlyst. I 
løpet av onsdag 11. mars var 
alt som var planlagt både 
denne ettermiddagen og neste 
dag avlyst. Og 12. mars kom 
beskjeden, landet skulle lukkes 
ned. 

Hjemmekontor 
Etter dette ble det 
hjemmekontor, som også skulle 
balanseres med hjemmeskole 
for to og hjemmebarnehage. 
Stabsmøter og møter med 
diakonkolleger i prostiet ble fra 
nå av på digitale plattformer. 
Møtehyppigheten økte faktisk, 
og prioriteringer ble diskutert. 
Andre i staben tok ansvar for 
Facebook og nettside, og jeg 
kunne i større grad fokusere 
på å bruke telefonen som 
kommunikasjonsmiddel. Dette 
handlet både om å informere 
om alt som var avlyst, være 
i kontakt med frivillige og 
menighetsmedlemmer, for å 
høre hvordan folk hadde det. 
Og jeg har fått mange gode 
samtaler per telefon gjennom 

disse to månedene. 
Det har kjentes godt å 
kunne stå sammen midt 
i denne annerledestiden. 
Sorgarbeidet kunne jeg 
fortsette med, nesten som 
vanlig. Jeg kunne fint sende 
brev hjemmefra og følge 
opp de etterlatte på telefon. 
Jeg har hatt god dialog med 
bønneleder Anne Flottorp, 
og vi har kunnet ta imot 
bønneemner som forbedere 
i forbønnstjenesten har tatt 
imot og bedt over. 

Hjelpemiddelpakker 
Jeg er i disse dager rundt på 
sykehjem, omsorgsboliger 
og hos hjemmetjenesten 
med et brev og en pakke med 
hjelpemidler for å uttrykke 
tro. I pakka er hjelpemidler 
som salmebok, laminerte 
eksemplarer av velsignelse, 
Fadervår og en bønn, et hefte 
med tekster, salmer og bønner, 
og gripekors. Og informasjon 
om hva vi tilbyr. Det var også fint 
å delta på drive-in-gudstjeneste. 
Parallelt med koronatidens 
inntog, begynte jeg å jobbe 
50% (midten av mars). Jeg skal 
jobbe litt redusert i en periode 
av familiehensyn. Derfor har 
også et fokus i perioden vært 
å være i dialog med min nye 
kollega Marianne Gilje Løining. 
Hun skal jobbe 50% som diakon 
sammen med meg frem til juni 
neste år. Gled dere til å møte 
henne.

Frivillige 
Et annet fokus som særlig 
stod sentralt i begynnelsen av 
koronaperioden var å mobilisere 
frivillige. Fokus på at mennesker 
kunne ta kontakt hvis de hadde 
samtalebehov eller praktiske 
behov ble formidlet i ulike 
kanaler, og en liste med frivillige 

ble laget. Det har imidlertid 
vært rolig mht. behov. Så det 
vil jeg understreke her: Vi vet 
ikke hvordan ting kan snu igjen, 
og uansett: Vi er både ansatte 
og frivillige som står klare hvis 
noen trenger bistand praktisk 
i denne tiden, eller samtale. Ta 
kontakt! Vi er tilgjengelig for deg. 
Det er også noe jeg har lyst til 
å formidle. At det har vært fint 
å kunne lengte etter fellesskap 
med Randesund menighet. Og 
kjenne hvor mye dere betyr. Og 
til dere jeg ikke har fått ringt og 
snakket med i denne perioden. 
Jeg gleder meg til å se dere alle 
igjen og snakkes ansikt til ansikt! 
Dere er alle savnet! Fellesskapet 
vårt er GULL!

Diakon Anne Eidjord,  
Ta gjerne kontakt: 

Tlf: 909 85 987/38 19 68 81,  
anne.eidjord@kristiansand.

kommune.no
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En tid til å tenke nytt
I Joh.16,16 står det: «Om en liten stund ser dere 
meg ikke, og om en stund igjen skal dere se 
meg». Jesus talte til disiplinene. Det var ikke alt 
de forstod der og da. Vi kan vel også tenke slik i 
dag. Situasjonen i dag er ikke så lett å ta innover 
seg, men vi har ikke noe valg. Vi må tilpasse oss 
og tenke nytt slik disiplinene måtte tilpasse seg 
en hverdag uten «å kunne se Herren».

Tenke nytt 
Som menighet blir vi utfordret. Det er vanskelig 
å nå ut med informasjon i riktig kanal og til de 
mange frivillige i denne tiden. Nye verktøy tas 
i bruk. Prester og staben strekker seg langt i 
sitt forsøk på å legge til rette for at vi uansett 
om vi ikke møtes fysisk kan få åndelig næring 
og påfyll. Og ja, vi har vel aldri hatt mer besøk 
på nettsidene og på Facebook. Selv om vi vet 
at dette går over, vil vi nok se at mange ting er 
endret for godt. Podcast og Instagram, videoer 
og blogging kommer. Heng med!

Vi trenger frivillige 
Vi har i denne tiden ennå mer behov for at 
frivillige stiller opp når de blir spurt, om det er 
for å produsere innhold, annonsere, eller gjøre 
praktiske handlinger som P-vakt, kirkeverter eller 
å drive digitale kanaler. Ta kontakt om du har tid 
til overs! Flott at de som gjør dette stiller opp. Det 
er mang en fin tjeneste og mye som ikke behøver 
ta for mye tid. I denne endringens tid har vi bruk 
for flere villige og fleksible hoder og hender.

Nettmøter 
Nå i april og mai har vi hatt strategisamling på 
nettmøter i menighetsrådet. Det er litt uvant å 
sees på denne måten, men samtidig fint å kunne 
treffes og ha tilnærmet normale diskusjoner. 
Denne våren er jo ikke som før, men vi må nå 
likevel forsøke å tenke fremover, selv om vi lever 
dag for dag.

Vi har diskutert arbeidet for barn og unge, og 
informasjonsarbeidet. Tenk om vi kunne invitert 
enda flere til søndagsskolen? Hva med de nye 
områdene? Hvordan bygger vi bro mellom gammel 
og ung?

De unge ønsker å bidra 
Det er så mye positivt som skjer. Mange av 
våre ungdommer er så flotte - og de vil gjerne 
bidra både i Menighetsråd og aktiviteter. De er 

opptatt av åndelig 
vekst og utvikling. 
De utfordrer det 
etablerte tankesett. 
Vi må endre oss! Det 
må også få være på 
deres premisser, og 
ikke bare slik vi etablerte 
ser det. Heldigvis ønsker vi dette velkommen. 
De unge er kirkens nye byggesteiner - og de er 
innstilt på å dele av sin erfaring og vil trekke med 
seg mange unge til våre små og store samlinger.

Kan vi også tenke nytt i forhold til vårt samvær? 
Ja, vi er jo nødt til det. På kort sikt må vi leve med 
restriksjoner, begrensede grupper på ca.50. Vi 
klarer nok det også. Påmelding via nettside er nå 
veldig nyttig. Vi lærer fort å tenke nytt og være 
fleksible!

Slik disiplene ble tvunget til å innse ting de ikke 
forstod med Jesus, men etter hvert forstod mer 
og mer av hva han hadde sagt og hva dette 
betydde, slik øker også vår kunnskap og visdom 
om hvordan tingene henger sammen for hver 
enkelt av oss etter hvert.

Ting henger sammen 
Kanskje må vi som menighet også begynne 
å tenke annerledes – at tingene henger mer 
sammen, og at vi ikke kan ignorere «de andre» 
i vårt forsøk på å bygge kirke. Vi har lært oss å 
tenke nytt om smittevern, håndhygiene osv. Ting 
som vi kan lære oss med enkle midler. Klarer vi å 
tilpasse oss en ny virkelighet med restriksjoner på 
antall per gudstjeneste?

Vi vil i vår støtte flere giveraksjoner i vår kirke via 
nettsider og via Facebook. Dette rett og slett fordi 
vi ikke får inn like mye som vi har forpliktet oss til 
å gi via vår normale kollekt. Det er viktig at vi aldri 
slutter å tenke på de som har større behov enn 
oss selv.

La oss forsette å løfte taket i kirken slik at den 
rommer alle – unge og gamle i vårt fellesskap – og 
gi til de andre så det monner!
 Øystein Sannarnes, leder av menighetsrådet
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Min Salme – «Alt er ditt, Herre!» 
Det er en morsom utfordring å finne en salme 

som er «min» salme, og for meg er dette blitt 
en koselig reise og et gjensyn med så mange 
salmer jeg kunne ha kalt «min». Og denne reisen 
har fått meg til å grunne på hva som har formet 
meg og min tro, og jeg har nå reist helt tilbake 
til 70-tallet, da jeg var ten-sing-jente, og slet ut 
Treklang. Jeg har falt ned på TT-sangen fra 1976, av 
Kristin Voll Tesdal, «Alt er ditt». Den er omtrent ikke 
å finne noe sted, men jeg har min Treklang, og her 
står den. Den omfatter i grunnen hele bredden i 
vår trosbekjennelse, hvor Guds kjærlighet og nåde 
til alt det skapte er fundamentet. Den gir oss også 

oppfordringen om å 
være et redskap for Gud, 
og bringe håp og lys i 
mørket. Det har gitt meg 
retning i livet. Denne 
salmen er en skatt for 
meg.

Jeg utfordrer Ingeborg 
Øie til å fortelle om sin 
salme i neste nummer av 
Kirkenytt. 
        Hilsen Hilde Gunn Sletten, vikarprest

Refr: Alt er ditt, Herre. Alt har du gitt, Herre. Det største du ga, var Lyset som kom til vår jord med frelse til hver den som tror.
Du skapte din verden, alt var godt. Du ba oss 
forvalte den rett. Vårt svar ble en verden hvor 
mørket får råde. Gud, gi din verden nåde.
Du skapte mennesket, alt var godt. Du bød oss å 
elske hverandre. Vårt svar ble et liv hvor mørket får 
råde. Gud, gi oss mennesker nåde.

Men likevel elsker du alt du har skapt Fordi du er 
kjærlighet. Du skaper et rike hvor lyset skal råde. 
Gud, du gir alt av nåde.
Gud, lær oss å leve som redskap for deg. Så verden 
kan finne håp. For mørket må vike der lyset får 
råde. Gud, bare du er nåde.

Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp
Alle 

rekorder 
ble slått! 
Randesund 
menighet ble 
nr.1 av alle 
menigheter i 
landet.

Kr. 174.379 
ble til vann til 
mange resten 
av livet

Vi løftet i lag på kort tid da korona rammet og 
planlagt aksjon og damefest måtte avlyses.

Tusen takk til konfirmanter i Ytre Randesund 
Misjonskirke (YRM), til Randesund menighet, til 
Rabakorets familier, til diakon Annes store nettverk, 
og til alle andre som ga rikelig og organiserte 
innsamling pr nett.

Det hadde ikke gått uten dere! Så ble det et stort 
felles løft for vann.

Godt å få oppleve at vi kan stå sammen om en så 
viktig sak: vann til verden!

I en krisetid 
måtte vi 
legge alle 
planer til side. 
Vi hadde alt 
klart til stor 
damefest 
med 100 
damer (skal 
vi ta den til 
høsten?), 
vi hadde 
engasjert 

hele Kristiansand Folkehøgskole med 90 
bøssebærere sammen med egne konfirmanter 
og Ytre Randesund Misjonskirke - og en mengde 
voksne sto klare som sjåfører, bollebakere og 
organisatorer.

Nå snudde vi raskt om og menigheten opprettet 
egen Facebook innsamling, epost innsamling og 
tekstmeldinger på telefon.
Uten deg hadde det ikke gått! Stor takk til hver og en.
Astrid Hareide (innsamlingsansvarlig for 2020), 
Email: astridhareide@yahoo.no
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Kristina Grundetjern: ny kapellan i Randesund
Glad i salmer og fortellinger
Veien fram til å bli prest har 
vært kronglete, men hun har 
også blitt heiet fram av gode 
menneskemøter, forteller Kristina 
Grundetjern når Kirkenytt 
inviterer til velkomstintervju. Det 
at noen stoppet henne og spurte 
om hun hadde tenkt på at hun 
kunne bli prest, ga gjenklang i en 
gammel barndomsdrøm.

I første omgang tok hun 
lærerutdanning, og arbeidet som 
lærer i ni år. Men da hun ble syk 
av en kraftig kvikksølvforgiftning, 
strakk ikke kreftene til for å være i 
klasserommet. 

- Jeg var veldig syk, men ville 
ikke legge meg til, derfor 
fant jeg ut at jeg ville prøve 
å ta en master i religion. Selv 
om jeg ikke var sikker på om 
jeg ville klare det, gjorde det 
meg godt å studere, og jeg 
hadde stor glede av å skrive 
masteroppgaven om tradisjonen 
med pilegrimsvandring fra 
Hovden til Røldal. Jeg kom i mål, 
og jeg kjente at livet vendte 
tilbake. Og da betydde det 
mye at både lærerne på UiA 
og prosten i Vennesla, som jeg 
hadde arbeidet litt for, utfordret 
meg på om jeg skulle bli prest. 
Jeg støtte på noen hinder før 
jeg fikk tatt de praktiske delene 
av presteutdanningen, men 
der åpnet Ingunn Folkestad 
Breistein, som den gangen var 
instituttleder, dørene for meg.

- Hvorfor la du tanken til side i 
første omgang?

- Den gangen, og i det miljøet 
jeg var, virket det ikke som en 
mulighet for ei jente. Jeg ville 
fortelle om Jesus, men syntes 
ikke det var noen vits hvis folk 
ikke ville komme fordi jeg var 
jente. Nå er det blitt annerledes, 

men jeg har fortsatt respekt for 
at det kan være et problem for 
noen, og da håper jeg virkelig vi 
kan finne gode løsninger.

- Du pleier å si at du er vokst 
opp med ett bein i kirka og ett i 
bedehuset. Hvordan var det?

- For meg var det trygt og greit. I 
Vennesla lå bedehuset rett ved 
siden av kirka, så jeg kunne gå 
på søndagsskolen på bedehuset, 
og så over til foreldrene mine 
som var på gudstjeneste i kirka. 
Det var jo mest aktivitet på 
bedehuset, med barneforening, 
yngres og barnekor. Men så 
var jeg så glad i salmene som 
vi sang i kirka. Så jeg gikk fast 
på gudstjeneste gjennom hele 
barndommen og ungdommen. 

- I Randesund kommer du inn i et 
landskap med ulike menigheter 
og forsamlinger. Hva tenker du 
om samarbeid med dem?

- Vi har jo samme mål, så 
jeg håper virkelig at vi kan 
samarbeide om det! Jeg har 
vært gruppeleder på Alfa-kurs i 
Misjonskirka i studietida, og jeg 
kjenner en del folk på Bedehuset, 
selv om jeg ikke kjenner så godt 
til det arbeidet de driver nå. Så 
jeg tenker at vi må vel i alle fall 
kunne samles av og til, til tross 
for forskjeller. Vi får samles om 
Jesus; ham har vi felles.

Kristina ble ordinert til prest i 2016, 
og etter det har hun arbeidet både 
som trosopplærer og som prest i 
ulike vikariater på Sørlandet. «Æ 
reiser ikkje så langt», sier hun på 
sitt eget hjertespråk, og bekrefter 
at hun er hjemmekjær. Og nå 
har hun landet i Randesund, i sin 
første faste prestestilling.

- Når du ser framover, hva håper 
du å bringe til tjenesten?

- Jeg er som sagt veldig glad i 

salmer, så det ville være fint om 
vi kunne få til noen salmekvelder. 
Og så synes jeg det er fantastisk 
å fortelle Bibelfortellinger, så det 
vil jeg gjerne gjøre i både kirka 
og skolen. 

Det glimter til i øynene hennes 
når hun snakker om hvordan 
fortellingene formidler evangeliet 
rett inn i livet. I skolesammenheng 
har hun brukt Bibelselskapets 
opplegg «På vandring gjennom 
Bibelen», som er bibelfortellinger 
med tegn til, og det gjør hun 
gjerne igjen.

- Og så er jeg veldig glad i 
generasjonsarbeid, der vi møtes 
på tvers av aldersgrupper og 
inndelinger. Jeg synes det er 
så flott at vi kan tro sammen! 
Barnesalmer og bønner er 
ofte rett på sak, de gjør troen 
forståelig og enkel. Jeg pleier 
å si at det som passer for 
barn, passer for alle, men ikke 
omvendt. Barn er frimodige, de 
tør å spørre, og tar imot hjelp. 
Det var ikke for ingenting at 
Jesus holdt fram et barn som 
eksempel på tro. 

 Elise Seip Tønnessen
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Marianne Gilje Løining – ny diakonvikar
Nærmest i skjul av korona-

nedstengningen har vi fått 
ny diakon i Randesund. Marianne 
Gilje Løining har fått 50% stilling. 
(Anne Eidjord har nå også 50%.) 
Marianne begynte i stillingen  
16. mars – litt smått fra starten, 
men er straks i full fart

Velkommen til Randesund, 
Marianne! Hva vil du fortelle om 
deg selv?

Hun smiler og forteller smilende 
og gjerne om en variert 
bakgrunn.  

– Jeg er 37 år, oppvokst på 
Fitjar på Stord, men bor i dag i 
Lillesand. Jeg er gift med Kristian 
og har to jenter, Emilie  
(snart 6 år) og Marie (4 år).

– Jeg har utdanning som lærer 
med fordyping i idrett og 
friluftsliv. Etter lærerskolen 
reiste jeg til Hong Kong og 
jobbet i ett år i gjestehuset 

“Ascension House” i regi av 
Areopagos. Deretter flyttet jeg 
til Sydney i Australia og jobbet 
i Sjømannskirken der i nesten 
ett år. Så fulgte 2 år der jeg 
studerte master i diakoni på 
Diakonhjemmet i Oslo.

Neste stopp var Hemsedal – 3 
sesonger som «skidiakon» – med 
arbeid blant ungdom i skimiljøet. 

Så fulgte halvannet år som 
ungdomsdiakon knyttet til 
Sartor storsenter på Sotra. Videre 
flyttet vi til barndomshjemmet 
til svigerfar i Birkenes. Jeg jobbet 
da litt i flyktningetjenesten i 
Birkenes. I 2016 kjøpte vi hus i 
Lillesand. Det siste året har jeg 
jobbet som diakonvikar i kirka 
på Hellemyr og på Grim.

Og nå er du her i Randesund. 
Hvordan har starten vært?

– Å starte i ny jobb midt i 
korona-tida, har vært spesiell, 
men jeg er blitt tatt godt imot 
av en kjempeflott stab. Nå 
gleder meg til å bli bedre kjent 
med menigheten når den tid 
kommer. Foreløpig jobber 
jeg halve dager 2-3 dager i 
uka. Det skal trappes opp 
etter hvert. Jeg kjenner Anne 
fra tidligere, og kjenner meg 
privilegert som får dele stilling 
med henne i diakoniarbeidet 
i Randesund. Hvordan vi 
fordeler de ulike oppgavene 
er fortsatt litt usikkert (pga. 
koronasituasjonen), men grovt 
sett tar hun seg av det diakonale 
arbeidet blant eldre og jeg blant 
barn og unge. 

– Jeg brenner for at mennesker 
skal få større og større 
frimodighet til å være helt og 

fullt seg selv. Det er så mange 
kopier som vandrer rundt i 
samfunnet i dag. Gud har skapt 
hver og en helt unik og spesiell. 
Jeg lengter etter å se mennesker, 
kanskje spesielt ungdom, ta nye 
steg sammen med Jesus. Det er 
det beste jeg kan ønske et annet 
menneske – en dypere relasjon 
med Jesus. Det er der vi er skapt 
til å være.

Etter hvert skal vi få se mer til 
diakon Marianne. Vi ønsker henne 
hjertelig velkommen og ber om 
Guds velsignelse over henne og 
arbeidet hennes!

  Øistein Vigemyr

En hilsen fra kapellan Kristina
Koronatiden har vært merkelig også for meg. 
Jeg har avslutta en jobb og begynt i en ny. Det 
er så mange hensyn å ta som vi ikke er vant til, 
så mange nye kanaler å ta i bruk, og så mange 
menneskealdre som må være på avstand. Jeg 
syns begravelser har vært det vanskeligste. Det 
er så hjerteskjærende at de som sørger ikke skal 
få verken klem eller håndtrykk. Jeg har gjort mye 
jeg i utgangspunktet ikke kan, som f.eks. å lage 
podcast. Der kasta jeg meg rundt, og noe ble det. 

Dåp har vært en fin samling denne tiden. Det har 
blitt nært og familiært! Dessuten har Gud aldri 
vært avhengig av verken tid eller rom, og det har 
vært en god påminnelse. Han er overalt, der vi er. 
Det har han alltid vært, og det fortsetter han med. 
Og så har vi funnet alternative møteplasser, som 
drive-in  som jeg liker kjempegodt! 

Det blir fint å møte denne menigheten også ansikt 
til ansikt når tiden tillater det.  
    Hilsen Kristina
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Trosopplæring på ny måte
12. mars ble verden snudd på 
hodet for mange i Norge, så 
også for oss som har ansvar 
for Trosopplæringen i kirken. 
TROS 1.trinn var nettopp 
avsluttet, invitasjonsbrevene 
til TROS 3.trinn med 
Balubadag var skrevet og 
lagt i konvolutter, men ikke 
sendt. Leirsted og buss til 
konfirmanttur var innleid, 
programmet delvis klart, og de 
faste aktivitetene for barn og 
ungdom var planlagt. Plutselig 
stod vi der uten et eneste barn 
eller en eneste ungdom. Det 
var veldig rart og veldig stille.
Dette kan bli langvarig
Vi som dagen før hadde hatt 
huset fullt av foreldre med 
barn på Babysang, 7-åringer på 
TROS 1.trinn og ungdommer på 
konfirmantundervisning måtte 
nå «snu oss rundt»: Hva skal 
avlyses? Hva kan utsettes? Hva 
må vi se an? Etter som dagene 
gikk begynte det å demre for 
oss: Dette kan bli langvarig! 
Kanskje helt til påske!!

Det er blitt mange avlysninger 
og noen utsettelser og mer 
langvarig enn vi på noe vis klarte 
å se for oss. Vi har måtte bruke 
fantasi og kreativitet på en ny 
måte for å nå ut til barna og 
ungdommen vår. Noe har vi løst 
ved bruk av filmer og oppgaver 
på digitale plattformer; 
nettsiden vår, Facebook og 
YouTube, andre ting har blitt 
sendt på e-post eller brevpost.

Filmsnutter
Noe av det første vi lagde var 
Påskevandringer. Disse 4 små 
filmsnuttene sendte vi til lærerne 
som har ansvar for 2.trinn da de 
skulle vært på Påske-vandring 

i kirken i 
tiden før 
påske. Flere 
av lærerne 
gav tilbake-
melding om 
at de ville 
sende filmene 
til barna som 
en del av 
KRLE-faget. 

Vi var så 
fornøyde med responsen 
fra Påske-vandringene at vi 
fortsatte å filme: Påske-verksted 
og Påskedigg. Barna ble også 
oppmuntret til å sende inn en 
påsketegning som vi så kunne 
legge ut på Facebook. Vi fikk 
mange flotte bilder! I tiden 
etter påske har vi fortsatt med 
filmer om Kristihimmelfartsdag 
og Pinse. Her får man høre 
om høytiden og vi har idéer til 

hobbyaktiviteter som passer til 
pinse, og baking og pynting av 
pinsemuffins. 

Alle filmene er tilgjengelige 
på Facebook Barn Randesund 
menighet, nettsiden vår og noen 
på YouTube.

Avlyst
TROS 3.trinn ble avlyst! Brevene 
som lå klare til å sendes ut til 
barna ble kastet, nye ble skrevet 
og sendt sammen med en liten 
bok med bibelfortellinger og 

klistremerker. Barna som nett-
opp hadde avsluttet TROS 1.trinn 
fikk også brev med en liten 
oppmuntringsbok med bibelfor-
tellinger og klistremerker.

Samlingen for 2-åringer og 
samlingen for 5-åringer er flyttet 
til høsten. Vi våger ikke å gå 
ut med noen datoer før vi vet 
hvordan høsten blir.

Babysang ble avsluttet noe 
tidligere enn planlagt. Her ble 
det laget et forslag til Babysang 
i hjemmet som ble lagt ut på 
Facebook-gruppen til deltakerne.

Avslutningen av konfirmant-
tiden ble helt annerledes 
enn planlagt! Mange av 
konfirmantene hadde nok 
sendt ut innbydelse til 
konfirmasjonsfesten da de 
fikk vite at alle konfirmasjoner 
måtte utsettes til høsten. Det var 
med sorg vi sendte ut melding 
om at weekend turen i mars 
og leiren i juni ble avlyst. Noe 
undervisning har foregått på 
nettet. Vi gleder oss over at det 
nå ser ut til at vi kan åpne for en 
samling eller to før sommeren, 
kanskje får vi til en tur i slutten 
av august i tillegg til et par 
samlinger før konfirmasjonene i 
september! Vi håper og ber om 
at konfirmantene må oppleve 
at de får en fin avslutning på 
konfirmanttiden, selv om den 
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ble helt annerledes enn noen 
hadde sett for seg. Det fortjener 
de!

I mai måtte vi avlyse enda 
en tur da vi skulle ha reist til 
Danmark med ungdommene på 
ledertreningen TØFF. Vi hadde 
gledet oss til en helg med en 
gjeng flotte ungdommer som 
gjør en kjempe innsats som 
medledere i trosopplæringen. 
De er gull for oss! Planen var å 
fylle dagene med undervisning 
og ulike oppgaver i tillegg til 
mye lek og moro. 

Ansikt til ansikt igjen
Koronaviruset har gjort at vi 
har fått en helt annerledes vår. 
Det har vært rart å oppleve en 

stengt kirke! Ingen samlinger 
og ingen gudstjenester, ikke 
en gang i påsken! Vi gleder 
oss over at det nå ser ut til at 
vi etter hvert kan åpne opp 
kirken igjen for å treffes ansikt 
til ansikt. Det er ikke det samme 
å se hverandre på Skype eller 
snakke i telefonen. Vi savner å 
høre barnetrinn i gangene våre 
og stemmer som synger av full 
hals i kirkerommet. Vi savner 
de gode spørsmålene og de 
morsomme kommentarene fra 
konfirmantene og TØFFerne. 
Vi savner samtalene, leken, 
måltidene og til og med 
nattevåkingen på turene.

Det skal bli godt å treffes igjen! 

Inntil da er du velkommen til 
å vandre Håpsløypen som er 
lagt rundt Søm kirke. Start ved 
hovedinngangen og løs de 6 

ulike postene. Lykke til!

           Hilsen Haakon, June og Ellen
Bli med i Facebookgruppen vår! Ny 
filmsnutter og oppgaver dukker 
plutselig opp

Noen tanker fra kantor June
En rar og uvirkelig periode ligger 
bak oss. Men også en periode for 
omstilling, bratt læringskurve i 
det digitale landskapet – og tid 
for nytenking, prioritering og 
kreativitet.

Helga 13.-15. mars skulle jeg 
vært på Babysangkurs i Oslo, 
men fra 12. mars stoppet 
samfunnet opp. Trist å måtte 
avlyse de siste gangene på 
Babysang, Småbarnssang, 
Felleskoret med førskolebarna 
og TROS 3.trinn med oppsetning 
av ny musikal og Balubadag, for 
å nevne noe!

Reidar og jeg skulle begge vært 
på tur til Amsterdam i april med 
våre kantorkollegaer. 

Men: Drive-in gudstjenestene 
syns jeg fungerer godt. På 
de to første stilte vi begge 
kantorene, og jeg setter stor 
pris på dette samarbeidet. Det 
gjør godt å se folk i menigheten, 
selv om vi må holde avstand. 
Og dåpsgudstjenester har vi 
gjennomført jevnlig i hele 

perioden, for hver enkelt 
som blir døpt med sin familie, 
faddere og venner. Det blir 
en spesielt nær og personlig 
stund sammen, og godt og 
meningsfylt som kirkemusiker 
å få være med på! Vi har fått 
en del utsatte vielser, men 
noen er også gjennomført og 
skal gjennomføres i nærmeste 
fremtid. For folk som ønsker å 
gifte seg, som har tenkt å gjøre 
det, men som kanskje ikke vil 
ha stort selskap og mye «styr» 
(misforstå meg rett), er det jo en 
kjempefin ting å gjøre i denne 
tida! Og også dåp! Ta kontakt 
med oss!

Jeg har, sammen med Ellen og 
Haakon i trosopplæringen, gjort 
opptak av noen påskesanger for 
barn (i tillegg til mye annet som 
er skrevet om her i forbindelse 
med trosopplæringen). Disse ble 
lagt ut på Facebook-gruppa Barn 
Randesund menighet.

Reidar og jeg har i denne 
perioden også jobbet med vår 
lokale kirkemusikalske plan, og 

andre planer.

Jeg har hatt en bratt 
læringskurve innen digitale 
plattformer, og håper 
Randesund menighet kan 
fortsette å være en aktuell kirke, 
også på nett når denne krisa er 
over! Og så gleder jeg meg til vi 
kan treffes igjen, ansikt til ansikt – 
og fylle kirkene våre og hjertene 
våre med liv, lek, latter, sang og 
musikk!

 Hilsen kantor June
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Best på innsamling! Nå gjelder det egen satsing.
Koronakrisa forandret mye. Menigheten har 
vært på nett og det har vært drive-in-
gudstjenester på parkeringsplassen. Men 
søndagsskolen, Guttis, Tros og mye av det 
andre som pleier å fylle kirka, har ligget nede. 
KonÞrmasjonene er utsatt til september. 
Mange savner fellesskapet.

Fasteinnsamlingen måtte gjennomføres uten 
bes¿k pŒ d¿rene. Men frisk satsing pŒ 
Facebook, SMS og Vipps ga godt resultat - 
best i landet, faktisk! ÇRandesund menighetÈ 
betyr hele bygda - uansett kirketilknytning. Vi 
samlet inn mer enn noen gang: 174.000 kr. 
871 mennesker får rent vann gjennom den 
innsatsen. Det er stort. Og det er spesielt viktig 
i disse koronatider.

Nå gjelder det vår egen menighet. Vi er i 
gang igjen - forsiktig, men vil øke på etter 
hvert. Utgiftene har langt på vei vært de 
samme i denne tida. Men ikke inntektene. 
Ofringene fra de planlagte gudstjenestene ble 
borte sammen med gudstjenestene. Men dere 

har vist å være kjempegode på innsamling når 
dere vil.

Givertjenesten har heldigvis fungert også i 
koronatider. Men nå trengs et krafttak for å ta 
igjen det vi har tapt og komme videre med 
fornyet styrke. Det meste skal etter hvert bli 
som f¿r, men noe vil bli annerledes. Mer 
digitalt, kanskje.  
Målet er det samme, viktige: Formidle 
evangeliet - til nye generasjoner, til nye 
naboer, til alle som nylig oppdaget hvor viktig 
fellesskapet er.
Givertjenesten er et viktig redskap for å 
oppnå dette. Vi oppfordrer deg til å bli med! 
Gå til nettsida randesund.no/givertjeneste 
og meld deg inn - eller bruk slippen 
nedenfor.
En million er innsamlingsmŒlet i 2020. Vi 
mangler 90.000. Pengene er ikke viktige i seg 
selv, men de trengs for at vi skal nå lenger ut 
med det gode budskapet. 
Blir du med? 

KLIPP UT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
JA TAKK! Jeg vil betale min givertjeneste med AvtaleGiro

Beløpsgrense pr trekkmåned: …………… kr
Mottaker: Randesund menighet (Settes til 1000 kr om ikke annet fylles inn.
Mottakers konto: 2801.51.323193 Det er lurt å ta høyde for eventuell økning senere.

VI TREKKER KUN AVTALT BEL¯P!)

Jeg ønsker å betale pr. måned: ……………………….. kr

Belast konto nr.:
Navn: ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉ         Kryss av dersom 
 du ønsker å bidra med 
Adresse: ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ kostnadsbesparelse og

ikke trenger varsel 
Postnr/sted: É.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..É i forkant av trekk.  

Trekkdag er den 21. 
Telefon: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ i hver måned
F¿dselsnummer (11 siffer)
(Om du ¿nsker skattefradrag)

Sted/dato: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Underskrift: ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.....
 
KID (fylles ut av Randesund menighet): ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Avtalen sendes/leveres til 
Randesund menighet, Liane ringvei 10, 4638 KRISTIANSAND
Epost: randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

GIVERTJENESTEN
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Koronaprøvelse og korøvelse

Korona har fått konsekvenser også for Søm 
Kirkekor som har måttet avlyse konserten med 
Rabakoret og regulære korøvelser. Vi håper å 
arrangere konserten til høsten.

Sanggleden er så sterk at den har funnet nye veier 
under koronakrisen: øvelsene er blitt digitale.
Det har også ført til kreativitet blant medlemmene 
som har skrevet egne sanger og nye tekster. Noen 
av disse kan dere kanskje får høre på konserter 
seinere, men et vers fra korets egen koronasang 
skrevet av bass Bjørn Skaar deler vi her nå:

Vi må bare øve hjemme, 
det er ikke noe greit 
Ensom med vår egen stemme, 
det syns vi er ganske leit! 
Men hør hva vi kan isteden, 
er jo nesten genialt. 
Hva vi gjorde her forleden, 
var å treffes digitalt!

Du kan høre koret synge velsignelsen om du går 
inn på randesund.no. Her har 9 sangere sunget inn 
hver for seg i en app på telefonen, og det ble det 
kor av.    Anette

En annerledes tid, definitivt.
Jeg er god til å omstille meg, 
noe som nok er en fordel når 
slike perioder inntreffer. Det 
er trist at små og store mister 
gode opplevelser der jeg som 
musiker kan gjøre en forskjell, for 
eksempel gudstjenester, Raba-
koret, Søm kirkekor, hyggetreff 
for eldre og nattverdsamlinger.

Skulle gjerne vært innom Enter. 
Synes det er fint å være sammen 
med ungdommene. Heldigvis 
har vi drive-in gudstjenester. En 
absolutt fin og spennende måte 
å treffes på.
Påsken ble amputert med ikke å 

kunne ha hverken gudstjenester 
eller langfredagskonsert. Åsne-
Louise og jeg gjorde et opptak 
av noen sanger som ble lagt 
på menighetens nettside. Jeg 
gjorde også orgelopptak som 
ble sendt langfredag kl. 21.00 og 
1. påskedag kl. 9.00.

Dette likte mange og var for 
meg en ny opplevelse. Kanskje 
jeg gjentar den. Søm kirkekor 
møtes ukentlig på nettet, noe 
som er hyggelig. Vi har vært 
oppe i 28 stk. og det er bra.

Jeg har spilt inn sanger for 
Raba der de kan synge med. 

Rabaøvelse i stua. Absolutt 
vellykket. Så, jeg må som mange 
andre være kreativ.

 Reidar Skaaland, kantor
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Søm kirke er veikirke også i sommer
Helt fra Søm kirke var ny, har vi hatt åpen veikirke 
i juli måned. Dette skal vi ha også i år. Kirken blir 
åpen fra tirsdag til fredag fra klokken 11 til 14 
hele juli. 
Vi synes det er fint at turister og andre kan komme 
til en åpen kirke og bli mottatt av verter som 
gjerne viser frem den vakre kirken vår.
Noen gjester vil bare sitte i kirken og nyte rommet 

og kunsten. Andre ønsker en omvisning, og vi viser 
dem rundt og forteller om kirkebygget og om 
kunsten i kirkesalen og i kirkestua.
Også i år er det kunstutstilling på kirketorget, og 
da får de også med seg den.
Turister, lokalbefolkning, naboer og venner er 
velkommen til veikirken og til kunstutstillingen.
   Hilsen Veikirkegruppen.

Sommerkonserter i Søm kirke

I forbindelse med 
utstillingen og åpen 
veikirke i Søm kirke, 

arrangerer vi lunsjkonserter 
hver onsdag i juli. kl. 12.00. 
Konsertene vil vare i ca. 30-
40 minutter, og det er gratis 
inngang, med mulighet til å 
gi en gave til utgiftene ved 
utgangen.

Alle utøverne er unge 
talenter fra Kristiansand. 
Alle utøverne har begynt 
sin musikalske karriere 
ved Kulturskolene i enten 
Kristiansand eller Søgne; 
har deltatt på Kilden 
lørdagsskole, TUP (Talent 
utviklingsprogrammet ved 
UiA); og gått på musikklinjen 

ved Vågsbygd Videregående 
skole. Kom og støtt opp om 
våre unge talenter, samtidig 
som du kan se utstillingen, 
og forhåpentligvis solens 
medvirkning til stemning i 
Kjell Nupens kirke.
Konsertene er støttet av 
Kristiansand kommune. 
og Agder fylkeskommune

Det blir kunstutstilling i sommer!
Vi minner om sommerens kunstutstilling i Søm 
kirke. Det blir en liten forandring på grunn 
av smittevernreglene og antall personer som 

kan møtes. Åpningen blir søndag 21. juni 
etter gudstjenesten samme dag. Se for øvrig 
presentasjon av kunstnerne i Kirkenytt nr 1.

Arne Omland Helen Asplund Tone Kjønniksen

Olsok-konsert i Søm kirke
Onsdag 29. juli kl. 19.00

Roar Engelberg, panfløyte
Martin Pearson, klaver og orgel

Inngang kr. 275
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1.
juli

Fløytist Tiril Metveit Beisland har spilt som kultur- og 
underholdningsinnslag på ulike konserter, samt på flere 
gudstjenester og konserter i kirkelig sammenheng. Hun 
har vært elev hos Jørn Eivind Schau, UiA siden 2015, og er 
tildelt Bachelorstudieplass ved UiA i 2020.

8.
juli

Fiolinist Halvor Aasen studerer utøvende klassisk musikk 
med fiolin som hovedinstrument på UiA. Han jobber 
også som frilansmusiker, og vikarierer i Kristiansand 
Symfoniorkester. Han har deltatt i mange prosjekter fra 
Norsk Barnesymfoniorkester til Orkester Norden. I 2015 var 
han konsertmester med Norsk Ungdoms-symfoniorkester. 
Han er også vinner av Ungdomsprisen i Ung klassisk.

15.
juli

Nora Strømme er koloratursopran. Hun tok videregående 
i 2019 ved Edvard Munch i Oslo, og er nå elev ved Unge 
Talenter på Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har vært elev 
hos Solveig Kringlebotten siden 2016.
Nora har vært solist med bl.a. Agder Symfoniorkester, 
Søgne Messing ensemble, Ynglingeforeningens korps og 
Søgne Musikkorps. Hun har sunget i flere kirker og andre 
arrangement. Hun vant Søgne kommunes kulturstipend 
i 2018, fikk LOS stipend i 2016, Søgne Mållags stipend i 
2018 for å presentere Vinjes dikt tonesatt av Grieg, og fikk 
Sparebank1 stipend G9 i 2019.

22.
juli

Pianist Katrine Lislevand Pavljuk deltok i en mesterklasse 
hos Håvard Gimse i 2019, og har fortsatt med timer 
hos han. Hun er tatt ut til Barrett Dues nasjonale 
talentutviklingstiltak for klaver, og fikk LOS stipend i fjor. 
I årene 2010-2020 har hun spilt på konserter i regi av 
kulturskolen, TUP, Lørdagsskolen, samt andre offentlige 
arrangementer i regionen.
Hun nominert til Drømmestipend 2020, og tildelt Bachelor 
plass ved Universitetet i Bergen.

29.
juli

Cellist  Mathias Schwaiger Pearson har vært 
gruppeleder for cello både i Rogaland- og Norges 
Ungdomssymfoniorkester. Han fikk LOS stipend i 2016, og 
deltok på Oxford Cello School sommeren 2017. 
Mathias har vært solist ved Agder Symfoniorkester, holdt 
solokonserter, samt deltatt i flere små ensembler. 
Han tar for tiden bachelorgraden ved Det Kongelige 
Konservatoriet i den Haag, Nederland, under Jan Ype 
Nota. Han ble vinner av Ung Klassisk Talent i 2019, og fikk 
tildelt Kristiansand Kommunens Kunstnerstipend for unge 
talenter under utdanning. Han er også sterkt engasjert i 
kammermusikk. 

LUNSJ-SOLISTENE
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Nytt fra misjonsprosjektet
Vi er veldig glade for at menighetsrådet har sagt 

ja til å fortsette misjonsprosjektet til Mustamae 
menighet i Tallinn ut året 2020. Pga. koronaviruset 
ble det jo en brå stopp på det meste av virksomheten 
i Randesund menighet og vi søkte derfor 
menighetsrådet om en fortsettelse slik at vi får en 
ordentlig avslutning.

Estland er stengt ned akkurat som i Norge. Det er 
og har vært lite smitte i Estland, derfor håper prest 

Tiina Klement at de nå snart kan begynne å åpne 
samfunnet igjen og fortsette virksomheten i kirka.

Angående innsamling av tøy mm til Tallinn, så 
håper vi å få til et par innsamlinger i løpet av 
høsten, men det avhenger av transport til Estland 
og vi kommer tilbake med opplysning om dette 
etterhvert som vi vet mer.

På vegne av Misjonsutvalget,  
Marianne Haukom Rossland

Enter i koronatiden
Vi lever i ei rar 

tid» nevnes i 
veldig mange av 
mine samtaler 
her om dagen. 
Det stemmer 
også. Det er en 
rar tid. På tross 
av det, så har de 
siste månedene 
vært en tid fullt 
av muligheter. 
Vi på Enter har 
ikke hatt muligheten til å samles slik som før, men 
heldigvis så nærmer det seg med stormskritt.

Jeg husker da vi måtte avlyse første Enter midt i 
mars. Det var litt uvirkelig. Tenk at et virus skulle 
ha så stor påvirkning på oss. Det utfordret oss til 
å måtte se på hva menighet og ungdomsarbeid 
virkelig er. Det handler ikke om alle møtene og 
aktivitetene vi har på ukentlig basis via Enter, men 
det handler om ungdommene. Å holde kontakten 
med dem, der de er og at de skal føle seg sett i en 
periode hvor mange opplever en ensomhet.

Ta ansvar
Ungdommen har vi hovedsakelig møtt digitalt, og 
vi har virkelig fått utfordret flere unge i å ta ansvar i 
denne perioden og å være med å bidra på det som 
skjer. Vi har hatt ulike ungdommer til å ha ansvar 
for live quiz på instagram, noen har fått være 
med å dele troen sin som et «ord for uka» på våre 
sosiale medier, og noen har fått vært med å sette i 
gang morsomme konkurranser og sketsjer som vi 
gir ut.

Digital kirke
Vi kunne heller 
ikke være i selve 
kirken, men 
vi har vært i 
en selvbygd 
kirke digitalt 
på Minecraft. 
Ungdommene 
har vært med å 
bygge kirken vår 
i en 2 ukers lang 
konkurranse mot 

andre menigheter via Gamingpresten. Dette var 
kjempegøy!

Likevel er det ingenting som kan erstatte det å 
faktisk være sammen på et sted. Vi savner virkelig å 
se alle de blide fjesene som pleier å komme inn på 
Enter jevnlig på lørdagskvelden. Heldigvis er det 
ikke lenge til det skjer. Vi krysser fingrene for at vi 
snart kan møtes igjen, og vi satser på en skikkelig 
sommeravslutning hvor vi kan få sett dere alle 
igjen!

Til slutt vil jeg minne dere på å ta dere tid med 
Gud. Gud er alltid god uansett. Selv om vi ikke 
kan møtes, så betyr ikke det at døren inn til Jesus 
er stengt, den er alltid åpen og han ønsker en 
relasjon med deg!

«Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke 
redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du 
tar deg fore.» Josva 1,9.

Vi savner dere! 
Hilsen Peter Nikolai Helms, Ungdomsarbeider 
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Rona Senter, 4 etasje. 
Parker gratis i kjelleren, 
ta heisen rett opp.

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

+47 48 88 88 50

Tel. 38 10 76 00 
www.bayauto.no

KOMMER FOR SALG
Salgskontoret åpent onsdag kl 15- 16.30

AS        TLF 909 43 807        

kjetil@bkeas.no 



Sømsveien 162  4638 Kristiansand
randesund@byggi.no

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

www.kaspar-stromme.no
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Mesel-Invest ASMesel-Invest AS

 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

www.alpha-omega.no

VAKTTELEFON HELE DØGNET

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

G. Strømme Holding AS

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

Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00 

Nå også lørdager

Tlf. 932 34620

Me n y  Ron a
Hver dager: 08:00 - 22:00

Lør dag: 08:00 - 20:00
Telefon: 38179600
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SLEKTERS GANG FRA FEBRUAR TIL MAI 2020
Døpte 
Leah Jacobsen
Mathias Johannessen-Jomaas
Herman Sundli Høibo
Elias Åteigen Carlsen
Olivia Sandhåland
Noelle Olsen Agirman
Hedda Homme
Nora Gull Bøgeberg Bergflødt
William Nedregård Øvstetun
Nesmann-Aas
Julie Haugland Toreskaas
Magnus Kristiansen Jensen
Elida Skarpaas Osland
Noah Tunes Arnesen
Oline Kristina Aavitsland Frost
Kian Evander Sørvik Steene

Viede
Victoria Larring og Erlend Sletten Hanisch
Marita Vetås og Anders Lundevold

Døde
Sissel Arnvard Moen
Torstein Kristensen
Judith Marie Osen
Per Gunnar Knudsen
Øystein Elvrum
Lillian Iris Johannessen
Knut Knutsen
Kolbjørg Johanne Sørgaard
Kåre Gunnar Dolven
Rolf Breilid 
Livar Horpestad

Rabakoret våren 2020
Onsdag 11. mars bestemte styret i Rabakoret at 

vi måtte avlyse Rabakorets øvelser på grunn av 
koronasituasjonen. Lite visste vi da at det kom til å 
gjelde for resten av vårsemesteret. Etter hvert som 
tiden gikk så skjønte vi at her måtte vi avlyse både 
vårkonserten som vi skulle ha sammen med Søm 
kirkekor og ikke minst vår egen årlige vårkonsert. 
Rabakorets vårkonsert har vært selve symbolet på 
at våren er her og at sommeren snart er i anmarsj. 
Det var med tungt hjerte at vi måtte avlyse både 
konserter og øvelser denne våren. 

For å holde inspirasjonen oppe så har vår 
flotte pianist, Reidar Skaaland, ved hjelp av 
styremedlem Jarle Johnsen spilt inn to små 
korøvelser som har blitt delt på Rabakorets 
Facebook-side. Vår kjære dirigent, Elin Wikstøl 
Andersen, har lagt ut flere hyggelige hilsninger til 
Rabakorets medlemmer og blant annet oppfordret 
barna til å arrangere sin egen vårkonsert hjemme 
i tillegg til å øve ved å høre på Rabakorets sanger 
som ligger ute på Spotify.

I skrivende stund så nærmer det seg 
nasjonaldagen der det er fast tradisjon at 
Rabakoret synger i byen før barnetoget starter. I år 

blir det ikke noe barnetog i byen, men Rabakoret 
skal likevel få være med å lage god 17.mai-
stemning. En gruppe fra koret skal synge (med 
godkjent korona-avstand mellom hvert barn) i 
Wergelandsparken om morgenen 17. mai. Dette vil 
bli filmet og vist som del av den digitale feiringen 
av nasjonaldagen i Kristiansand. I forberedelsene 
til dette så blir det èn utendørs korøvelse for de 
aktuelle barn.

Nå håper vi at vi kan starte opp igjen for fullt når 
høstsemesteret begynner 20. august.

Rabakoret ønsker både medlemmer og andre en 
riktig god sommer!

Hilsen Elin og Reidar 
 og resten av styret i Rabakoret
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OFFER 13. FEBRUAR til 31. MAI 2020
DATO STED TAKKOFFER TIL NOK    
16.02.2020 Søm kirke Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte 9423
23.02.2020 Rand. krk Menighetens arbeid 5197
01.03.2020 Søm kirke Kirkens Nødhjelp 12779
08.03.2020 Søm kirke Kirkebygg Tallinn 6435
19.04.2020 Søm kirke Kirkebygg Tallinn 11550
26.04.2020 Søm kirke Menighetens arbeid 9450
10.05.2020 Søm kirke Menighetens arbeid - teknisk utstyr 7700

24.05.2020 Søm kirke Koronaprosj. kirke sammen i hele verden 8820

Kirkerottene besøker Søm kirke tirsdag 27. oktober kl.17.00
”Kirkerottene og Viggo i tårnet”

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

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

Tirsdager
Kl. 18.00-19.15:  Guttis annenhver tirsdag.  

For gutter 1.-4. trinn 
Søm kirkekor:   Kl. 19.30 – 22.00: 

Onsdager
Kl. 10.30-11.15: Babysang (fra 0 til 2år) 
Kl. 11.15: Kafé/sosialt på kirketorget
Kl. 20.00-21.30:  SVOK, oddetallsuker 

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

Fredager
Kl. 18.00-19.30:  MIDI annenhver fredag.  

For gutter og jenter 5. – 7. trinn 

Lørdager
Kl. 19.30:  Ungdomsgruppa Enter^.  

For ungdommer fra 8. trinn og oppover 

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

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

Onsdag 2. september - Hallvard Hagelia  
Er Bibelen relevant i vår tid?

Onsdag 7. oktober - Odd R. Jørgensen 
9 undere - Om motstandsmannen Pål Eiken

Onsdag 4. november - Sylfest Lomheim 
Advent, nåde og rabbien frå Nasaret

Onsdag 2. desember - Helge Schmidt 
Et livssynsåpent samfunn – et samfunn i forandring 
Informasjon om Forum for Tro og Livssyn



NÅ ER DET

KONFIRMANT I KIRKEN ER:
å være med på, samt ale om og bli undervist i den krist ne t ro
å være en del av menighet ens gudst jenest er og f el lesskap
å møt e mennesker som virkel ig t ror at Jesus lever i dag
å gi t roen i deg en sjanse t i l å spire og gro
å være med på Kick-of f i okt ober
å la noen be f or deg på konf irmasjonsdagen

DIN TUR TILÅ VÆREKONFIRMANT !

23. sept ember kl 14 i Søm kirke: Oppst art
23. sept ember kl 18 i Søm kirke: Inf omøt e f or f oreldre
9. -10. okt ober: Kick-of f t ur t i l Skogt un
11. okt ober kl. 11 i Søm kirke: Konf . present asjon
Våren 2021: Weekend-t ur
25. - 29. juni: konf ACTIONi Bø i Telemark (KRIK)

NOEN VIKTIGE DATOER2020-2021: KONFIRMASJONSDAGENE
DU KAN VELGE MELLOM ER
LØRDAG8.MAI OG22.MAI
I SØM KIRKE
SØNDAG23.MAI
I RANDESUND KIRKE, FRIKSTAD

For mer info og
PÅMELDINGinnen 25.august 2020:

www.randesund.no

DÅP
Det er nødvendig å være døpt f ør
man blir konf irmert .
Konf irmant er som ikke er døpt ,
men som ønsker dåp, bl i r gjerne
døpt noen uker f ør
konf irmasjonen.

m/ KRIK-leir (konfACTION)
m/ weekend-tur

VELGMELLOM 2 OPPLEGG:
Du er velkommen t i l konf irmasjon i kirken
uanset t om du t ror, t vi ler el ler er nysgjerr ig på
hva det vi l s i å være krist en.
Selve konf irmasjonsdagen er en f est dag f or
deg, f amilien og menighet en.

Foto: Anette Strømsbo Gjørv
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