Bønneskole

V

ed starten på et
nytt semester ble
vi i gudstjenesten
minnet om bønnens storhet og
privilegium ved at vi leste og
hørte Jesu ord: »Mitt hus skal
være et bønnens hus».(Luk
19,41-48)

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

Det bes mye i Randesund
menighet. I gudstjenesten, og i det daglige. Det er
bønn og forbønn rundt om i de mange hjem, av
voksne og barn, av foreldre og faddere, osv, osv.
Likevel kjenner vel mange på at vi ennå har et stykke
vei å gå i bønnens skole. Vi lengter etter dette å leve i
bønn, å hvile der i den «uavlatelige bønnen». Vi kan og
må vel si som disiplene sa til Jesus: «Herre lær oss å be».

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Det finnes mange bøker om bønn, kanskje for mange.
Bønn er ikke noe en kan lese seg til. Bønn må øves inn i
det praktiske, daglige liv. Og der finnes ingenting i ditt
liv som ikke kan bli til bønn.
Bønn har med vår tale å gjøre, men det er noe mer. Det
går en vei videre derfra sier Søren Kierkegaard.
-Således er det, sier han om «den rette bedende»:
«å be er ikke å høre seg selv tale, men det er å komme til å
tie, og bli ved å tie og bie til den bedende hører Gud.»

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Tygg litt på den setningen. Vi aner at det med bønn er
noe som trenger at vi gir oss litt tid.
Vi skal gå en vei fra å tale, til å tie, til å bie, til å høre.

Vi får komme frem for Gud, en Gud som har usedvanlig
god tid, som utstråler en raus vennlighet. Vi får sette
oss ned, vi får tale, vi får bli stille, vi får kjenne på den
gode stillhet, så taler Gud, og vi er der forhåpentligvis
fortsatt for å høre.
Mange ting kan forstyrre og ødelegge denne
atmosfære som er der i denne situasjon. Det må for
all del ikke skje, sier Jesus. Og han er villig til å bruke
sterke virkemidler for få oss til å skjønne at dette ikke
må skje. Han gikk ihvertfall drastisk til verks den gang i
templet. Ingenting måtte få ødelegge for bønnen!!
Så derfor, heller ikke flere ord fra meg, heller ikke flere
anbefalinger og tips, utenom dette: Du som har fulgt
med så langt i denne artikkel. Legg fra deg bladet og
vær for Guds ansikt. Kanskje du har noe å si, gjør det.
Bli der for Guds ansikt, vær stille, vent. Kanskje Gud
sier noe nå, eller han bare ønsker å være stille sammen
med deg. Så minner han deg kanskje om noe senere
på dagen, på kvelden, neste morgenen, neste dag. Vær
lydhør for Guds røst.
Kanskje du også vil bli med på å gjørende en stilltiende
avtale om å fortsette i bønnens skole denne høsten. Vi
er en del som ønsker å gå videre og lære mer gjennom
Jesu undervisning.
Det finnes en mester og vi kan være hans disipler. –
”Gode mester, lær oss å be !”
Vennlig hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest

Ny daglig leder Bjørg Sløgedal

egil.lervik@kristiansand.kommune.no

la2pga@frisurf.no

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

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

kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no

bjskaar@online.no

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

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

Her er det nye smilet som møter deg på kontoret i Søm kirke. Ny daglig leder, Bjørg Sløgedal, hadde sin første
arbeidsdag 15. august. Vi håper hun vil trives med alle oppgavene som venter, og at menigheten tar godt i mot
henne. Det kommer nærmere omtale av Bjørg i neste nummer av Kirkenytt.
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Redaktørens …

H

un var en ferie fra døden,
på ferie hos oss den 22. juli.
Min eldste datter jobber
i Justisdepartementet, og hadde
kontor i 2. etasje i høyblokka. På det
tidspunktet bomben gikk av ville hun
ha vært på vei ut for å rekke toget
hjem til sine fire barn. Hennes to nære
kolleger som var på jobb den dagen,
døde. Hennes tredje kollega ble drept
i Nigeria under terrorangrepet der
forleden dag.
Det er så underlig tilfeldig hvem
som rammes, hvor vi er når og på
hvilket sted. Livet slår hardt, og
ingen vet hvem som får slagene
neste gang. En bombe, en
trafikkulykke, en sykdom, en
sultkatastrofe, en krig. Det vi har
lært dyrt er hvor viktig det er å ta
vare på nuet og på hverandre . Og
så ut fra det ståstedet kjempe for de
store verdiene og idealene i livet.

Vi løftet en rose for kjærligheten
og håpet. Men kjærligheten er
konkret og krever gjerning av oss,
en gjerning vi skal utføre mens

Avskjed med Elin Andersen
Til de levende
Gi din
kjærlighet
til de
levende
Si dem
ordene som
fremmer
livsmotet
La din
nærhet
tenne
smilet
dine
hender
skape
varmen
Vær
en trygghet
i det
ukjente
bli
det lys
som gir
dem håp
Slik
hedrer du
de kjære
du har
mistet

håpet inspirerer oss til innsats. Der
er mange oppgaver som skal fylles
med kjærlighet ved nytt semester
og ny skolestart, ved nytt kirkevalg
og kommunevalg. Utfordringene
er mange og det er opp til oss å
gripe fatt i den oppgaven vi kan
tenke oss og som passer akkurat
for den enkelte. Et barn opplever
ikke kjærlighet uten nærhet og de
gode ord, uten fellesskap med flere
og aktiviteter å bryne seg på. Går
du inn i et slikt arbeid, løfter du
rosen og er med. Slik er det med
ungdomsarbeid og voksenarbeid.
Slik er det med besøkstjeneste
hos de eldre. Gjerning og tjeneste
forsterker kjærligheten, eller sagt på
en enklere måte: det er slik vi viser
at vi bryr oss om hverandre.

På samlingsgudstjenesten 28. august tok menigheten
avskjed med daglig leder, Elin, som ble pensjonist fra
august. Det var en flott gudstjeneste med innslag
både fra RABAkoret, kirkekoret og KRIK-konfirmantene.
Sokneprest Eivind Martinsen holdt fram en stor
Kristuskrans og minnet om at det viktigste i livet er Gud
og den kontakten vi skal leve i med Ham. På kirketorget
og i kirkestua var det nydelig dekket, og mange ønsket
å delta i ”farvelselskapet” for Elin, hvor den store
overraskelsen var to flotte marsipankaker med hennes

bilde på. Hun fikk gave og tale fra menigheten ved Svein
Arve Egeland, Jannicke Greipsland hilste og hadde med
gave fra kirkesjefens kontor, og ellers var det taler fra
stab og andre som var takknemlige for det arbeid Elin
har lagt ned i menigheten gjennom sine 19 år der.En
overveldet Elin takket til slutt, og la vekt på at hun enda
bor i menigheten og er villig til fra nå av å gjøre en jobb
som frivillig. Det er nettopp de frivillige som har vært en
av Elins store hjertesaker.

Det er slik vi hedrer de som vi har
mistet. Godt nytt semester, med
rosen løftet!
Hilsen Tove

Kirkens SOS trenger nye medarbeidere
Kirkens SOS i Agder er en viktig del av menighetens
diakonale tilbud, og det er døgnåpent, på telefon og
nett. Nå trenger vi menighetenes hjelp for å rekruttere
flere frivillige til vaktrommet i Kristiansand.

Nytt innføringskurs starter i Kristiansand onsdag
28.september 2011 kl.17.00.
Vi håper at mange frivillige melder seg til dette viktige
arbeidet.

Å være frivillig medarbeider på Kirkens SOS er en
tjeneste i og for menigheten!
I fjor besvarte de frivillige på Kirkens SOS i Agder over
16400 henvendelser på vår døgnåpne krisetelefon 815
33 300.

Beste hilsener fra daglig leder Rita Austad

For å sikre vår døgnåpen tilgjengelighet, trenger vi flere
frivillige til høstens innføringskurs.
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Kirkens SOS i Agder
Tlf: 38 12 74 60 / 926 55 927
Postadresse: Postboks 754, 4666 Kristiansand.
Besøksadresse: “Kirkens Hus”, Gyldenløvesgt.2, 2. etg.
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Sammen for Guds ansikt – om gudstjenestereformen

S

ammen for Guds ansikt . Det er kortformen av hva en
gudstjeneste er. I gudstjenesten kommer vi sammen
for å søke Gud. Sammen trer vi fram for Guds ansikt,
for å bruke ordene fra Salme 42: ”Min sjel tørster etter Gud,
etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre fram
for hans åsyn?”

Som mange vet, pågår det en reform av gudstjenesten
i Den norske kirke. Kirkemøtet i april vedtok den nye
ordningen som menighetene nå skal arbeide med.
Gudstjenesteutvalget i Randesund er i full gang med å
sette seg inn i ordningen, smake på de ulike mulighetene,
og arbeide seg framover mot en plan for gudstjenesten i
vår menighet.
Hundre tusen søndager
I nesten to tusen år har den kristne gudstjenesten vært
feiret – det er til sammen drøyt 100 000 søndager! I
vårt eget land har vi feiret gudstjeneste i mer enn tusen
år. Hele denne tiden har gudstjenesten hatt en felles
grunnstruktur, med Ordets del og nattverdens del som
hovedelementer, og med søndagen som dagen for feiring
av Kristi oppstandelse og nærvær. Det er mange andre
ting som vi opplever som like viktige i en gudstjeneste,
og det har variert mer gjennom tidene. Samtidig har vi i
dag en større bevissthet på det økumeniske aspektet, og
kirkesamfunnene har til dels nærmet seg hverandre i
form og innhold.
Hver gudstjeneste avsluttes med velsignelsen, vanligvis
den urgamle aronittiske velsignelsen: ”Herren velsigne
deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og
være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg
fred” (4 Mos 6,24-26).
Når Guds ansikt lyser over oss, kan vi leve i visshet om at
det er et ansikt som lyser av kjærlighet. Det er avgjørende
for våre liv. I tillit til dette sendes vi ut på søndagen
til tjeneste i hverdagen for Gud, for hverandre og for
skaperverket.
Ikke bare musikk
Vårt bispedømme har bestemt at gudstjenesteutvalgene
før første søndag i advent 2011 skal ha klar en plan for det
videre arbeidet, slik at den nye ordningen kan innføres
1. søndag i advent 2012. Startdatoen er altså forskjøvet
ett år fram i tid i forhold til de opprinnelige, nasjonale
planene, fordi en så at tiden ble for knapp. Det er
imidlertid anledning til å foreta en gradvis innføring av
de nye elementene, og fra i høst vil gudstjenesteutvalget
arbeide etter en slik modell.

og konsentrere seg om de øvrige
sidene ved reformen. Når alle de
musikalske seriene er klare, er
det naturlig at menighetens kor,
og særlig kirkekoret, er sentrale i
vurderingen av hva som kan passe
å bruke hos oss, i tillegg til å øve
inn melodiene. Det vil også bli
nedsatt en gruppe i Kristiansand
Domprosti som vil forsøke å
komme fram til et par musikalske serier som vil brukes
i prostiet, slik at det vil være en viss gjenkjennelse
fra menighet til menighet, i tillegg til at det skal være
håndterlig for prester og organister som til dels krysser
menighetsgrensene og har tjeneste andre steder.
I en serie artikler i Kirkenytt framover vil vi belyse ulike
sider ved gudstjenestereformen.
I dette nummeret vil vi sette fokus på de tre kjerneordene
i reformen: Stedegengjøring, Involvering, Fleksibilitet.
Stedegengjøring – det lokale preget
Gudstjenestens struktur, ordo, er nokså lik over
hele verden og gjennom to tusen år. Slik skal det
være! Menigheten samles, man leser fra Skriften og
forkynner Guds ord, vi ber sammen med hverandre
og for hverandre, for kirken og for verden, vi feirer
nattverd, vi velsignes og sendes ut til tjeneste. Slik er
grunnstrukturen, som vi kjenner igjen fra sted til sted,
uansett språk, kultur og miljø.
Den nye reformen legger vekt på at grunnstrukturen
er tydelig og gjenkjennelig fra menighet til menighet.
Samtidig legger man nå vekt på at gudstjenesten skal
ha et lokalt preg, der vi kjenner igjen det vi er knyttet
til på vårt sted. Derfor vil for eksempel musikkformene
variere fra land til land, derfor er det variasjon i
bønneformene og annet. Den nye reformen lister opp
for oss mange mulige alternativer for samlingsbønner,
inngangsord, syndsbekjennelse, kyrierop, lovsang
(gloria), forbønn, nattverdliturgi, avslutning, velsignelse.
Det blir gudstjenesteutvalgets oppgave å ta for seg ledd
for ledd og velge ett eller flere alternativer som vi, som en
normalordning, skal bruke i våre gudstjenester.

Involvering – medarbeidere i gudstjenesten
Gudstjenesten er hele menighetens feiring. Gudstjenesten
er ikke en forestilling der noen opptrer og de andre
er tilskuere. Selv ikke et kor eller en solist opptrer i
gudstjenesten slik jeg ser det, men de deltar, (nesten) på
De nye liturgiske melodiene har fått mye oppmerksomhet lik linje med den som sitter i benken og synger ”kyrie”
sammen med hele menigheten, eller ber sammen under
i prosessen. Det er naturlig fordi nye melodier kanskje er
forbønnen,
eller synger på salmene, eller tar i mot
det som berører gudstjenestedeltagerne aller mest. Det
nattverden.
Ordet LITURGI betyr ”folkets verk”, eller
foreligger allerede flere alternative serier, i to hefter, og
”folk
i
arbeid”
– og ut fra det ser jeg for meg det norske
enda venter vi på et hefte med liturgisk musikk, som
kjerneordet
DUGNAD.
Gudstjenesten er en DUGNAD –
foreligger i oktober. På grunn av den store mengden
liturgi
betyr
dugnad
–
og
det betyr at alle er like viktige.
alternativer, og det faktum at ikke alt er klart enda, har
Dette
er
viktig
å
holde
fast
på, selv om noen av oss får
gudstjenesteutvalget valgt å la selve melodiene vente,
lønn for å utføre en særskilt tjeneste i gudstjenesten, og
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selv om vi har ulønna, såkalt frivillige medarbeidere
som har faste, spesifikke oppgaver fra søndag til søndag,
som f.eks klokker, nattverdmedhjelper, dåpsvertinne,
forsanger.

I kommende nummer av Kirkenytt vil jeg presentere
de ulike leddene i gudstjenesten og noen av de
valgmuligheter som foreligger. I neste nummer er temaet
dåp og dåpsliturgien.

For oss i Randesund menighet har det i mange år vært
en selvfølge at gudstjenesten ikke bare er prestens og
organistens. Vi er vant til å se og høre barn, unge og
voksne, både ansatte og ulønnede, som medarbeidere
ved tekstlesning, forbønn og annet. Den nye ordningen
legger imidlertid til rette for enda sterkere delaktighet
fra flere i både planlegging og gjennomføring av
gudstjenesten.

Tidsplan:
• 1. juni 2011: Gudstjenesteutvalget (Gutv) er nedsatt
og i gang med sitt arbeid

Fleksibilitet – det som forandrer seg
Gudstjenesten trenger ikke være lik på alle steder
til enhver tid. Derfor er det tredje av reformens
grunnprinsipper fleksibilitet. I vår menighet har vi
allerede flere ulike typer gudstjeneste, som preges av
den aktuelle søndag, av de medarbeiderne som deltar diakoniutvalg, søndagsskolebarn, konfirmanter osv. Den
nye reformen presenterer et omfattende ressursmateriale
som gudstjenesteutvalget skal sortere i og velge i, i
tillegg til at det er rom for helt lokale elementer. Den
store utfordringen blir å balansere fleksibilitet og
gjenkjennelse, slik at vi ikke får inntrykk av å være med
på noe helt nytt hver søndag.
Gudstjenestens mål er at vi samles for Guds ansikt for å
la Ham tjene oss, og for at vi skal tjene Gud. Gud vil ha
fellesskap med oss, og Jesus lover å være sammen med
oss når vi samles: ”hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt iblant dem” (Matt 18,20). Det er det store
perspektivet på våre gudstjenester.

• 1. søndag i advent 2011: Menighetsrådet skal
ha vedtatt en plan for utarbeiding av en lokal
grunnordning (ordo)
• 1. søndag i advent 2011: Den nye tekstboken tas i
bruk. Denne følger den nye bibeloversettelsen av
2011 (foreligger 19. oktober)
• 1. søndag i advent 2012: Menigheten tar i bruk den
nye gudstjenesteordningen
Viktige ord:
Ordo: gudstjenestens struktur
Liturgi: folkets verk, folk i arbeid
Økumenisk: Tverrkirkelig
Gudstjenesteutvalgets medlemmer:
Helge Schmidt
Kjetil Lervik (fra Menighetsrådet)
Jannicke Greipsland
Oddvar Hodne
Reidar Skaaland (kantor)
Eivind Martinsen (sogneprest)
Torill Farstad Dahl (kapellan)
Alt ressursmateriell er tilgjengelig på www.kirken.no/
reformer/gudstjenestereformen/
Torill Farstad Dahl, kapellan

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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Baby- og
småbarnssang
høsten 2011

i Søm kirke for barn
mellom 0 og 3 år med foreldre.
Hver onsdag kl.10.30-11.15
Fra 14. september til 7. desember
(unntatt 5. oktober)
Etterpå er det sosialt
samvær og kafé med
salg av kaffe og vafler.
Ledere:
Louise klungland og
Torill Farstad Dahl.
Alle er velkommen!
Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Lurer du på noe? Ring 38 19 68 80
Randesund.menighet
@kristiansand.kommune.no

Barnegudstjenester
høsten 2011
I Søm kirke
Tilrettelagt for de minste
barna og deres
familie –og ellers alle
som har lyst.
Datoer:
18. september
30. oktober
20. november
Gudstjenestene begynner
kl. 17.00
De vil vare opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

HalloVenn!

LEIR 22.-23.OKTOBER 2011
AGDERSTRAND LEIRSTED
FOR GUTTER OG JENTER
I 5.-7. KLASSE.
Vi reiser lørdag formiddag og er tilbake
søndag ettermiddag.
Mer utførlige opplysninger om turen, sendes
ut etter påmelding.
Programmet blir variert med mye
uteaktiviteter; ballspill, natursti m.m.
og inneaktiviteter; forming, ansiktsmaling m.m.
Det blir samlinger med sang og bibelfortellinger.
I slutten av oktober er det mange barn som er opptatt av Halloween. I mange kirken
har man valgt å dempe det skumle og nifse og heller fokusere på vennskap og omsorg
for hverandre. Dette har man kalt HalloVenn. Vi ønsker at dette skal være
gjennomgangstema på turen.

Pris for turen er kr 300,-.
Ledere: Aud Bente Nordal, Ellen Sandvik m.fl.

Kom og bli med! MELD DEG PÅ!

Påmeldingsfrist 12.oktober.
Påmelding til ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no
eller Søm kirke, Lian Ringvei 10, 4638 Kristiansand. eller på
tlf: 38 14 61 60

Arr.: Undervisningsutvalget i Randesund Menighet

Velkommen!
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEN NORSKE KIRKE
Randesund menighet
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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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Kandidater til nytt menighetsråd i prioritert rekkefølge
Navn: Svein Arve Egeland
Alder: 50 år
Bosted: Odderhei
Yrke: Misjonsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme
Relevant erfaring: Medlem og leder av menighetsrådet i inneværende periode.
Satsingsområder: Misjon - Givertjeneste – Frivillighet
Navn: Margrete Kleveland Dybdahl
Alder: 46 år
Bosted: Frikstad i Randesund
Yrke: Bioingeniør
Relevant erfaring: Sitter i menighetsrådet i inneværende periode.
Satsingsområder:Trosopplæring, barne og ungdomsarbeid. Misjon! Menigheten som en del av den
verdensvide kirke. Temakvelder i kirka! Legge til rette for gode møtepunkt mellom alle generasjoner.
Navn: Gisle A. Johnson
Alder: 37 år
Bosted: Søm - Kristiansand
Yrke: Advokat
Relevant erfaring: Medlem av Menighetsrådet i Randesund i inneværende periode.
Satsningsområder: Bidra til å skape en levende kirke som møter mennesker i livets ulike faser, barn og
unges plass i kirken og bidra til å sikre en fornuftig og forsvarlig disponering av menighetens ressurser.
Navn: Kirsten Leidal
Alder: 40 år
Bosted: Morildveien, Dvergsnes
Yrke: Miljørådgiver i Avfall Sør
Relevant erfaring: Medlem i menighetsrådet inneværende periode, søndagsskoleleder fra 2007 til d.d.,
med i Rabakorets styre 2004-2007
Satsingsområder: En inkluderende menighet, med spesielt fokus på barnefamilier, søndagsskole og
SLUSH, bruk av kirkerommet til konserter og andre kulturarrangementer, Miljøfyrtårn og menighetens
ansvar i forhold til ressursbruk. Menighetens rolle i lokalsamfunnet.
Navn: Kjetil Tverrli Lervik
Alder: 37 år
Bosted: Alvestien
Yrke: Lærer
Relevant erfaring: Har vært aktivt med i ungdomsarbeidet i menigheten i snart 25 år
Satsingsområder: Først og fremst har jeg mitt engasjement i ungdomsarbeidet. Ungdom er en viktig
gruppe som kirka bør gjøre mye for å møte. De representerer fremtiden. Kirka har mye å tilby alle de
ungdommer som besøker Randesund menighet hvert år, konfirmanter og deltakere på Enter^. Som
menighet kan vi stadig bli bedre til å møte ungdom.
Ellers er jeg opptatt av gudstjenesten som menighetens felles treffsted. Gudstjenesten er nå under
endring med ny liturgi, og det er spennende å følge prosessen med å forme fremtidens gudstjeneste: Et
sted for ettertanke. Et sted hvor jeg blir utfordret.
Jeg ønsker å kunne gi mitt bidrag til at stadig flere opplever Randesund menighet som en levende
menighet de er en del av.
Navn: Vegard Hansson
Alder: 38
Bosted: Søm
Yrke: Selvstendig
Relevant erfaring: Varamedlem i menighetsrådet i inneværende periode
Satsingsområder: Et mål må være at barne- og ungdomsarbeidet i kirken fortsetter det gode tilbudet
samt jobber aktivt for å forbedre det slik at det ellers er i takt med utviklingen i samfunnet.

Navn: Ann-Helen Dolsvåg
Alder: 48 år
Bosted: Kongshavnveien 60, Ytre Randesund
Yrke: Anestesisykepleier, for tiden masterstudent
Relevant erfaring: Vært medlem av konfirmantrådet i 2 år
Satsingsområder: Åpen inkluderende kirke, disippeltjeneste
Navn: Line Beate Tandsæther Mastad
Alder: 44
Bosted: Odderhei
Yrke: Pedagog/kunstner
Relevant erfaring: Undervisning i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Medlem av Søm
Vokalensemble. Medlem av undervisningsutvalget i Randesund menighet.Kunstnerisk virksomhet.
Satsingsområder: Randesund for alle, en inkluderende menighet. Samarbeid mellom de ulike kirkene og
menighetene i bydelen. En synlig kirke i det sosiale livet i bydelen. Gjøre kirka relevant for alle i bydelen.
Navn: Wenche Irene Solum Stallemo
Alder: 67 år
Bosted: Fuglevikkleiva
Yrke: Pensjonert lærer i videregående skole
Relevant erfaring: Visitor i fengsel (Røde Kors), medlem i Maria-losjen, autorisert guide i Kristiansand,
styremedlem i Leikarringen og i pensjonistutvalget i Utdanningsforbundet.
Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid, en åpen inkluderende kirke og menighet, musikk og kor,
mye sang.
Navn: Bård Arne Leite
Alder: 50
Bosted: Søm
Yrke: Sivilingeniør
Relevant erfaring: Konfirmant-veileder og voksenleder i ungdomsskole-lag i studietiden, leder i Guttis
for noen år siden.
Satsingsområder: Ungdomsarbeide, musikkliv.
Navn: Svein Otto Støyl
Alder: 52 år
Bosted: Korsvikhaven
Yrke: Bedriftsrådgiver
Relevant erfaring: Vært med i ungdomsarbeid. Sunget i kor.
Satsingsområder: Attraktiv kirke med appell til personer i alle aldre. Spesiell fokus på barn og ungdom.
Navn: Randi Knutson Skaar
Alder: 64
Bosted: Fuglevikkleiva
Yrke: Pensjonist fra høsten 2011, tidligere lærer
Relevant erfaring: Har hele yrkeskarrieren arbeidet blant barn og unge.
Satsingsområder: Barne og ungdomsarbeid. Være med å skape en kirke som er åpen og inkluderende.
Navn: Helge Sigurd Schmidt
Alder: 68 år
Bosted: Fuglevik terrasse
Yrke: Pensjonist
Relevant erfaring: Prest i 40 år derav 15 år i utlandet. Leder av Randesund menighetsråd 2 år.
Satsingsområder: Nye gudstjenesteliturgier skal innføres 1.søndag i advent 2012. Disse vil gi rom for
lokale ordninger. Jeg ønsker å bidra til at det skapes verdige gudstjenester som kommuniserer med de
forskjellige målgrupper. Videre ønsker jeg at trosopplæring og arbeid blant barn og unge fortsatt skal skal
styrkes. Jeg ønsker at all virksomhet sikter mot at Randesund menighet skal oppleves som:” et fellesskap
for alle,- i tro på Jesus Kristus, - i tjeneste for medmennesker.

Diakonnytt
Åpen kirke
Søm kirke blir åpen på kveldstid første tirsdag i
måneden denne høsten, første gang 6. september
fra kl. 21 til 22. Vi vil gi deg mulighet til å være i dette
praktfulle gudshuset. Det blir helt stille i kirkerommet.
Du kommer og går som du vil, ingen forventer noe av
deg. Dersom du blir i kirken til 21.50 kan du delta i en
kort avslutning. Du kan tenne lys på lysgloben, lese
i bibelen på sidealteret, skrive bønnelapp og legge i
bønnekrukka, eller bare være der. Dersom du trenger
noen å snakke med kontakt menigheten på tlf 38 04 68 80
eller direkte til diakonen tlf. 454 29 166.
Misjonsprosjektet
Randesund menighet startet med nytt misjonsprosjekt i
august 2010. På et år har vi samlet inn 122 357 kroner til
rehabilitering av preste- og bibelskolen Atsimoniavoko
på Madagaskar. Arbeidet er i gang. De har valgt å
reparere alle takene først. De er så dårlige at det er fare
for at de blir helt ødelagt i neste syklon. Dette arbeidet er
busjettert til 100.000 kr. Til neste år vil de reparere dører
og vinduer og male bygningene. Balubadagen 14. mai
fikk inn 12.000 kr som går til barnehagen på skolen.
Tur til Madagaskar blir fra 28. mars til 14. april 2012. Les
om turen på http://www.ravinala.no/randesund eller ta
kontakt med diakonen.
Diakoniens søndag 18. september
Med tema: Kamp for rettferdighet. Hvordan kan vi
engasjere oss for rettferdig fordeling av verdens
ressurser? Hvordan står vi opp for mennesker som får sitt
menneskeverd krenket?
Kirkeskyss
Ønsker du hjelp til å komme til gudstjeneste.
Diakoniutvalget vil finne en person som påtar seg
å hente 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 utlodning. Det er selvsagt for alle beboerne ,
men også for andre som har lyst. Vi kan stille med skyss.
Gjør en avtale med diakonen, gjerne en dag på forhånd.
Samtale
Trenger du noen å snakke med? Vi har taushetsplikt
og tid til deg. 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.
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.
Hilsen diakon Gro Gaudestad

Ny 4-års bok
Alle som fyller 4 år i 2011 vil snart få en flott DVD i posten! Der vil du få vite at
du er velkommen til gudstjeneste i kirken for å få din egen 4-års bok. I boka kan
du lese mange fortellinger om Bo og Nora. Det er også fortellinger om Gud og
Jesus.
Du kan velge om du vil komme søndag 18. september kl. 11.00 i Randesund
kirke eller søndag 25. september kl.17.00 i Søm kirke. Det vil også bli to
4-års treff i Søm kirke tirsdag 20. sept. og tirsdag 27.s ept kl.17.30-18.30.
Vi håper at du har lyst til å komme!				
Hilsen Ellen kateket
Sørlandsparken,
Kristiansand. Tlf. 24 03 47 00
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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
Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

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

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll

Monica Strømme Mushom
mobil: 99 70 70 07
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Arrangementer fra september til desember 2011
Onsdag 7. september i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Tom Martin Berntsen: ”Om
gudstjenesten”
Torsdag 8. september i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Søndag 11. september i Søm kirke
Kl. 19.30: Konsert v/ Gunstein Draugedalen og reidar
Skaaland
Mandag 12. september i Søm kirke
9.00-21.00: Valg
Kl. 18.00: Guttis
Onsdag 14. september i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 18.00: MID
Torsdag 15. september i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Onsdag 21. september i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Torsdag 22. september i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Mandag 26. september i Søm kirke
Kl. 18.00: Guttis.
Onsdag 28. september i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 18.00: MIDI
Torsdag 29. september i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
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Onsdag 5. oktober i Søm kirke
Ikke baby- og småbarnssang
kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Årstein Justnes:
”Dødehavsrullene”
Mandag 10. oktober:
Kl.18.00: Guttis
Tirsdag 11. oktober
Kl. 19.30: ”Randesund for alle”. Gud på Sørlandet
v/ Elise Seip Tønnessen og Pål Repstad
Onsdag 12. oktober i Søm kirke:
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl.18.00: MIDI
Torsdag 13. oktober i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Søndag 16. oktober i Søm kirke
Kl. 20.00: Søm kirkekor Konsert
Onsdag 19. oktober i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 14.00: Oppstart TROS 5. trinn
Torsdag 20. oktober i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Fredag 21. oktober
Kl. 9.00-15.00: Lemurdag for 4. trinn
Lørdag 22. oktober til søndag 23. oktober:
Tur til Agderstrand for 5. til 7. trinn
Mandag 24. oktober
Kl.18.00: Guttis
Onsdag 26. oktober i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 18.00: MIDI
Torsdag 27. oktober i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor

Tirsdag 1. november i Søm kirke
Kl. 20.00 – 21.00: Åpen kirke
Onsdag 2. november i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Kari Treldal: ”Det beste jeg
vet å gi videre”
Torsdag 3. november i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Søndag 6. november i Søm kirke
Kl. 20.00: Allehelgensmesse Nattverd Sang av SVOK
Mandag 7. november i Søm kirke
Kl. 18.00: Guttis
Onsdag 9. november i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 18.00: MIDI
Torsdag 10 november i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Onsdag 16. november i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Torsdag 17. november i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Mandag 21. november i Søm kirke
Kl. 18.00: Guttis
Onsdag 23. november i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 18.00: MIDI

Torsdag 24. november i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Lørdag 26. november i Søm kirke
Kl. 11.00-16.00: Menighetens julemesse
Kl. 17.00: Tårnagenthelg for 6. trinn
Onsdag 30. november i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Torsdag 1. desember i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. – 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Søndag 4. desember i Søm kirke
Kl. 16.00: RABAkorets julekonsert
Kl. 20.00: Konsert v/ Agder Orkesterforening,
Kristiansand opera- og kammerkor
og Søm kirkekor
Mandag 5. desember i Søm kirke:
Kl. 18.00: Guttis
Onsdag 7. desember i Søm kirke
Kl. 10.30: Babysang
Kl. 10.30: Småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Odd Gaudestad: ”Kyrie og
Gloria
Kl. 18.00: MIDI juleavslutning
Søndag 11. desember i Søm kirke
Kl. 17.00: Julekonsert med divisi
Vi tar forbehold om endringer.
Se nettstedet vårt www.randesund.no ,

Menighetsrådsmøter høsten 2011:
8. september
20. oktober: Fellesmøte gammelt og nytt
menighetsråd
17. november
08. desember

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
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Kirketorget

Slekters gang
Døpte i perioden 6. juni til og med 21. august 2011
Jenny Bygland Pettersson
Natalia Aylin Moland Carroza
Maren Nygaard Iglebæk
William Gundersen Lynghaug
Hedda Naalsund
Mats Rødal
Alita Isabell Enger-Tønnessen
Jakob Trollsås-Johansen
Camille Thomassen Berget
Emilie Kvevik
Elvin Vabo Lervik
Aslak Baade Ringstad
Jonas Mikal Torkelsen
Ellen Fegran Birnbrich
Hedda Thunem Fagerberg
Victoria Isabelle Hegland-Antonsen
Kaja Sofie Mosfjeld
Leah Emilie Høydahl-Solbakken
Magnus Jakob Hovland
Noah Andersen
Mats Bortne
Thea Skogen Hunemo
Aron Olai Myhre-Heggland
Hermine Henriksen
Jonas Sandvik
Oskar Steinsland

Maria Tønnessen
Mia Unnsdatter Vaagenes
Viede i perioden 29. mai til og med 20. august 2011
Åshild Mjøs Blakseth og Arild Havro
Kristine Drange og Johnny Ødegård
Sunniva Jensen og Aaron Daniel Lindhagen
May-Rita Andersen og Arne Hermann Bakkeli
Tine Cecilie Kelly Taraldsen og Andreas Holmen
Frigstad
Linda Elisabeth Metveit og Rune Kofod
Kristine Sommerfelt Helle og Morten Katralen
Hanne Kristine Skoge og Erik Eftevåg
Malin Eriksen og Daniel Løvdal Svendsen
Linn Kristina Straum Sotnedal og Andreas Wiksten
Pettersen
Cathrine Balchen og Rune Lindal
Inger Grethe Bentsen Sæbø og Snorre Ragnar Sæbø
Hilde Egeland og Kai Morten Tønnessen
Davina Isabel Wenzel og Espen Kristoffersen
Susanne Thorsland og Kristoffer Gjestvang
Wenche Haugen og Andreas Jåvold Grimsby
Døde i perioden juni til august 2011
Anne Marie Amundsen
Ragnar Johan Syvertsen
Per Ivar Malvig
Gunlaug Grandalen

Kirketorget
Datoer for Enter^ høsten 2011
3. september
5. november
10. september
12. november
17. september
19. november
24. september
26. november
1. oktober: MovieNight
3. desember
15. oktober
10. desember
22. oktober
17. desember
29. oktober
Enter skal også bidra på Døgnet fredag 16. september
fra kl. 17.00 til 02.00, sammen med Loftet, Randesund
Misjonskirke. Det skal være en talentiade med bidrag
fra de forskjellige skolene i Randesund. Det blir veldig
bra! 			
Hilsen Kjetil Berntsen

Familieturer høsten 2011
11. september, 16. oktober og 6. november 2011.
Vi kommer tilbake med informasjon om sted senere.
Som vanlig reiser vi etter gudstjenesten, og den enkelte
tar selv med det en vil spise. Normalt satser vi jo på
bålmat, men det blir nok litt vanskelig første gangen (før
15. september).
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Randesund omsorgsenter

Du er hjertelig velkommen til Hyggetreff på
Randesund omsorgsenter kl. 16.00 høsten 2011:
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.

TEMA, TE OG TAPAS
Undervisningsutvalget i Randesund menighet ønsker
velkomment til to tema kvelder høsten 2011, der
kunnskapsrike foredragsholdere fra vårt nærmiljø vil
snakke over temaet:

RANDESUND FOR ALLE
Tirsdag 6. september kl. 19.30 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 kl. 19.30 vil Elise Seip
Tønnessen, Pål Repstad og Hans Hodne snakke om
Gud på Sørlandet. Seip Tønnessen er professor ved
Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i
Agder. Repstad er professor i religionssosiologi ved
Universitetet i Agder.
Velkommen til innholdsrike temakvelder i den flotte
kirken vår kl. 19.30 Det vil bli servert tapas, som kan nytes
til nydelig taffelmusikk av vår dyktige organist Reidar
Skaaland. Det blir mulighet for samtale om temaene.
Vi sees!

Lemurdag igjen!
Viktig melding til deg som går på fjerde trinn på
skolen!
Det blir Lemurdag 21. oktober.
Denne dagen har du fri fra skolen derfor kan du
komme og være hele dagen fra kl. 9.00-15.00 i
Randesund kirke.
Du skal blant annet få høre om Daniel som ble kastet
i en løvehule og om Paulus og Silas som ble satt i
fengsel.
Sett av dagen!
Alle som går på fjerde trinn vil få brev med innbydelse
i posten.
Hilsen Liv

Vil du være med på
tur til Madagaskar påsken 2012
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

"Sorgen
det ikke sendes blomster til"
Om samlivsbrudd
Åpen temakveld i Lund kirke
Torsdag 22.september kl. 19.00.
v/familieterapeut Odd Kenneth Hillesund
Kvelden tar opp ulike spørsmål omkring
et samlivsbrudd,og gir informasjon om
samtalegrupper i Kristiansand.
Temakveld og gruppe er åpen for alle, uavhengig
av kirketilknytning eller livssyn.

Arr: ”Sorg og omsorg” i Kristiansand
Eventuelle spørsmål kan stilles til diakonen i
Vågsbygd: tlf. 930 48 157
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Gudstjenester september til desember 2011
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 11. september
(13. søndag etter pinse, Mark 7, 3137)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp Speiderne deltar ”Speidermat”
ute
Søndag 18. september
(14. søndag etter pinse, Luk 10, 2537)
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, 1119)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Torill Farstad Dahl
Dåp SVOK synger Søndagsskole
Innsettelse av ny daglig leder Bjørg
Sløgedal
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
”Min kirkebok”
Søndag 2. oktober
(16. søndag etter pinse, Matt 6, 2434)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Høsttakkefest
Rabbersvigen jazzforsamling

Søndag 9. oktober
(17. søndag etter pinse, Joh 11, 17-27,
37-44, Høstens påskedag)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp

Søndag 13. november
(22. søndag etter pinse, 2. Mos 3,
11-15)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ vikarprest
Nattverd Søndagsskole

Søndag 16. oktober
(18. søndag etter pinse, Mark 2, 1828)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl og
Ellen Sandvik
Presentasjon av konfirmantene
Søndagsskole

Søndag 20. november
(Siste søndag i kirkeåret, Matt 25,
31-46)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søm kirke kl. 20.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Nattverd

Søndag 23. oktober
(19. søndag etter pinse, Salme 73,
23-28)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole
Søm kirke kl. 19.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Nattverd
Søndag 30. oktober
(Bots- og bededag, Hebr 3, 7-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Gro Line Gaudestad
Forbønn
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Lørdag 5. november:
(Allehelgensaften, Åp 7, 9-17)
Randesund kirke kl. 16.00:
Minnegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Gro Line Gaudestad
Søndag 6. november
(Allehelgensdag, Matt 5, 1-12)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Sang av Søm kirkekor
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp Sang av RABAkoret
Søm kirke kl. 20.00:
Allehelgensmesse v/ Eivind
Martinsen
Nattverd Sang av SVOK


Søndag 27. november
(1. søndag i advent, Luk 4, 16-22a)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Torill Farstad Dahl
”Lys våken” deltar Sang av
RABAkoret og Søm kirkekor/SVOK
Juleverksted
Søndag 4. desember
(2. søndag i advent, Luk 12, 35-40)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Forbønn Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp TROS-10-åringer
Søndag 11. desember
(3. søndag i advent, Matt 11, 11-19)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Sang av Divisi Søndagsskole
Søndag 18. desember
(4. søndag i advent, Joh 3, 26-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Nattverd Søndagsskole
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

