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Målrettet

J

eg skrev i forrige Kirkenytt
om det å være kirke, hva
det er først og fremst. Her
vil jeg skrive litt mer om det,
om det å være målrettet i sin
virksomhet.

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

Jeg tenker på den kirken
jeg fikk være prest i nordpå,
Kjøpsvik kirke. Der var det to
høye tårn som pekte seg ut
blant mange høye fjell og utgjorde bygdas profil. Det
var fabrikkpipen til Norcem og det var kirketårnet. Da
biskop Weider innviet kirken i 1975 så sa han i sin tale:
-Det er som om kirketårnet roper over til fabrikkpipen:
Glem ikke Gud ! Glem ikke Gud!

elin.andersen@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

Dette er en viktig påminnelse til oss mennesker, og den
er ikke ny. Da Israelsfolket hadde kommet til det lovede
land og skulle få mye rikdom, så sa Gud til dem: -Når du
kommer dit og får spise deg mett, ta deg i vare så du
ikke glemmer Herren. 5.Mos 6,11-12.

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Noen generasjoner tidligere hadde trellkvinnen Hagar
fått de avgjørende og grunnleggende spørsmål: Hvor
kommer du fra og hvor skal du hen ? 1.Mos 16,8
Det er kirkens oppgave å holde disse spørsmål levende
i blant oss. Og den skal peke ut en retning, og et mål
for våre liv. Dette mål er det målet Gud har satt for våre
liv. Så kan livene bli så ulike, og målet kan være mulig
å tape av syne. Da gir både rikdom og sykdom store
utfordringer. Vi har hørt om rikdommens farer. Når livet
går tilsynelatende smertefritt, hva skal vi da med Gud?
Når sykdommen herjer kan vi spørre oss: -hvor er Gud
nå?

egil.lervik@kristiansand.kommune.no

Jeg hadde en opplevelse en gang som har vært til
styrke for meg. Jeg skulle den kommende søndag tale
om Job og lidelsens problem. Jeg tenkte jeg måtte
spørre en ”ekspert” om dette, en som hadde opplevd
mye sykdom de siste årene og fått en erfaring som
ingen ber om.
Han hadde én setning han holdt frem for meg midt i
sykdommen. Han sa: -Bare jeg kan komme hjem!
Han hadde fått et mål i unge år, han hadde hatt en
tjeneste i Guds rike, men nå hadde sykdommen
virkelig satt sitt preg på livet hans. Da var det viktigste
å tenke på målet.
Bare jeg kan komme hjem !
Vi skal hjelpe hverandre på denne vei, til å holde blikket
der fremme, på målet.
Ja, det er til og med en av oppgavene for ektefolk. Jeg
har bedt denne bønn over mangt et ektepar som har
knelt ned foran alteret: ”så de i gode og onde dager
setter sin lit til deg, holder trofast sammen og hjelper
hverandre frem mot det evige liv.”
Når vi hilser hverandre med adjø, så sier vi ”til Gud”. Det
er vårt mål, dit skal livet vårt ha sin retning. Og om ikke
vi ses mer her i verden, så har vi målet klart. Til Gud –
Adjø.
Derfor synes jeg også det er mer oppmuntrende å si
når vi skal omtale noen som er døde, å ikke bare si at
de har gått bort, men de har gått hjem!
Dette er ikke verdensflukt. Nei, dette gir sterke føringer
for våre prioriteringer i dette livet, for bruk av penger,
arbeid og tid. Dette håp, dette målet vi har fått del i,
skulle virkelig sette farge og preg på livet her.
Hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund

la2pga@frisurf.no

tovehouck.christensen@gmail.com
kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no

ralph.nash@gmail.com
jaluga@online.no

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 12. september 2011 i prioritert rekkefølge:

bjskaar@online.no

Svein Arve Egeland
Margrete Kleveland Dybdal
Gisle Alexander Johnson
Kirsten Leidal
Kjetil Tverrli Lervik
Vegard Hansson
Ann-Helen Dolsvåg
Line Beate Trandsæther Mastad

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no
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tovehouck.christensen@gmail.com

Wenche Irene Solum Stallemo
Bård Arne Leite
Svein Otto Støyl
Randi Knutson Skaar
Helge Sigurd Schmidt
Kandidatene vil bli presentert i neste
nummer av Kirkenytt som kommer ut i
begynnelsen av september.
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Redaktørens …
”Joda, bare bra…”

”Hei, Tove”, var det en stemme
som utbrøt. Jeg sto i nummerkø
på apoteket, litt fordypet i
egne tanker da stemmen
fortsatte: ” Det var jamen lenge
siden!” Vi hadde begge født
døtre på samme tid og delt
rom på sykehuset for mange år
siden. Vi hadde hatt litt kontakt
i begynnelsen, men så gikk
veiene våre i ulike retninger.
Nå møttes vi altså igjen etter
alle disse årene med smil og alle
de vanlige frasene om hvordan
det sto til. Alt bare bra, jeg var
blitt pensjonist, hun skulle bli
det til neste år, var enda i jobb.
Så oppsto en liten pause, alt vi
holdt tilbake, alt vi ikke sa, ikke
lett å fortsette. Litt nølende
spurte jeg om hun hadde fri, det
var jo en vanlig hverdag dette.
Litt pause til og så betrodde
hun meg at hun var sykemeldt,
hadde fått en vanskelig sykdom
og strevde med å orientere
seg i den. Da hoppet jeg uti og
fortalte om hva som opptok
og tynget meg for tiden, og
så var vi med ett inne i en dyp
samtale hvor det viste seg
at vi hadde like erfaringer på
mange områder. Vi kunne dele
og oppmuntre hverandre, og
da det ble vår tur i køen til slutt
hadde vi oppnådd en fin nærhet
og gode ord som fulgte oss
videre i dagen.
”Joda, bare bra,” selv om ikke alt
er bra. Det er som oftest slik vi
møter hverandre, lyse og lette
og overfladiske. Og vi skal ikke
alltid lette vårt hjerte i enhver
sammenheng. Men vi kan bli
flinkere til å gi av oss selv og
dele viktige sammenhenger
med hverandre. Gi til kjenne at
vi betyr noe for hverandre. Sette
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Elin Andersen forlater skipet…

H

To roser og et brev
De var lykkelige
og nygifte
to friske roser
i vann
vitnet hver uke
om kjærligheten
etter et par år
var ikke
rosene der
var
kjærligheten
borte?
nei
rosene
var byttet ut
med brev
på
fødselsdager
morsdag
og farsdag
i julegaven
lar de
sine tanker
bli synlige
gjennom ord
slik at
de aldri
skal glemme
eller miste
kjærligheten
gjennom
dagenes jag
årenes slit
de
holder fremdeles
hender
og hviler
i hverandres
ord

ord på…
Selv for dem vi lever nærest
skjuler vi ofte vår mest ekte
følelser. Vi lar bare hverdagen
drive i vei uten å gi uttrykk for
våre innerste følelser og tanker.
Og så angrer vi når det blir for
sent, vi skulle ha sagt, skulle ha
gjort. ”Det er den draumen”, sier
dikteren, det er den klemmen,
det gode ordet.
Mange ekteskap inngås i vår- og
sommermånedene. En deilig
dag, kanskje en flott reise, og så
begynner hverdagen. Da kan
gode vaner og tradisjoner som
vi lager tidlig i samlivet bli til
hjelp når årene som kommer
bringer slit og uventede
prøvelser.
Så kjære nye ektepar, lag deres
eget uttrykk for kjærligheten,
og hold fast på det uttrykket
gjennom samlivet. Og til oss
andre: Det er aldri for sent til å
lage nye uttrykk for kjærligheten
slik at vi vet at vi elsker og er elsket.
Hilsen Tove

vi selv
må finne
vårt eget
uttrykk
for nærheten
med hverandre
så vi ikke
mister
kjærligheten
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Ny grill/bålplass ved Søm kirke.
Det har vært en stor dugnadsinnsats ved Søm kirke i
vår. Et stort arbeidslag har vært med på å lage en fin
grillplass like ved kirka.
Plassen ble innviet med en høytidelig seremoni på
Balubadagen 14. mai. Da fikk de to dugnadslederne,
Jan Fjelde og Oddvar Hodne, hver sin fakkel og gikk opp

til plassen og tente grillen.
Alle i dugnadsgjengen vil også innvie den med en
skikkelig grillfest i juni.
Vi gleder oss til å ha mange fine samlinger på den nye
plassen.
Hilsen Liv Godtfredsen

Konsert

Søndag 11. september kl 19.30
Søm kirke
Gunstein Draugedalen – sang
Reidar Skaaland – flygel/kirkeorgel
Så er det en glede for meg å invitere til en kveld med Gunstein
Draugedalen. Han skulle vel ikke trenge noen videre presentasjon,
men noe tar jeg med.
Gunstein er født i 1946 i Kviteseid i Telemark og tok sin utdannelse
ved Musikkonservatoriet i Oslo.
Han debuterte i 1964 med lp’en JEG FØLGER MIN FRELSER.
Siden har det blitt over 40 soloinnspillinger med et samlet salg
på over 250 000.
Gunstein er mest kjent for sine tolkninger av evangeliske sanger fra
bedehustradisjonen og formidler disse på en fremragende måte. Hans
stemmeprakt fra det sarte til det storslåtte er viden kjent.
Det skulle være duket for en minnerik aften.
				Velkommen!, Reidar Skaaland
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De Internasjonale Kirkefestspill 2011

Festspilljubileum i august

Onsdag 14. August er det duket for Bachs kantate
”Wachet auf, ruft uns die Stimme”, i Kristiansand
Domkirke, akkurat som på Kirkefestspillenes aller
første konsert for 40 år siden.
Gaute Heivoll
I august er det igjen duket for kirkefestspill i Kristiansand.
Det skal jubileres for det er i år 40 år siden festspillene så
dagens lys.
- Vi åpner konserten med samme verk som ble fremført på
åpningskonserten i 1971, nemlig Johan Sebastian Bachs
Kantate nummer 140 – ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”,
reklamerer leder for kirkefestspillene, Jon Kleveland. Men
det er mye mer å glede seg til, for på samme konsert møter
vi festspilldikter Gaute Heivoll som har skrevet teksten til
en helt ny salme. Verket er et bestillingsverk av Kirkefestspillene, og det er Håkon Berge som har skrevet musikken.
Gaute Heivoll er Kirkefestspillenes festspilldikter i år, og det
blir flere anledninger til å møte Finslandsforfatteren under
de innholdsrike augustdagene. Det blir for øvrig eget
litterært program under festivalen i år. Dette arrangeres i
samarbeid med Norsk Forfattersentrum.
Swingle Singers
Det er mye å se frem til under årets kirkefestspill. Hvem
husker ikke Swingle Singers, som allerede på 60-tallet
begynte å synge Bachs fuger med sine karakteristiske baba-da. Det brakte faktisk Bach til toppen av hitlistene – en
bragd i seg selv. Selv om Ward Swingle, fremdeles er aktiv
som arrangør for ensemblet, r det ingen av gruppens originalbesetning tilbake i koret i dag. Men det karakterisktiske
repertoaret og gruppens artisteri er i høyeste grad tilstede,
også i dag.
- Jeg vil tro at Swingle Singers må være verdens mest berømte vokalensemble, og jeg er veldig stolt over å presentere dem i Kristiansand Domkirke torsdag 18. desember,
forteller Kleveland entusiastisk.
”Bare Bach”
De Internasjonale Kirkefestspill har økonomiske
utfordringer.
- Vi har de siste årene mer enn fordoblet publikumstallene,
og vi har tredoblet billettinntektene, men det offentlige og vært svært etterspurt av andre festivaler, så vi er veldig
næringslivet har ikke fulgt oss opp. Det gjør at dette året glad for å kunne presentere dette på årets kirkefestspill.
vil bli svært avgjørende for Kirkefestspillenes fremtid, me- - Vi er så heldige å ha et svært godt samarbeid med
ner festspillederen.
Kulturkirken Jakob, og Erik Hillestad. Denne konserten er
Det vil derfor virke underlig at festspillene er utvidet til en et resultat av dette, mener Kleveland.
hel uke.
Ny tradisjon
- Det er takket være Kristiansand Symfoniorkester, at vi
- Vi starter noe i år som vi håper blir en tradisjon, foreteller
kan gjøre dette. Søndag 14. august deler vi orkesteret i
grupper. Disse gruppene vil delta på gudstjenester i de festspilleder Jon Kleveland.
- Årets avslutningskonsert blir en fest! Kirkemusikken har
fleste av byens kirker. Oppdraget er å spille Bach.
så mange komposisjoner på repertoaret som er av det
Anita Skorgan
kjæreste som finnes for folk. Søndag 21. august kommer
Anita Skorgan besøker Kirkefestspillene fredag 19.
du helt sikkert til å høre noe av dine favoritter, røper Jon.
august, sammen med Arve Henriksen, Rolf Lislevand,
Noen har ymtet at konserten er en kirkemusikalsk versjon
Eivind Aarseth og Helge Norbakken. Det blir en særdeles
av ”Last night of the proms”, -kanskje ikke helt av veien,
spennende konsert med norsk folkemusikk med tekster
inspirert av Emanuel Vigelands kirkekunst. Konserten har forteller Jon, som garanterer en musikalsk fest i august!
           

www.kirkefestspill.no
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Givertjenesten - 31. mai 2011

Givertjenestens konto: 319.07.52609
Gavene kommer inn jevnt og trutt, litt mer enn i fjor på
samme tid, med fortsatt mindre enn vi trenger. Hadde vært
fint med noen flere givere.
Henv. Søm kirkekontor, 38 19 68 80 Arnfinn Larsen tlf. 38 04 50 51 arnfinn.larsen@online.no

”Så gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er…”
om mynt og betaling i Bibelen

S

lik står det skrevet hos
Matteus, der Jesus svarer
fariseerne på spørsmålet
om man skulle betale skatt til
den romerske keisermakten. Det
er bare ett av eksemplene på
steder i Bibelen der mynt og
betalingsmidler spiller en viktig
rolle. Som historiske overleveringer
har disse myntene en historie å
fortelle, samtidig som det gir en helt egen følelse å studere
disse tusenårige metallstykkene.

Det hendte i de dager...
Slik det står fortalt ble Jesus født i de dager keiser Augustus
( 63 f.Kr- 14.e.Kr) styrte det enorme romerriket, og var
den første virkelige keiseren. Etter ham er måneden
august oppkalt. Da Jesus ble født brakte de tre vise menn
brakte etter det vi får opplyst gull, røkelse og myrra, både
verdifulle og symbolske gaver. At det ble overlevert som
mynt står det derimot ikke noe om. Senere får vi jo også
høre om at Jesus jager pengevekslerne ut av tempelet i
påskehøytiden.
Gull og sølv var selve det økonomiske grunnlaget
romerriket bygget på, med aureusen (gullmynt) og
sølvdenaren som viktige enheter, men det florerte også
med kobbermynter med keiserens portrett på. Også
greske og andre provinsers mynter var regnet som gode
betalingsmidler, og i det store middelhavsriket fantes
det mange pregningssteder for mynter. Antikkens
mynter viser oss kraftige og realistiske portretter av
herskerne, med innskrifter og motiver som fungerer som
puslespillbiter i den bibelske fortellingen. Også myntbildet
av keiser Augustus vist i denne artikkelen viser en hersker
på høyden av sin makt, men det er tvilsomt om han fikk
høre om frelserfødselen i det fjerne Judea, som Herodes
styrte for ham. Judea var bare ett av mange underlagte
områder og folkeslag i middelhavsriket.

Friksi synger i Randesund kirke 17. mai
Ta vare på Tennene dine!
Nordmo tannlegesenter gir et profesjonelt
behandlingstilbud på en moderne klinikk med
nytt utstyr og oppdaterte medarbeidere.

Det er langt flere referanser til mynt og myntbruk i det Nye
testamentet enn det Gamle testamentet, og jeg har lyst til å
få fram de mest kjentefra NT i denne artikkelen.

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
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Tårnet på Randesund kirke
får nytt kobbertak

I ingressen nevnte jeg historien om keiserens portrett. I
seg selv var bruken av portrett en lite likt del av det jødiske
samfunnet, siden GT forbyr bruk av avbildninger, slik
det er gitt i de ti bud. Et annet provoserende element
kunne være at keiserne ofte ble tillagt en guddommelig
status. Men hvilken mynt er det Jesus holder opp og viser
de som samlet seg rundt ham - den som i ettertid er blitt
kalt skattens mynt? Mest sannsynlig dreier det seg om
en romersk sølvdenar fra keiser Tiberius’ tid. På forsiden
finner vi keiseren, mens baksiden viser keiserens mor Livia,
omgitt av tittelen Pontifex Maximus, en religiøs og politisk
tittel som keiseren brukte.
Fortellingen om enkens skjerv
Både hos Markus og Lukas finner vi fortellingen om den

fattige enken, som ga sine siste
penger i tempelet, og der Jesus
sier at hun har gitt mer enn
alle de rike, fordi hun har gitt
alt hun eide. Det må ha vært
skjerver, en gammedags øre slik
det står. Verdien representerte en
Agustus
hundredels denar, altså en svært
liten sum. En denar ble regnet som en god dagslønn. Det
er antatt at disse myntene er såkalte prutaher, et jødisk
ord som rett og slett betyr mynt med liten verdi! Disse er
slått før og under Jesu levetid, blant annet i Pontius Pilatus’
navn. Faktisk er noen av disse små bronsestykkene datert
til de årene Jesus ble korsfestet, rundt år 30. De har kun
jødiske symboler,som drueklase
og hyrdestav, og som sagt ikke
avbildninger av herskerne. De
er ikke sjeldne, og finnes i
rikelige mengder og varianter.
Det skal derfor godt gjøres å
fastslå akkurat hvilken type det
var enken la i pengekassen, men
Enkens skjerv
det er vel neppe det viktigste for
denne historien.
En annen kjent mynt fra Bibelen omtales i
påskeevangeliene. Da Judas forråder Jesus mottar han de
berømte-eller beryktete tredve sølvpengene. Senere angrer
han, og vil gi dem tilbake til romerne og fariseerne før
han går bort og henger seg selv.
Disse pengene representerte
en stor sum, så mye som
verdien på en fullvoksen slave.
Som begrep henger ”de tretti
sølvpenger ”igjen i språket
som et negativt begrep for
svik og bedrag. Mynten kan
være den populære Tyre shekel,
Tiberius, skattens mynt
en stor sølvmynt fra Tyre i
Libanon, laget noen tiår før Jesu fødsel . Modellen var en
gresk tetradrakme, og det var en anerkjent handelsmynt i
hele det romerske riket. Jødene selv lagde ikke sølvmynter
på denne tiden. Men helt sikre på om det var denne som
det refereres til i Bibelen er man ikke. Den er likevel
en ettertraktet mynt for samlere, mye på grunn av den
bibelske linken. For øvrig var en halv tyre shekel det man
betalte for en voksen i tempelskatt. Shekel er tatt opp som
pengenavn i dagens Israel.
Det finnes flere myntreferanser i Bibelen, men jeg tror
dette skulle være noen av de mest kjente. Historien lever
på myntene, og i keiser Konstantins tid (272-337) innføres
kristendommen som religion i Romerriket. Kristne
symboler overtar for de gamle guder og hedenske symboler,
Mars og Junotempelet forsvinner til fordel for Kristus og
korset, og er verdt en studie i seg selv.
Dag Beek
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Westermoen, Markus - Design engineer - Vågsbygd - 36 år
satsingsområder: Alle i skolealder må få høre om Jesus – og helst av sine venner.
Arbeid av barn og unge for barn og unge må prioriteres. • Kirken må være stolt av
sin lære og sitt budskap, i møte med egne medlemmer så vel som i samfunnsdebatt
og i møte med andre religioner og kulturer. • Kirken må være pålitelig og ansvarlig
som forvalter. Kirkens budskap, medarbeidere, ressurser, tradisjoner og eiendeler må
forvaltes til det beste for alle mennesker.

Olsen, Jan Olav - Rektor - Gjerstad - 61 år
satsingsområder:
Trosopplæring: tilstrekkelig midler og mindre rapportering • Stat-kirke: Styrke kirkens
selvstyre • Kirken som eget rettssubjekt • Kirkelig økonomi: Kirken må tilføres økte
midler for å kunne tilby sine tjenester • Nært og økende samarbeid kirke-selvstendige
organisasjoner • Rekruttering til kirkelige stillinger.

satsingsområder:
At dei yngre generasjonane skal finne sin plass i kyrkjelydane. • Sjølvstyre for kyrkje •
Ei inkluderande kyrkje med ei klar Kristusforkynning.

Torvik, Rønnaug - Rektor - Bykle - 54 år

satsingsområder:
Aldersgruppen 15-30 • Forholdet mellom stat og kirke • Frivillighetsarbeid (community service) – følge Jesu eksempel • Veien videre for ungdomsprest/ungdomspastor
saken.

Svendsen, Ingrid Breilid - Student - Randesund - 19 år

satsingsområder:
Åpen og inkluderende kirke med vekt på: trosopplæring • kultur (er for mangfold, men
vil også ta vare på kulturarven) • diakoni og solidaritetsarbeid (både nasjonalt og internasjonalt) • kirkelig akseptering av felles ekteskapslov

Seilskjær, Åshild - Lærer - Søgne - 56 år

satsingsområder:
Trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid • Styrke samarbeidet med frivillige lag og
foreninger • Legge til rette for gode møtepunkter mellom alle generasjoner

Hvordan kan bispedømmeråd og administrasjon være til best mulig nytte for den lokale
menigheten?
Er det en sak du særlig brenner for? Hvorfor og hva må gjøres?

•
•

Du kan finne generell info om kirkevalget på www.kirkevalg.no

På vår Facebook side vil du bl.a. finne linker til aktuelle saker på vår egen hjemmeside og kirken sine
sentrale hjemmesider og til kandidater med egne facebooksider.

Du vil også finne flere opplysninger om hvilken yrkesfaglige bakgrunn kandidatene har og hvilken
erfaring de har fra kirkelige og politiske verv.

Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom
mennesker av samme kjønn?

Kirkens organisasjon skal endres; Bør tilsettinger skje på prostinivå eller bispedømmenivå?

•

•

Hva mener du er den overordnede målsettingen for kirken?

•

Her finner du bl. a. kandidatene sine svar på følgende spørsmål de ble utfordret på:

Mer informasjon om kandidatene finner du på vår hjemmeside: www.kirken.no/agder

Bli bedre kjent med kandidatene og finn mer
informasjon om kirkevalget 2011

satsingsområder:
Konfirmatarbeide • Barn og ungdom • Ta vare på eiendom • Konserter i kirkene •
Diakoni

Stærk, Martin - Lærer - Bø - 35 år

Tønnesøl, Kristian - Daglig leder - Fjære - 31 år

satsingsområder:
Et tydelig fokus på Jesus i forkynnelse, undervisning og diakonale tjenester. • En
sterkere kreativ formidling av tro og kultur i menighetsarbeidet • At flere ungdom og
unge voksne kan kalle Kirken for sitt åndelige hjem. • Økt samarbeid mellom de ulike
kirkesamfunnene i bispedømmet. • At menigheten blir bedre kjent og mer fortrolig med
verdien av retreat.

presentasjon av kandidater ved
bispedømmerådsvalg i agder og telemark

satsingsområder:
Trosopplæring • Flyktningearbeid/integrering • Gudstjenestefornyelse

Marthinsen, Sissel Annette - Lektor - Farsund - 39 år

satsingsområder:
Familiens plass i kirken • Menighetsbarnehage som strategisk samarbeidspartner •
Trosopplæring som helhetlig tilbud • En kirke som styrker ekteskapet mellom mann og
kvinne • Samarbeid mellom kirke og kristne organisasjoner

Lilleaasen, Kari - Førskolelærer - Landvik - 61 år

satsingsområder:
Fremme en kirke som setter frelsesbudskapet i sentrum • Fremme en inkluderende
kirke, en kirke der vi alle er søsken i Jesus uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse,
funksjonsnivå og sosial tilhørighet • Trosopplæring for alle aldersgrupper

Junker, Karen - Utdanningsdir - Barbu - 59 år

satsingsområder:
Misjon og disippelgjøring • En kirke som utfordrer, og oppleves relevant for hele mennesket • Ungdom- og studentarbeid • Kommunikasjon • Kirkemusikk

Jakobsen, Martin - Student - Oddernes - 22 år

satsingsområder:
En inkluderende og åpen kirke for alle, med levende lokale menigheter som kjernen
i arbeidet • Raushet og romslighet og at kirka skal gi håp og tro i den enkeltes liv •
Stimulere det frivillige arbeidet i kirka • At kirka er en tydelig arbeidsgiver som gir gode
arbeidsforhold.

Haugland, Bergit - Høyskolelektor - Kragerø - 47 år

Nordal, Torstein - Student - Nissedal - 25 år

presentasjon av kandidater ved
bispedømmerådsvalg i agder og telemark

satsingsområder:
Arbeide for å få fleire ungdomsarbeidarar. • Arbeide for at kyrkja må stå fast på
Bibelens ord.

Edland, Aasne Djuve - Pensjonist - Grungedal - 71 år

satsingsområder:
Raus folkekirke • Relevant diakoni • Romslige fellesskap • Nyskapende trosopplæring • Inspirerende teologi

Drangsholt, Kjetil - Lege - Domkirken - 61 år

satsingsområder:
Innføring av Trosopplæringstiltak • Styrking av gudstjenesten gjennom nye liturgier og ny salmebok • Kirkelig organisatorisk utvikling (stat/kirke, arbeidsgiveransvar, demokrati) • Økonomiske rammevilkår

Dahle, Ole Johnny - Pensjonist - Klevstrand - 69 år

satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeid i alle varianter. • Misjon. Menigheten som del av Guds
verdensvide familie. Kristne innvandrere. • Forvalterskap – individuelt og kollektivt. Givertjeneste og giverglede. • Bibelsk samlivsetikk, ekteskapskurs, o.l.
• Bibelundervisning, bibelbruk og bibelglede.

Benestad, Øivind - Inf.konsulent - Vågsbygd - 57 år

Kort presentasjon av Kandidatene i alfabetisK reKKefølge

Presentasjon av kandidater ved
bispedømmerådsvalget i Agder og Telemark

Halvorsen, Else Marie - Pensjonist - Notodden - 76 år
Satsingsområder:
Trosopplæring • Gudstjenesten • Kirkemusikk/salmer • Kirken og kunsten • Folkekirken i en ny tid

presentasjon av kandidater ved
bispedømmerådsvalg i agder og telemark

En festlig
Balubadag!
Nå er det snart tradisjon
at vi har en aktivitets- og
markedsdag for barn og
voksne om våren i Søm
kirke.
I år startet vi opp
med en samling i
kirkerommet der vi fikk
høre om og se bilder
fra barnehagen på
bibel -og misjonsskolen
på Atsimoniavoko på
Madagaskar. Der har de
nesten ingen leker og
rommet deres er veldig
nedslitt.
På Balubadagen samlet
vi inn ca. 14.000,- kroner.
For disse pengene kan
de kjøpe mange ting de
trenger til barnehagen.
Vi som var med på
Balubadagen hadde det
veldig gøy!
Vi betalte litt for alt vi
var med på. Vi kjørte
tur med Gråtass, fikk
lakket neglene og
ble sminket, gikk en
spennende natursti og
fikk flott gassballong
som premie! Vi gikk
tur i kirketårnet og var
på kino. Noen klippet
håret. Vi kunne lage
pinnebrød på den nye
grillplassen ved kirka.
Og vi kjøpte flotte ting
på bruktmarkedet fra
barna i ”Tros” og kaker
og pølser i kafeen.
Det er flott at vi kan ha
det gøy og samtidig gi
penger til noen som
trenger det!
Dette vil vi gjøre til
neste år igjen. Da håper
vi at enda flere vil
komme og være med på
Balubadagen. Enten ved
å ha stand eller komme
og handle og ha det gøy.
Hilsen Liv Godtfredsen

Diakoni - 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 deg med bil og kjøre deg trygt hjem igjen etter
gudstjenesten.
Besøkstjeneste
Skulle du ønske at noen kom på besøk til deg?
Menigheten har en 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 utloddning. 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, de leser lappene og ber. 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.
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

KRIK-konfirmanter på tur
KRIK-konfirmantene har sitt eget opplegg
denne våren, og første lørdag i september
skal de konfirmeres.
De har vært på ”ekstrem- tur” til Vardåsen en
skikkelig vinterdag i februar, vi har vært på
sykkeltur g topptur til Dolsveten i ytrebygda
en fantastisk vårkveld i april.
Og i mai var de på overnattingtur til
Randøya i et døgn med sol, vind og regn.
Det er fantastisk med slike nærområder som
utfordrer og inspirerer oss.
I juni drar vi litt lenger bort. Vi skal på leir i
Bø, KonfAction , og være sammen med 1000
andre konfirmanter. Her skal vi være med på
ulike aktiviteter.
Det er spennende når fellesskap og lek,
øving og mestring gjør at vi vokser og
modnes.
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FRIVOLD

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET
Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

Mesel-Invest AS

Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

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

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

Korsvik Bilverksted AS

www.kjoitapark.no
Monica Strømme Mushom
mobil: 99 70 70 07
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Kirketorget

Slekters gang
Døpte i perioden 20. mars til og med 5. juni 2011
Michelle Bentsen Brown
Silje Hansen Eeg
Tore Leland Gjendemsjø
Jacob Kalberg Haddad
Agathe Retterstøl
Kay Benjamin Sjøkvist Thuesen
Marikken Bratlid-Lo
Emil Askland Ryeng
Julian Leander Johanssen
Peter Kornbrekke
Camilla Prytz-Jensen
Neil Merkiled
Susanne Wold-Heitmann
Mathilde Hjelmås Alsaker
Leah Isabelle Knutsen Johnsen
Linnea Fredriksen Mathisen
Frida Uberg-Sandvik
Lykke Wolff-Jakobsen
Mikael Landsverk
Mina Otelie Leite
Rebekka Ioannou
Eline Solvik Knutsen
Olivia Torgersen Kristiansen
Jonas Alexander Selbek
Frida Kjellingland

Viede i perioden april til og med 28. mai 2011
Ragnhild Harestad Olsen og Olav Bjørndal Olsen
Susann Skofteland og Christian Rypestøl
Stine Flatlandsmo og Lars Christian Skadal
Døde i periodenmars til mai 2011
Randi Synnøve Høgstøl
Else Marie Hammarlund
Helge Aurdal
Vidar Sangesland
Kjell Øijvind Fritjof Dahle
Herlaug Liv Langseth
Anette Iversen
Harald Bjørge
Erik Stallemo

Kirketorget
Velkommen som konfirmant i Randesund menighet!
Du som går i 8.klasse i dag, har mange tilbud og mange
valgmuligheter. Det er du som sammen med dine
foreldre/foresatte, må vurdere og velge hva du vil bruke
tiden din til. Vi håper at du kan tenke deg å bruke tid
det neste skoleåret på å være konfirmant i Randesund
menighet.
Vi har to ulike konfirmantopplegg som du kan
velge mellom. Gå inn på menighetens nettside
www.randesund.no. Der finner du informasjon om
konfirmantoppleggene, og du kan melde deg på som
konfirmant. Påmelding innen 1.august.
			Hilsen Ellen Sandvik, kateket

Randesund omsorgsenter
Du er hjertelig velkommen til Hyggetreff på Randesund
omsorgsenter kl. 16.00 høsten 2011:
17. august, 7. november, 12. oktober, 23. november og
7. desember.
Den 14. desember inviteres beboerne på Strømmetunet
og Randesund omsorgsenter spesielt til kafé og
adventsamling i Søm kirke kl. 11.30.
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Vil du være med på
tur til Madagaskar påsken 2012

Ciljan Isefjær Kjøde
Amalie Lium Lysø
Elias Thomassen Stokkeland
Maria Solberg Pfaff
Jonas Tangedal Andersen
Andrea Nilsen Ekberg
Adam Jonasen-Instefjord
Samuel Monstad
Kaspar Solvik
Henrik Andersen

Treffes vi i sommer?
Vi er mange fra hele landet som skal på Det
Norske Misjonsselskaps (NMS) generalforsamling
i Kristiansand fra 29. juni til 3. juli.
Disse dagene kan du få oppleve en variert meny av
det norsk og utenlandsk kristenliv har å by på. Temaet
for generalforsamlingen (GF) er Våg mer! og du vil bli
utfordret til å våge mer på ulike måter. Programmet er
variert og spenner fra morgensamlinger i Oddernes
kirke, bibeltimer og kveldsmøter til konserter
med bl.a. Rune Edvardsen og Guro Helmersen.
Skjærgårdstur blir det også. For dere som har barn og
ungdom i huset, blir det et tettpakket program også
for disse.
På dagtid blir det anledning til å bli kjent med NMS
sitt misjonsarbeid. Vi har mange internasjonale gjester
som kommer for å fortelle om det de er opptatt av. Vi
håper du blir inspirert av deres engasjement.
Men en generalforsamling er ikke bare sang, møter
og sosialt samvær.
– Generalforsamlingen er NMS sitt øverste organ
og det ligger både myndighet og ansvar i denne
forsamlingen, forteller landstyreleder Kari Skår
Sørheim. Deltakelse på forhandlingene er derfor en
viktig del av generalforsamlingen.
GF avsluttes med at biskop Olav Skjævesland
inviterer deg til å delta på misjonsgudtjeneste og
med en tankevekkende tale sendes vi hver vår vei.
Generalforsamlingen 2011 er over. Har vi oppnådd
det vi ønsket? Å la oss inspirere til å våge mer?
Full deltakelse, heldagspass og kveldsbilletter
Full deltakelse (uten mat) koster kun 700 kr.
Et heldagspass koster 200 kr og
kveldsbillettene koster 100 kr.
Barn, ungdom og studenter går GRATIS.
Billettene kan kjøpes ved inngangen til Gimlehallen
når du ankommer.
Les mer på www.nms.no/gf2011

Vi går i misjonens fotspor i Antsirabe og besøker
noen av prosjektene og institusjonene:
• Blinde-, døve- og jordbruksskole
• Den norske skolen
• Mangarano spedalskekoloni
• Barnehjemmet Ankanisoa
• Broderibedrift
• Evangeliseringsarbeidets hovedkontor
• Gudstjeneste i Antsirabe hovedkirke
palmesøndag
• Betafo hvor NMS startet sitt arbeid i 1867
• Soavina misjonstasjon fra 1871
• Atsimoniavoko preste- og bibelskole
De som ønsker det kan delta i rehabiliteringsarbeidet
på Atsimoniavoko.
Vi kjører buss til kysten, feirer påske i hovedkirken i
Morondava, besøker nasjonalpark, bader og slapper
av. Vi flyr tilbake til hovedstaden og blir der en dag
før hjemreise.
Programmet er enda i støpeskjeen og kan endres.
Er du interessert i å være med? Ta kontakt med
diakon Gro Line Gaudestad på tlf.: 454 29 166

Nyhet i Søm kirke høsten 2011!
TEMA, TE OG TAPAS
Undervisningsutvalget i Randesund menighet har
gleden av å invitere DEG til to interessante kvelder
høsten 2011, der kunnskapsrike foredragsholdere
fra vårt nærmiljø vil snakke over temaet:
RANDESUND FOR ALLE
Tirsdag 6. september vil Levi Eidhamar snakke
om det multikulturelle Randesund. Eidhamar er
førstelektor ved institutt for religion, filosofi og
historie ved Universitetet i Agder.
Tirsdag 11.oktober vil Elise Seip Tønnessen og
Pål Repstad snakke om Gud på Sørlandet. Seip
Tønnessen er professor ved institutt for nordisk
og mediefag ved Universitetet i Agder. Repstad er
professor i religionssosiologi samme sted.
Velkommen til innholdsrike temakvelder i den
flotte kirka vår kl. 19.30
Sett av datoene allerede nå. Det vil bli servert tapas,
som kan nytes til nydelig taffelmusikk av vår dyktige
organist, Reidar. Det blir mulighet for samtale om
temaene. Vi sees!
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Gudstjenester i Randesund fra 19. juni til 25. september 2011
Søndag 19. juni
(Treenighetssøndag, Joh 3, 1-15)
Randøyadagen kl. 12.00:
Gudstjeneste på Randøya v/ Eivind
Martinsen

Søndag 7. august
(8. søndag etter pinse, Mark 8, 1-9)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp/nattverd

Søndag 26. juni
(2. søndag etter pinse, Luk 16, 19-31)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp

Søndag 14. august
(9. søndag etter pinse, Matt 7, 15-20)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Innslag fra Kirkefestspillene
Søndag 21. august
(10. søndag etter pinse, 1. Kor 3, 10-17)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp/nattverd Søndagsskole

Søndag 3. juli
(3. søndag etter pinse, Luk 14, 16-22)
Gimlehallen kl. 11.00:
Vi deltar på Det Norske
Misjonsselskaps gudstjeneste
Taler: Biskop Olav Skjevesland
Liturg: Torill Farstad Dahl
Deltagelse av KIA-koret og
internasjonale gjester
Søndag 10. juli
(4. søndag etter pinse, Luk 15, 1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 17. juli
(5. søndag etter pinse, Matt 7, 1-5)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Søndag 24. juli
(6. søndag etter pinse, Aposteldagen,
Luk 5, 1-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 31. juli
(7. søndag etter pinse, 5. Mosebok 30,
11-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd

Søndag 28. august
(11. søndag etter pinse, Luk 19, 41-48)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Torill Farstad Dahl
Avskjed med Elin Andersen
Søm kirkekor og RABAkoret KRIK
konfirmantene deltar
Lørdag 3. september
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
KRIK konfirmantene
Søndag 4. september
(12. søndag etter pinse, Luk 18, 9-14)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Søndagsskole

Søndag 18. september
(14. søndag etter pinse, Luk 10, 25-37)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Gro Line Gaudestad
Diakoniens dag
Nattverd Forbønn
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp ”Min kirkebok”
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 25. september
(15. søndag etter pinse, Luk 17, 11-19)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole SVOK synger
Innsettelse av ny daglig leder Bjørg
Sløgedal
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
”Min kirkebok”
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

Søndag 11. september
(13. søndag etter pinse, Mark 7, 31-37)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp Speiderne deltar ”Speidermat”
ute

Onsdagstreff med ”Månedens gjest” i Søm kirke kl. 12.00 høsten 2011
Onsdag 7. september: Tom Martin Berntsen:
Om gudstjenesten: Helg og høytid, hverdag og virke
Onsdag 5. oktober:
Årstein Justnes:
Dødehavsrullene – verdens eldste håndskrifter

Onsdag 2. november: Kari Trekdal:
”Det beste jeg vet å gi videre”
Onsdag 7. desember: Odd Gaudestad:
Kyrie og Gloria – kirkens rom, tider, farger og symboler

Vi minner om middagsbønnen kl. 11.00 Kaféen åpner 11.15

