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Vel møtt som konfirmant i Randesund menighet 2013!
Det andre opplegget har mindre undervisning i løpet
av året, men vi deltar på KonfAction i slutten av juni
2013 og konfirmasjonen er i begynnelsen av september
2013.

la2pga@frisurf.no

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com

kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no

jaluga@online.no
bjskaar@online.no
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liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

For deg som er født i 1998 nærmer dagen seg da du må
bestemme deg for om du vil konfirmeres. I Randesund
menighet har vi påmelding til konfirmantundervisning
fra midten av juni.

sae@kirken.no

Konfirmantåret 2012/2013 har vi tilbud om to ulike
konfirmantopplegg. Det ene er et opplegg med
undervisning annen hver uke fra september til mai
2013. Vi har da en overnattingstur på våren.
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tovehouck.christensen@gmail.com

KonfAction er en 5 dagers sommerleir i regi av
KRIK, Kristen Idrettskontakt. Leiren vil være i Bø i
Telemark, like ved Sommerland. På leiren vil det
være idrettsinstruktører i en mengde ulike idretter
og fritidsaktiviteter, bibeltimer, kveldsmøter, besøk i
Sommerland og sosiale aktiviteter.
Du finner mer informasjon på menighetens nettside,
www.randesund.no
Vi sender ut informasjon i posten til alle som er født i
1998 og som hører til i Den Norske Kirke.
Håper å se deg i september!
Hilsen Ellen Sandvik, kateket
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Redaktørens …

S

ommer… årstiden med
de store forhåpninger.
Smeigedager, deilig
badetemperatur, møte med slekt
og venner, spennende reiser. Og,
ikke minst, ferie! Naturen går foran
med sin rike fuglesang og varme
blomsterfarger. Trærne viser seg
fram i tallrike grønne nyanser, og
grønnsakene spirer og vokser. Kan
man ønske seg en annen tilværelse
enn sommeren, vi som lever så mye
av året uten farger, med kulde, snø
og regn.

Men selv i denne litt paradisiske
årstiden opplever vi at håp blir
brutt, og at livet ikke er så lysegrønt.
Sykdom inntreffer, brudd setter
tilværelsen på hodet, pengemangel
bekymrer og dødsfall setter en
endelig sluttstrek for så mye.
Nettene blir mørkere og vi finner
ingen vei ut av flokene, dagene blir
tunge selv om solen skinner.
Så hvordan klarer vi oss, hvor finner
vi veien som gir fargene tilbake
til livet, hvilke muligheter har vi
slik at vi klarer å gå videre selv om
dagen kjennes strevsom og hard?
Hvor finnes kjølig deilig vann for en
uttøret sjel, en trett vandrer?
Ingen svar er like, men noe gir
mening: I lyset finner vi muligheter
vi ikke så mens vi kavet i mørket,
i lyset har vi en styrke vi ikke
trodde på da vi lå nede, i lyset

Sommerleir – bli med på et flott tilbud
HAVGLIMT leirsted — ei perle du finner i skjærgården mellom
Kristiansand og Lillesand - mer nøyaktig Ulvøysund i Høvåg.
Havglimt ligger på ei øy, så du hentes på Ulvøysund brygge
med båten vår Moses.

Han er med
Mørket
får oss
til å tro
at
bekymringene
er
uløselige
Når
lyset
kommer
ser vi
som oftest
at løsninger
er mulige
Veien ut
gangbar
Verdens Lys
holder oss
fast
både i
vårt mørke
og i
lyset
Han
er med
gjennom alt
med sin
styrke
for oss
og sin
livsglede

Givertjenesten - 31. mai 2012

Havglimt har flotte forhold for bading, fiske og roing.
Krabbefiske er populært. Det er også muligheter for å spille
fotball, gå turer og bare slappe av i sola med noe godt
fra kiosken. Her på dette stedet arrangerer Det Norske
Misjonsselskap sammen med NMSU 10 leirer sommeren 2012.
kan vi lettere ta til oss veiledning
og varme fra et fellesskap vi ikke
trodde på i vår ensomme natt.
Pyntet og velkledde ser de fleste
av oss vellykket og problemfri ut
når vi kommer til gudstjeneste
på søndagene. Men vi bærer
på våre liv også når vi går inn i
kirkerommet. Det unike er bare at
her inne har vi Himmelen med sitt
solskinn over oss og menneskene
med sin nestekjærlighet ved siden
av oss. Vårherre rykker oss ikke
ut av problemene, Han løfter av,
verner og gir kraft, Han tilgir og gir
nytt mot.
Våre medmennesker kan ikke
gå veien for oss, men smilet og
samtalene, kaffekoppen og bønnen
vitner om at vi ikke er alene. I
menigheten er vi ment til å være
hverandres næreste neste.
Varm sommerhilsen gjennom dagene
og nettene,
Tove

Givertjenestens konto:
6319.07.52609

Henv. Søm kirkekontor, 38 19 68 80
Arnfinn Larsen 38 04 50 51
arnfinn.larsen@online.no
Grafen viser at gaver pr. 31/5 er kr.
14.000,- lavere enn til samme tid i fjor, og
innbetalingene har hver måned i år ligget
under fjoråret.
Nå er det slik at det faller fra noen givere
hvert år, men heldigvis kommer det inn
nye.
Vi håper på en god sommer og høst og
anbefaler givertjenesten som en fin tjeneste
i menigheten.
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Barn m/følge leir:
Ta med barn og barnebarn og kom. Disse leirene er så populære
at to er allerede fulltegnet
MEN HER ER PLASS PÅ FLG: LEIRER:
25.-27.mai og 22.-24.juni
FAMILIELEIR – 14.-17. juli
Ta med hele familien og opplev Havglimt. Masse aktiviteter for
store og små. Påmelding og opplysninger for disse tre leirene:
NMS Region Sør, tlf. 38125850 mandag,tirsdag og torsdag
kl. 10.00-13.00 eller agder@nms.no
BARNELEIRER
1.) 15.-17.juni		
2.-4.klasse
2.) 25.-27.juni		
5.-7.klasse
3.) 27.-29.juni		
2.-4.klasse
4.) 29.juni – 2.juli
5.-7.klasse
5.) 2.-4.juli		
2.-4.klasse
For å melde seg på barneleirene går du inn på www.nmsu.no/
agder etter 1.april. Du velger leir, fyller ut skjema og sender. Får
du det ikke til, ring NMS Sør tlf 38125850 mandag, tirsdag og
torsdag kl. 10.00 til 13.00.
JUBILEUMSFEIRING
7. - 8. juli skal det feires på Havglimt, da ønskes store og små
velkommen. Vi starter opp kl. 13.00 på lørdag 7. juli og avslutter
med Gudstjeneste og kirkekaffe på søndag 8. juli.
Stor grilling, masse aktiviteter, mimring, fellessamling, kanskje
konsert. Mulighet for overnatting til søndagen.
I 1952 var det ei gruppe misjonsengasjerte og framtidsrette
personer som kjøpte stedet i Ulvøysund. Stedet gav de til Det
Norske Misjonsselskap. Havglimt leirsted var et faktum.
I 60 år har Det Norske Misjonsselskap drevet dette leirstedet som
med sin unike beliggenhet har vært sentrum for et spennende
og innholdsrikt leirliv for ”tusener på tusener” av barn og unge.
Vil du vite mer ta kontakt med NMS Region sør tlf 38125850
mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-13.00.
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attverden er ett av vår
kirkes to sakramenter.
Dåpen er det andre
sakramentet. Et sakrament er en
hellig handling, der Gud med
synlige midler gir oss sin usynlige
nåde. Ordene som brukes ved
nattverden, liturgien, understreker
at Kristus er virkelig til stede. Det
er Jesu kropp og hans blod som
han gav «til soning for alle våre
synder», som vi mottar når vi spiser og drikker. Når vi
minnes det som skjedde i fortiden, blir denne fortiden
nærværende i vårt liv, her og nå. Ved nattverden minnes
vi det Jesus gjorde da han gav sitt liv for oss. Samtidig blir
dette en realitet for oss, og virkningen av det han gjorde er
ikke bare fortid, men nåtid og framtid.

Nattverdens struktur
Selve strukturen i nattverdfeiringen er ikke endret i
særlig grad, men det kan være nyttig å se en oversikt
over hvordan liturgien er:
Salme. Her kan offeret samles inn.
Måltidet forberedes. Her kan liturgen ta på
messehagel, og brød og vin gjøres klart.
Takksigelse og bønn (eukaristibønn). Denne
innbefatter Jesu innstiftelse av nattverden, og avsluttes
med Herrens bønn.
Fredshilsen – kort eller utvidet
Brødsbrytelse og Agnus Dei (Du Guds lam)
Nattverdmåltidet, som avsluttes med
tilsigelsesordene og takkebønn.
Liturgen kan under nattverden assisteres av en
eller flere medliturger. I vår menighet har det vært
praksis siden Søm kirke ble bygget og antallet
gudstjenestedeltakere økte, at både klokker og to andre
medliturger assisterer ved utdelingen. Ved innføringen
av gudstjenestereformen vil det i større grad trekkes
inn medliturger i ulik alder, og det er anledning til at
ungdom over 15 år også virker som medliturger ved
utdeling av nattverden.
Kristi kropp
Mange vil reagere på at ordlyden i innstiftelsesordene
og utdelingsordene er endret: I tråd med den nye
bibeloversettelsen vil liturgen nå si: «Vår Herre Jesus
Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød,
takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta i mot og spis! Dette
er min kropp som gis for dere». Og ved utdelingen sies
nå: «Kristi kropp, gitt for deg».
Bibelteksten er jordnær. Ordet som brukes om Jesu
kropp i grunnteksten er akkurat det samme som brukes

6

En kirke i endring – til det bedre?

Et synlig tegn på Guds usynlige nåde
Om nattverdliturgien
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om menneskers kropper. Derfor er det mer høytidelige,
gammelmodige «legeme» erstattet med «kropp». Når
Jesus er sant menneske, er det en forutsetning at han
har en kropp – og at denne kalles «kropp». Ordet er
en protest mot oppfatningen at kroppen på en særlig
måte er syndig eller skammelig. Samtidig understreker
bruken av ordet «kropp» at nattverden innebærer noe
veldig konkret og jordnært, nemlig at Jesus gir seg
selv for oss, og at vi kan ta i mot han på en synlig og
håndfast måte, i brød og vin. «Dette er min kropp, som
gis for dere». Denne sårede kroppen er det som møter
vår kropp og våre sanser i nattverdens brød og vin.
Ordene viser hva det betyr at Gud blir menneske.
Fredshilsen
I urkirken hilste de troende hverandre med
«kjærlighetens kyss» (1. Pet 5,14) En fredshilsen
ble etter hvert vanlig i kirkens nattverdliturgi. I vår
gudstjeneste er dette kommet tilbake, i en kort eller
lengre variant: Etter nattverdbønnen, før selve måltidet
utveksler liturg og menighet en fredshilsen: L: «Guds
fred være med dere» M: «Guds fred være med deg». I
enkelte gudstjenester åpner gudstjenesteutvalget opp
for at det kan benyttes en utvidet fredshilsen: Etter
menighetssvaret kan Liturg eller Medliturg si «La oss
hilse hverandre med et tegn på fred». Deretter hilser
menigheten hverandre med håndtrykk, og man kan si
«Guds fred» eller lignende. Slik kan menigheten uttrykke
fellesskapet vi er en del av. Ingen skal føle seg presset
til måtte si «Guds fred» til en fremmed. Det samme kan
utrykkes med andre ord eller bare ved et håndtrykk.
Du Guds lam
Liturgiske ledd er oftest bibelske tekster. Kyrieropet
er for eksempel den blinde Bartimeus sitt rop der
han satt i veikanten ved Jeriko og ropte til Jesus om
hjelp. Gloria-leddet (Ære være Gud i det høyeste….)
er englenes sang, den de sang på Betlehemsmarken
for gjeterne den første julenatt. Ordene vi bruker
ved innstiftelsen av nattverden er Jesu egne ord, fra
evangeliene (Matt 26,26-28), gjengitt i Paulus første
brev til korinterne, kap 11, vers 23b-26. Døperen
Johannes har gitt oss Agnus Dei, «Du Guds lam», som
vi synger sammen når vi feirer nattverd. Det er ordene
fra Johannes 1,29, da Johannes så Jesus komme, og
sa: ”Se Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Noen
vil merke seg verbformen er endret fra «bar verdens
synd» til «bærer bort verdens synd». Endringen følger
både grunnteksten, og tradisjonen i de fleste kristne
kirkesamfunn, inklusiv Martin Luther. Presensformen
viser at i nattverden oppheves tid og rom, og «Guds
menighet i himmelen og på jorden» er samlet i et evig
nå. Gudstjenesteutvalget har foreslått at Du Guds
lam synges MENS menigheten går fram til
nattverdbordet.



21.

mai vedtok Stortinget en grunnlovsendring
som gjør slutt på den evangelisk-lutherske
tro som Norges offisiselle religion. I stedet
ble det vedtatt en ny verdiparagraf i grunnloven med
følgende formulering: ”Værdigrunnlaget forbliver vor
kristne og humanistiske Arv. Denne grunnlov skal sikre
demokrati, Rettstat og Menneskerettighederne”. Den nye
grunnlovsbestemmelsen fastslår likebehandling av Den
norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Staten
skal ikke lenger drive religiøs virksomhet, men ”understøtte
Den norske kirke som folkekirke, og andre tros- og
livssynsamfunn på lik linje”.

og gjennomføre
trosopplæringsplan for gruppen
0-18 år. Randi Skaar som er
medlem av menighetsrådet vil
lede dette utvalget fremover.
Fremover ønsker vi også å
sette fokus på hva vi vil. Vi
vet at i årene fremover vil det
flytte mange nye mennesker inn i vår bydel. Mange
av dem er medlemmer av Den norske kirke og tilhører
således Randesund og Søm kirke. Vi vil jobbe med
å tilrettelegge det slik at menneskene i vår bydel
kjenner tilhørighet til den kirke de tilhører. Her trenger
vi hverandre! Vi trenger mye forbønn, vi trenger
ulønna medarbeidere som vil være med i arbeidet i
vår menighet, og vi trenger givere som gir av glede
og takknemlighet. Velkommen til å være med i et
stort fellesskap der vi sammen løfter verdens viktigste
budskap inn i vår bydel.
Svein Arve Egeland
Leder i Randesund menighetsråd.

Likevel vil Den norske kirke få en favorisert posisjon
fremover, og dette trossamfunnet blir forankret særskilt
i Grunnloven: ”Den norske kirke, en evangelisk luthersk
kirke, forbliver Norges Folkekirke”
Både i forkant og under selve behandlingen i Stortinget
har det vært mye støy rundt denne saken. Vil det bety
at Norge nå blir et enda mer sekularisert land å bo i. Til
det er det å si at det kan det utvilsomt bety, men det
er det ikke Stortinget som avgjør, det er det du og jeg
som bor i dette landet og som bekjenner den kristne tro,
som avgjør!
Den norske kirke har vært folkekirken gjennom
generasjoner. Den har vært tilstede i by og bygd og
møtt folk i både glede og sorg. Den har stilt opp når
mennesker har kommet med sine behov, og denne
kirken vil så gjerne også gå sammen med og være nær
alle mennesker gjennom livets hverdag i både glede og
sorg.
Randesund menighet har mange ressurser. Vi har to
flotte kirker, vi har en dyktig stab, vi har mange tilbud,
Som telefonvakt
men når vi ut? Vi når mange, men vi vil nå flere.
Vi
Kirkens
SOS i Agder
hos Kirkens SOS
forvalter verdens beste budskap: ”det evige liv” og dette
kan du bidra til at
vil vi gjerne at stadig nye generasjoner i Randesund
andre får det bedre,
skal få del i. Derfor er det helt nødvendig for oss å tenke
samtidig som du får
gjennom det arbeidet vi står i, samtidig som vi prøver å
perspektiv på livet.
jobbe slik at det fungerer optimalt for vår tid.
Menighetsrådet har jobbet mye med trosopplæring
første halvår i år. Vi har fått etablert et nytt
søker kvinner
og og
menn
over 20
år som
ordenhar
på livet,
tid til
ViVisøker
kvinner
menn
over
20 har
år som
orden
påå livet,
bry segtid
og til
lyståtilbry seg og
trosopplæringsutvalg. Oppgaven er å utarbeide
å utvikle
seg. Les mer
www.kirkens-sos.no
eller ring 27 59 65 eller
lyst
til å utvikle
seg.påLes
mer på www.kirkens-sos.no
92 / 60ring
74 1260
38.74 12 38

Følelsen
å noe
bety noe
Følelsen av åav
bety
Årsmelding 2006

Praktiske momenter
Med den nye liturgien skal oblatene som brukes i
gudstjenesten alltid være glutenfrie. Det betyr at
lappene med «glutenfritt» forsvinner fra gudstjenesten.
Menighetsrådet bestemmer hva slags vin som brukes
ved nattverden. I vår menighet benyttes alkoholfri
rød vin. I vår menighet vil fremdeles kontinuerlig
nattverdgang med særkalker og knefall være det
vanlige. Av og til vil vi fremdeles praktisere nattverd ved
intinksjon, der brødet dyppes i vinen.
Den største forskjellen i den nye nattverdliturgien

er de bønnene liturgen leser. Ny ordlyd i bønnene
tror jeg vil oppleves berikende. Når gamle sannheter
får nye ord, åpnes ofte troen for oss på ny. Den nye
nattverdliturgien skal prøves ut i gudstjenesten fra juni
og utover.
Har du innspill, reaksjoner eller refleksjoner omkring
liturgireformen?
Du er velkommen til å ta kontakt med medlemmene i
gudstjenesteutvalget eller menighetens prester.
Torill Farstad Dahl
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Balubadagen 5. mai 2012
Med barnekoret Klang fra
Sandnes og lysbilder fra
Madagaskar gikk startskuddet
for Balubadagen 2012. Etter
samlingen i kirkerommet var
det duket for kjøp og salg av
barneleker og sportsutstyr
og mye annet rart som
barna ønsket å selge. Der
var mange forventningsfulle
unge selgere bak bordene og
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spente og ivrige kjøpere som
nøye telte sine kroner for å se
om de hadde råd til akkurat
den ønsketingen på bordet!
Ansiktsmasasje og sminking sto
høyt i kurs, likeledes turer med
traktoren Gråtass og mange
andre aktiviteter som en kunne
være med på. Og trengte du en
liten hvil, vartet kafeteriaen opp
med mye godt. Inntekten
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av alt salg denne dagen gikk
i sin helhet til barnehjemmet
Ankanisoa på Madagaskar, og
det kom inn 20.000 kroner i
løpet av timene Balubadagen
varte.
En flott opplevelse for både
barn og unge!

Langs røde veier og i gjengrodde hager

I

påsken reiste jeg sammen med min mor til hennes
barndoms land – Madagaskar. Hun hadde nesten hele
sin oppvekst der, som misjonærbarn. Min mormor og
morfar var misjonærer der i fire perioder fra 1925-1959.
Det var min morfar, Erik A. Borgenvik, som startet opp
døvearbeidet på Madagaskar. Den første døveskolen ble
bygget på Loharano, der blindeskolen hadde holdt til i
mange år. Det nye bygget ble derfor ny skole også for de
blinde. Den siste perioden fikk han bygget den nåværende
største døveskolen på Antsirabé. Det å få reise til
Madagaskar sammen med min mor, Randesund menighet
og andre misjonsvenner, gjorde turen helt spesiell.
Fargerik overraskelse
Jeg har alltid hatt et forhold til Madagaskar. Som barn
fikk jeg høre mange historier om dette landet, og jeg
husker små svart/hvitt-bilder i gamle album. Det var
imidlertid helt annerledes å oppleve landet selv – å
kjøre gjennom landskap med rød jord og røde hus,
rismarker i alle mulige grønnfarger, se fjelltopper og
åskammer mot den blå himmelen.

når jeg traff disse menneskene.
Veldig spesielt. Det sterkeste
minnet var imidlertid den gamle,
nydelige kvinnen som kom
bort til oss etter gudstjenesten
palmesøndag i Antsirabé og
spurte min mor om det var
henne.

Noe av det som overrasket meg mest, var nettopp
fargene. De var intense. Det var mot slutten av
regntiden, så det var grønt og frodig overalt. Ved et
vulkansk område var jorda svart og porøs, ellers var
det den oransjerøde jorda som dominerte. I løpet av
dagene ved kysten fikk vi oppleve Det Indiske Havet
i all verdens blåfarger, fra mørkeblått til gnistrende
turkis. Vi fikk ligge i glovarm sand på endeløse
strender og bade i ramsalt sjø som holdt tretti grader.
Det som likevel gjorde størst inntrykk på meg, var å
treffe menneskene der - snakke med dem, høre deres
historier og få et innblikk i deres liv og hverdag.
Sterkt møte
Det var sterkt å oppleve landet sammen med min mor.
Hun snakker gassisk, jeg fransk, og sammen kunne vi
lett komme i kontakt med mennesker vi traff. Et par
av dem hadde også kjent mine besteforeldre, og det
var akkurat som om noen brikker falt på plass for meg

Vi besøkte flere prosjekter som drives av den gassiske
lutherske kirken, blant annet barnehjemmet Ankanisoa
på Antsirabé. Barna i Søm Søndagsskole hadde i vinter
samlet inn brukte, fine leker som vi hadde med og gav
dem. For en glede det var å gi – og for en glede det var
å se hos dem når de fikk gavene!

Min mor svarte ja, men kjente henne først ikke igjen.
Det viste seg å være Eziramanana, hushjelpen de hadde
hatt de siste fem årene på Loharano, frem til 1954! Og
mamma hadde ikke hatt kontakt med henne, og ante
ikke at hun bodde i den byen vi da var i. Et gripende
møte mellom disse to var det virkelig – mamma på 74 år
og hushjelpen på 84. Vi fikk besøkt begge de stedene
mamma bodde som barn – Betafo og Loharano, og den
skolen hun gikk på i Antsirabé. Hagene der hun bodde
var gjengrodde, og husene temmelig forfalne – men
noen av trærne var der ennå, utsikten var der, den røde
jorda var der – og minnene var der!

Vi så også fattigdom. Vi så tiggere som satt i gatene,
tiggere som hang rundt hotellene, gateselgere som
strømmet mot oss med en gang vi gikk ut. Vi så
unger som gikk på søppelfyllingen og plukket med
seg brukbare rester. De hadde bare filler å gå i. Vi så
resignasjonen i øynene til unge mødre som hadde en
baby på ryggen, 2-3 unger rundt beina og kanskje flere
andre steder. Det var fælt og sterkt å se det så nærme.
Men vi så også gleden hos de som var heldige å komme
med i prosjekter som fungerer, der de som er helt
utenfor samfunnet, får hjelp.
Kirsten Leidal
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Konfirmanter i Randesund 2012
Foto: Dvergsnes

Sømkirkekor

Variert repertoar gir økt sangglede

S

ang, dans og god mat var noe av innholdet på
vårens kortur. Søm kirkekor har vært i Danmark.

- Jeg tror aldri jeg har vært med i en gruppe der
alle er så positive til å være med på alt mulig, forteller
Frøydis Raustøl. Hun var en av de 25 sangerne som ble
med på tur denne våren.

Allerede før vigslingen av Søm kirke
november 2004, ble vi ønsket velkommen
av ”krukka”. Den sto på sin hedersplass midt
i kirkebakken. Stolt, galant og formfullendt
som den var, fanget den kirkefolkets
oppmerksomhet. Det var egentlig det den
ville – bli beundret.
Men en kald og mørk natt i juni 2007
ble den rammet av blind vold. Den
oppadstrebende formen var knust. Vi ble
møtt av en formløs haug av keramikkskår.
Det var et trist syn.

- Jeg ble faktisk mye bedre kjent med flere av mine
medsangere på denne turen, og så lærte jeg faktisk noe
også, når det gjelder det musikalske, sier en fornøyd Jan
Ludvig Gabrielsen.
- Danmarksturen var inspirerende, sier kirkekorets unge
dirigent Lars Kristian Dedekam Håkestad. Han opplevde
at turen til Danmark ble akkurat slik han hadde
håpet: Det sosiale humøret i koret smitter over på det
musikalske og styrker korsangen. – Dette er grunnen til
at jeg holder på med kirkekoret, sier dirigenten.
I det Kirkenytt går i trykken jobber koret fram mot
sommerkonserten i Søm kirke søndag 3. juni. Her
blir det noe lettere repertoar enn det koret hadde
på konserten i mars da Faures Requiem stod på
programmet. Det at koret i løpet av semesteret er
innom mange sjangere gjør det morsomt å synge.

Fortellingen om ei krukke

Med en blanding av sorg og sinne samlet
jeg sammen alle bitene jeg kunne finne –
noen store og mange små. Jeg fikk lov til
å kjøre dem hjem. Jeg var freidig nok til å
tro at jeg kanskje kunne lime dem sammen
igjen? - - Og jeg prøvde. Men ga opp.
Limet holdt ikke. Bitene falt fra hverandre
igjen – og ble liggende i en skraphaug i 5
år.
Kor øver til sommerkonserten i Søm kirke

Du kan bli litt bedre kjent med koret ved å gå inn på
bloggen vår, eller scanne QR-koden og se hva som
dukker opp!
Anette Strømsbo Gjørv

Så oppsto spørsmålet: Hva skal vi gjøre
med den blå rosetten der krukka i sin tid
tronet? Jeg foreslo at vi skulle knuse den,
fylle på jord og plante et tre der. Jeg fikk
ikke medhold. Da ble jeg fylt av en slags
trass. Jeg vil prøve en gang til å lime krukka
sammen. Sannsynligvis forgjeves, tenkte
jeg. Men ett forsøk til gir ingen grunn til å
angre.

De måtte erstattes
av sementmørtel. Jo
lenger jeg kom, jo
mer vindskjeve og
vriene ble bitene.
Jeg måtte redusere
presisjonskravene.

Knuste krukker
Knuste
krukker
knuste
liv

Men i Randesund menighet ble det gjort
vedtak om å sette krukka tilbake på den
blå rosetten der den en gang sto. Og der
står den nå. Den er ikke så galant som den
var. Ikke så perfekt. Den er mer beskjeden
og mer ydmyk. Den har mange, mange
sår. Men den står støtt. Og den har et hevet
blikk – som før.

bare skår
tilbake
av skaperens
visjon
om skjønnhet
og et
meningsfylt
liv

Og det er faktisk noen som synes den er
vakrere enn før! ”Den er en andakt,” ble det
sagt. Skjønnhetens kriterier er mangfoldige.
Jan Fjelde

i varmen
av Guds
kjærlighet
føyes
skårene
sammen
igjen
glimtet av
det fullkomne
som venter
tovehouck

Jeg sto i teknisk rom i kirkekjelleren. Det
gikk en del timer. Noen biter manglet.

Ellen Nordvang ledet an i Zumba slik at
sangerne fikk ristet løs under korøvelsene

Frøydis Raustøl og Jan Ludvig Gabrielsen var
fornøyd med kortur til Danmark.

Koret på toppen av Danmark. Det ble tid til
både tur, sosialt samvær og korøvelser på den
to-dager lange turen.
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Madagaskar – here we come!

E

ndelig! Onsdag 28. april på Kjevik. En
forventningsfull og spent liten flokk på vei mot
Madagaskar. I flokken var fire fra Søm menighet,
anført av diakonen, Gro Gaudestad.Koffertene ble
ekspedert, helt til Antananarivo. Gruppa skulle veien om
Amsterdam og Nairobi. Mon koffertene ville finne veien
til Madagaskar med tre forskjellige fly?Det gjorde de! Alt
og alle kom samtidig vel frem til varmen, til et forvirrende
språk, kronglete passkontroll og mange overivrige bærere.
Snart var vi plassert i vår lille buss som skulle kjøre oss
rundt på øya. Første stopp var hotellet inne i byen.
Veien dit var full av inntrykk: folk over alt, til fots, små
falleferdige hus, barn som satt der i veikanten, tiggere,
selgere, fine rismarker, ødelagte rismarker, skranglete
oksekjerrer, små boder, noen butikker, fremmede lukter,
fargerikt landskap, gamle biler, overfylte busser, flotte
biler og store hus bak høye gjerder.
Etter to dager i hovedstaden reiste vi sørover 170km,
til byen Antsirabe, faktisk anlagt av en norsk misjonær,
Rossås fra Iverland. Vi bodde på den gamle norske
barneskolen, nå omgjort til et konferansesenter med
ganske stor kapasitet, og med navnet Lovasoa, ”Den
gode arv.”
Palmesøndag i Antsirabe hovedkirke. Én gudstjeneste
kl 06, én 09 og den siste på ettermiddagen. Vi var på
den 09, sammen med 2000 andre. Like mange på de to
andre, og masse ungdom. Lovsangen bruste, ansiktene
strålte og vi felte nok noen tårer. Nærmere himlen
kunne vi vel ikke komme. Vi spurte om menigheten
ville synge ”Den himmelske lovsang”, og det ville de,
med glede, takk og firstemt. Alt foregikk i gode former,
mange frivillige var med i gudstjenesten til mange
forskjellige formål. Alt måtte gå greit og ryddig for seg
i Guds hus.

eller betalt av menigheten, og
alle arbeidet gratis.
En annen gren på senteret var
en barnehage der unge mødre
kunne komme med barna så de
selv kunne finne seg arbeid, gå på
skole eller lære seg et håndverk.
Ingen av disse fikk alt. De måtte
selv skaffe 10% når noe skulle kjøpes av utstyr. Her på
senteret var det også undervisning i kristent liv, bibelen,
etikk, sosiale relasjoner og natur/miljø. Noen bodde på
senteret, andre hjemme, men kom hit de fleste dagene
i uka. Et flott fellesskap er skapt, sprunget ut av trangen
etter å hjelpe sin neste, lydigheten mot Jesu befaling.
Akanisoa, et inngjerdet stort område litt nord i
byen. Et trygt hjem med plass til 25 foreldreløse eller
vanskeligstilte barn. Her hadde alle sin oppgave, inndelt
i grupper der de eldre tar seg av de små. De tar del

kom. Men da fór et av takene av sted og elevfamiliene
måtte flytte inn i klasserommene med bare et lite teppe
mellom de forskjellige ”rom”. Takrennene er på plass, et
nytt do bygges, dører og vinduer skiftes. Skolen er stor,
bygget for 24 elever, nå er det 125! Mange må leie seg
hus ute i landsbyen. Kirken vokser på Madagaskar, flere
nye menigheter hvert år. Ungdommene strømmer til,
både til bibelundervisning og til kirkene. Ledere er så
nødvendig! Prester ikke minst.
Det var så flott å se arbeidet som ble gjort og vi gledet
oss over å få være med.

Mye mer kunne vært sagt, tilslutt dette: Det var så
fantastisk å se hva evangeliet gjorde med det enkelte
menneske og dets livssituasjon. Hva Jesu ord skapte av
glede og takknemlighet. Og ikke minst, hva evangeliet
gjorde med sitt kall til tjeneste. Mange stilte seg til
disposisjon, til kirkens forskjellige oppgaver og tjenester,
og det aller, aller meste ble gjort uten vederlag.
Full av inntrykk, tanker og spørsmål kom vi alle i god
behold hjem til dette vårt fantastiske Norge. Her har
vi alt, men vår søster og bror i andre land lider. Et
spørsmål dannes, svaret er ikke lett å finne.
Odd Gaudestad

Guttistur til Sømsstranda - 21. mai

i jordbruket, dyrehold, vasking og matstell. En liten
gutt strålte av lykke, han hadde nettopp vasket sine
egne sokker! De fleste går ut på vanlige skoler, men om
kveldene er det undervisning om alt som trengs for å
lykkes i livet, og alt er grunnet på bibelundervisning.
Sangen lyder høyt og friskt.

Jubelen sto høyt i taket da vi kunne dele ut noen enkle
leker som Søm søndagsskole hadde samlet inn og
sendt med oss. Den store glede ble skapt, takken og
takknemligheten var overstrømmende.
Inntrykkene ellers var overveldende og mange. Her
noen glimt:
Fattigsenteret ved siden av kirken. Menigheten og
masse frivillige drev et utstrakt arbeid blant byens aller
fattigste. En bedrøvelig flokk kom til senteret for å få litt
å spise. Det fikk de. Ris ble delt ut. Alt gitt, samlet inn
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Atsimoniavoko: Vi fikk en opplevelsesrik og
meningsfull dag der ute. Flere av oss deltok i maling av
internatet. Vi ble tatt godt hånd om, fikk mat og drikke,
servert av rektors kone, i huset der diakonen Gro og
jeg bodde i 8 år. Vi fikk se hva Søm menighet gjennom
sitt misjonsprosjekt har fått gjort med denne skole.
Nye tak og takstoler. Alle hus ble ferdig før syklonen

Foto: Roald Johannessen

De som mottar lønn (og den er ikke stor!) er få, to i
administrasjonen, to i jordbruket, to vakter om natta
og to i undervisningen. Ellers er drift avhengig av
støtte fra misjonen, og ikke minst av menighetens
selvoppofrende gratisarbeid.
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

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

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

Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

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

vi tar imot nye pasienter og kan tilby deg:
• Allmenn tannbehandling
• Bleking av tenner
• Behandling av tannkjøttsykdommer
• Implantatbehandling
• Krone- og broterapi
• Protesebehandling
• Oralmedisin og -kirurgi
• Hjelp til å takle tannbehandlingsskrekk
• Tannbehandling i narkose
• Godkjent for trygderefusjon

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10 Fax 38 09 04 04 post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no

Korsvik Bilverksted AS

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll
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Slekters gang
Døpte i perioden 11. mars til 20. mai 2012:
Mats Henrik Andresen
Sivert Andreas Aurebekk
Benjamin Berntsen
Mathilde Bøhn
Helene Jacobsen Eriksen
Emma Sofie Bull-Gjertsen
Storm Martinius Eriksson
Vanja Helene Barstad Randøy
Christine Foss Wergeland
Monica Buene
Ingeborg Olivia Iversen
Jonas Mitlid Kaspersen
Nikolay Lisø
Oliver Nyx Molde
Milian Vlek Nilsen
Samuel Lædre Bostrøm
Tobias Lervik
Theodor Kvam Lysø
William Lande
Matheo Mykjåland
Sebastian Raustøl
Gabriel Ragnvald Amundsen

Leander Fiskaa
Erik Nordhagen
Victoria Drange Sevland
Lukas Hodne Solberg
Viede i perioden 28. april til 19. mai 2012:
Ina Sofie Sanko og Thor Eivind Cappelen Brantzeg
Hege Liane og Remi Andre Lorentsen
Katrine Abrahamsen og Tord Amundsen
Døde i perioden 26. februar til 11. mai 2012:
Bernt Moseidjord
Målfrid Heddeland
Eivind Karl Wingaard Rosenvold
Ingebjørg Tønnesen
Anne Marie Beck
Alf Solli
Steinar Terje Flaten
Judith Bjørg Karlsen
Jørn Pedersen
Sigrid Helgeland
Reidun Flaatin

Åpen kirke/veikirke
Søm kirke er i juli måned åpen for besøk tirsdag –
fredag kl. 11.00 – 15.00.
Det blir 8. år på rad at kirken holdes åpen i juli for
besøkende. Både byens gjester og fastboende ønskes
velkommen.
Du kan oppleve kirkens arkitektur og kunst, tenne et lys
og nyte kirkerommets stillhet.
Ønsker du omvisning er kirkeverter til stede og kan
fortelle om kirken og kunsten.
Hver onsdag er det lunsjkonsert kl. 12.00 – 12.30.
Det er kafe med salg av kaffe og vafler.
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På ”Kirketorget” blir det i år stor utstilling med
billedkunstner Ole Ertzeid, bosatt i Lyngdal.
Ertzeids kunst er landskapsmalerier og trykk med
hovedvekt på motiver fra Lista samt grafiske ikoner. Vil
du vite mer om Ertzeid og hans kunst er hans webside
ertzeid.no. Du finner også intervju med han på YouTube.
Ta med deg sommergjester og kom innom. Du blir
godt mottatt av kirkevertene våre.

På gjengrodde stier på Lyngøya

N

år du kanskje farer forbi i båt,
eller ankrer opp ved Lyngøya
øst for Randesundslandet,
vil du neppe angre på en tur inn på
øya. Vakker natur, steingjerder og
-hauger møysommelig ryddet opp
for dyrkings skyld danner rammen,
med stier på kryss og tvers over
øya. Omgitt av sjø og fjord framstår
den som et sørland i miniatyr. Leif
Lyngø, med røtter fra Lyngøya, delte
store og små minner fra historien
på en vandretur i regi av Randesund
historielag en vakker søndag i mai.
Lyngøen-Løngøesund
Det er kjekt å kunne få reklamere
litt for Randesund Historielag i
Kirkenytt. På mange måter krysses
veiene, når den eldre garde
randdolker vandrer på gamle stier i
bygda, det er minner om oppvekst,
matauk, lek og alvor, kirkevei og
livets mange høytider. Lyngøya
hørte ikke til de store samfunnene
i gamle Randesund, den er
beskjeden av størrelse, men har
fortsatt spennende, synlige spor av
kulturdrift og bebyggelse.
Her har vært havneaktivitet lenge
før byen ble grunnlagt, og her var
en kort periode hovedtollsted
for denne delen av kysten, nevnt
allerede i 1612. Utenlandske
båter var på jakt etter eiketømmer,
både til båt- og husbygging, før
nordmennene selv lærte å skjære
plankene. Opp mot hundre
seilskuter kunne være innom pr. år,
så det må ha vært livlig i sundet
(Fugleviksundet) utenfor, med
fremmede stemmer og livlig handel
og vandel. Navnet skrives med
forskjellige stavemåter i kildene,
men det er ikke tvil om hvilken

øy som menes! På nordpynten
finner du noen spesielle minner
fra denne tiden, en kompassrose,
sannsynligvis laget rundt år 1600,
og noen bumerker og årstallet 1629
hugget inn i fjellet.
Leif Lyngø, selv bosatt i byen, men
med hytte på øya var vår velvillige
guide denne søndagen i slutten
av mai. Han kunne fortelle at det
ikke har vært mange gårdsbrukene
i gamle dager, ofte er nevnt to
bruk, og noen husmenn. På
slutten av 1700-tallet overtok en
kjøpmann hele øya for den nette
sum av 1500 speciedaler. Midt på
øya kan du fortsatt finne en stein
med dennes navn hugget inn, og
årstallet 1825. Videre skiftet øya
eiere gjennom 1800-tallet, helt til
Anders Andersen overtok eierretten
i 1861, han var oldefar til Leif Lyngø.
Familiehistorien forteller at han
hadde gravet gull i Amerika, og
fått nok til både gifteringer og
penger til å kjøpe hele øya. Slik
ble denne familien eiere og drivere
av gårdsbruket der ute fram til
ca. 1918. De dyrket opp ca. 20 mål
jord i disse årene, ryddet jord, satte
poteter og hadde kyr, griser og
høns, i tillegg til det havet kunne
gi. Av huset de hadde er det nå
bare grunnmurene igjen helt sør på
Lyngøya. Menneskene som bodde
her klarte å skape seg et liv, selv
om kårene kunne være karrige, og
havet både venn og uvenn.
Johanne Lyngøy, et kjent navn fra
Kristiansand, senere forstanderinne
ved Lovisenberg sykehus ble født
her ute. Det er kanskje også en del
som husker at Hunsfos Fabrikker
i en årrekke brukte Lyngøya som

opplagsplass for tømmer, helt fra
begynnelsen av forrige århundre,
fram til Lyngøya ble kjøpt av
kommunen. Leif Lyngø viser
sjeldne planter og vekster, og
tror noe kan være kommet med
trelastaktiviteten som har foregått
her.
Og i dag er så og si hele Lyngøya,
inkludert Kjeltringholmen omgjort
til friområde. Enkelte eldre hytter
er fjernet, mens det er inngått
makebytter og noe nybygging i
den sammenhengen, det er nydelig
badeplass og brygge, til fri bruk for
alle. Hytteeierne har forresten noen
planer for å hindre gjengroing, og
skal rydde en del stier og gamle
åkerlapper. De har god hjelp av
sauene som beiter der ute, i eksakt
samme formål. Så velkommen til
Lyngøya i løpet av sommeren, og
sett av en halvtimes tur, mer tar det
ikke å krysse over. Og vil du lese
mer utfyllende om Lyngøya kan du
enten melde deg inn i Randesund
historielag, da får du årsskriftet
tilsendt til jul, det kan også kjøpes
i en del bokhandler og i banken i
Rona.
Dag Beek
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Gudstjenester fra juni til september 2012
Søndag 17. juni
(3. søndag i treenighetstiden,
Joh 1, 35-51)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
”Randøyadagen”
Søndag 24. juni
(4. søndag i treenighetstiden,
Matt 16, 24-27)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
Søndag 1. juli
(5. søndag i treenighetstiden,
Matt 7, 21-29)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 8. juli
(6. søndag i treenighetstiden/
Aposteldagen, Matt 16, 13-20)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Søndag 15. juli
(7. søndag i treenighetstiden,
Luk 19, 1-10 )
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 22. juli
(8. søndag i treenighetstiden ,
Mark 12, 37b-44)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Markering av terroraksjonen 22. juli

Søndag29. juli
(Olsok, Luk 9, 23-26)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 5. august
(10. søndag i treenighetstiden,
Matt 18, 21-35)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
Søndag 12. august
(11. søndag i treenighetstiden,
Mark 2, 23-28)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Søndag 19. august
(12. søndag i treenighetstiden,
Luk 8, 1-3)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole
Søndag 26. august
(13. søndag i treenighetstiden,
Luk 12, 41-48)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Søndagsskole/ tur
Søndag 2. september
(14. søndag i treenighetstiden/
Vingårdssøndag, Luk 17, 7-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste v/ hele
staben
Nattverd RABA-koret Søm kirkekor
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
”Min kirkebok”

Søndag 9. september
(15. søndag i treenighetstiden,
Luk 10, 38-42)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Speiderne deltar
Søndag 16. september
(16. søndag i treenighetstiden,
Matt 5, 10-12)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Gro Line Gaudestad
Diakoniens dag
Avskjed med Gro
SVOK synger
Nattverd Forbønn Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl og Ellen Sandvik
Dåp ”Min kirkebok”
Søndag 23. september
(17. søndag i treenighetstiden,
Luk 17, 11-17)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

Program for søndagsskolen i Søm kirke høsten 2012
Søndag 19. august
Søndag 26. august, tur til Sømsstranda, ta med grillmat
Søndag 16. september
Søndag 23. september kl. 17.00: Barnegudstjeneste
Søndag 14. oktober
Søndag 21. oktober

Søndag 28. oktober kl. 17.00: Barnegudstjeneste
Søndag 11. november
Søndag 18. november kl. 17.00: Barnegudstjeneste
Søndag 25. november
Søndag 9. desember

