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Ny diakon i Randesund
Anne Eidjord har takket ja til stillingen som 
diakon i Randesund menighet etter Gro Line 
Gaudestad. Hun ble foretrukket blant 10 til dels 
godt kvalifiserte søkere.
Anne Eidjord (født Moseid) er 29 år. Hun har det 
meste av sin oppvekst på Hånes. Nå bor hun i 
Høvåg. Hennes mann, Ole Anders er derfra. De 
har en sønn, Andreas, på vel ett år. 
Anne har utdannelse som sykepleier og diakon 
fra Lovisenberg og Menighetsfakultetet. Hun 
har 2 års praksis som sykepleier og litt som 
diakon. 

Anne tiltrådte stillingen hos oss 15. august. I en 
samtale med Kirkenytt forteller hun at det er en 
stor glede for henne å ha fått denne jobben, og 
at det er med stor forventning hun nå setter 
seg inn i alle arbeidsoppgavene.

- Jeg brenner for at mennesker skal føle seg 
inkludert og bli møtt slik de er. Jeg synes det er 
viktig at vi tør å være ekte og vise hvem vi er og 
hvordan vi egentlig har det, sier Anne Eidjord.

Og hvem skulle vel tro at denne milde jenta 
med det blide smilet liker å organisere og ha oversikt 
over ting. Det trengs virkelig i en menighet hvor 
oppgavene roper etter villige hender!

Vi ønsker henne hjertelig velkommen i Randesund!
Redaktøren: Kirkenytt vil dekke menighetens avskjed 
med Gro i neste nummer.



«Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv»

F or noen søndager siden hadde vi en helt ny 
prekentekst i gudstjenesten. Teksten var Lukas 
8,1-3, noen linjer mange nok i utgangspunktet 

tenkte det ikke var så mye å si om. Det handlet om Jesus 
og hans følge som reiste omkring og forkynte og «bar 
fram det gode budskapet om Guds rike.» I Jesu følge var 
det noen kvinner, og tre av disse nevnes ved navn: Maria 
med tilnavnet Magdalena, Johanna som var gift med 
en av Herodes’ forvaltere, og Susanna. «Med det de eide, 
hjalp de Jesus og de tolv» står det om dem. 

Teksten var satt sammen med en annen tekst, 
nemlig 2. Korinterbrev 9, 1-8. Der heter det blant 
annet: «Enhver skal gi det han har bestemt seg for 
i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud 
elsker en glad giver».

Bibelen utfordrer oss i forhold til pengene våre. 
Som de tre damene i ringen rundt Jesus, blir vi 
utfordret til å bruke våre midler i arbeidet for det 
gode budskapet om Guds rike.

Randesund menighet har en givertjeneste. Det er 
nesten 8000 medlemmer i Den norske kirke her i 
Randesund. Vi har 140 givere, som til sammen gir 
rett under 600 000 kroner. 

Vi får til masse ut av givermidlene: Diakonen 
er lønna over givertjenesten, 20 prosent 
av ungdomsarbeiderens 40 prosent, 20 

prosent av kateketstillingen, 20 prosent av 
trosopplæringsmedarbeiderne. Menighetsrådet økte 
nettopp diakonstillingen fra 70 til 100 prosent, og 
for et lite år siden fikk June Baarøy Myhrstad økt sin 
stilling med 20 prosent inn i trosopplæringsabeidet, 
og nylig ti prosent inn i ungdomskoret. 

Jo mer trosopplæringsarbeid og annet arbeid vi 
driver med, jo mer trenger kirkene våre renhold 
og vask. Kirketjenerne har til sammen 130 prosent 
stilling, og selv med den uvurderlige frivillige 
vasketjenesten annenhver uke, klarer vi ikke å holde 
det rent nok. Menighetsrådet må kanskje bruke mer 
penger på renhold også? 

Det er så mye vi vil! Og vi har begrensa ressurser! 
Derfor vil jeg løfte fram disse tallene: 7940 
medlemmer. 140 givere
Vi trenger flere som med det de eier, hjelper til med 
å bære fram det gode budskapet om Guds rike. 100 
kroner i måneden, eller 1000? Gud elsker en glad 
giver!

Maria Magdalena, Johanna og Susanna. Med det de 
eide, hjalp de Jesus og de tolv. Med sine midler, med 
sin tid, med sine evner. De er forbilder for oss. 

Torill Farstad Dahl
Utdrag fra preken i Søm kirke 19.8.2012
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Tilgjengelighet
For en del år siden var jeg på en 
studietur til England. Hensikten 
med turen var å se på hva som 
var blitt gjort når det gjaldt 
tilgjengelighet i en del bibliotek der. 
Med god tilrettelegging skulle 
ingen være utestengt uansett 
hvilken funksjonshemning eller 
alder en person måtte ha. Siden 
var jeg med på å bygge opp 
et lese- og skriveverksted ved 
hovedbiblioteket i Kristiansand 
slik at også blinde, svaksynte og 
dyslektikere skulle få glede og 
hjelp av biblioteket. Å legge til 
rette forholdene slik at alle skal 
få sin plass i fellesskapet skaper 
tilgjengelighet. Etter et stygt fall 
i mørket i sommer, skjønner jeg 
enda bedre behovet for rekkverk 
og merking av trapper på steder 
hvor det er lett å miste balansen. 

I dette nummer av Kirkenytt 
ønsker vi å vise at også kirken 
er opptatt av tilgjengelighet 
og et inkluderende fellesskap 
gjennom to tiltak for personer 
med spesielle behov: Alf-
klubben, for barn og ungdom, og 
gjennom «En kirke for alle» for 
voksne. Kirkenytt var til stede på 
høstfesten for sistnevnte som 
ble holdt på Fagerholt skole. Til 
tross for surt vær, var humøret 
smilende og stemningen stor. 
Gjensynsgleden var inderlig og 
tydelig, og viser behovet for å 

komme sammen. Disse møtene 
er åpne for alle, datoene er 
annonsert i Kirkenytt, og mange 
av oss har mye å lære av ektheten 
og gleden som oppleves her. 

Vi står foran et nytt høstsemester. 
Nye programmer og planer 
ligger foran oss med et 
stort snev av forventning. I 
denne sammenheng ønsker 
også menigheten vår å 
synliggjøre tilgjengelighet. 
På samlingsgudstjenesten i 
begynnelsen av september 
ble det særlig lagt vekt på en 
åpen menighet med plass for 
hver enkelt. En menighet som 
er min og din gjennom en 
vekselvirkning av å gi og å få, en 
menighet som er tilgjengelig 
i vår glede og vår sorg og i vår 
tjeneste.
Alt er gjennomsyret av Ham som 
er den store Tilgjengeligheten, 
Han som aldri er begrenset av 
gjerder og rom og tid.

Tove

Alltid der

Alltid  
der

Hans smil 
i din  

glede

Hans trøst 
i din 
sorg

Hans nåde 
i dine 

nederlag

Hans hånd 
i din 
natt

 
Hans hjerte 

i din 
ensomhet

Hans trygghet 
i din 
søvn

Alltid 
der

Redaktørens …

Givertjenesten pr. 31. august 2012
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. 31/8 er  
kr. 36.600,- lavere enn til samme tid i fjor, 
og innbetalingene har hver måned i år 
ligget under fjoråret. 
August måned har sviktet totalt i år. I fjor 
kom det inn over kr. 61.000,- i august. I år 
kom det inn kr. 32.750.
Nå er det slik at det faller fra noen givere 
hvert år, men heldigvis kommer det inn  
nye. Vi håper på en god høst og anbefaler 
givertjenesten som en fin tjeneste i 
menigheten.

Rabakoret på Samlingsgudstjeneste
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Sammen for Guds ansikt – om medvirkning, involvering og 
delaktighet i gudstjenesten 
Dette er den femte artikkelen om 
gudstjenestereformen i kirken. 
Tidligere artikler:  
1.  Sammen for Guds ansikt - 

om gudstjenestereformen 
(Kirkenytt nr. 3/2011)

2.  Sammen for Guds ansikt - ny 
dåpsliturgi (4/2011)

3.  Sammen for Guds ansikt - 
syndsbekjennelse og Kyrie 
(1/2012)

4.  Et synlig tegn på Guds usynlige nåde. Om 
nattverdliturgien (2/2012)

E t av stikkordene for gudstjenestereformen i Den 
norske kirke er INVOLVERING. Mennesker i alle 
generasjoner og fra forskjellige kulturelle, sosiale 

og etniske grupper som hører til i lokalsamfunnet, deltar i 
gudstjenesten og setter sitt preg på den. 

Den grunnleggende involveringen skjer når hele 
menigheten, med kropp og sjel, blir trukket inn i og 
deltar i gudstjenestefeiringen, gjennom å synge med 
på salmer og menighetssvar, ta i mot Guds gaver ved 
å lytte til tekster og preken, være sammen i stillhet og 
delta i bønner og nattverd. Denne delaktigheten er en 
gave fra Gud! Vi får del i Kristi kropp og blod gjennom 
brødet og vinen. Å være del av Kristi kropp og blod 
gjør oss til et fellesskap. 

Medliturger
Vi som får i oppgave å forberede og gjøre tjeneste i 
gudstjenesten, som liturg og medliturger, gjør det på 
vegne av hele det gudstjenestefeirende fellesskapet. 
Med medliturg menes alle personer som i tillegg til 
liturgen utfører liturgiske oppgaver i gudstjenesten.
Både antall oppgaver og antall medliturger varierer 
med hva slags type gudstjeneste vi feirer. 
Alle som utfører oppgaver i gudstjenesten gjør 
det representativt. Et så representativt utvalg av 
menigheten som mulig bør være medliturger, med 
hensyn til både alder, kjønn, bosted og sosial og 
kulturell bakgrunn. 
De som sitter i kirkebenkene skal kunne identifisere 
seg med medliturgene. Når noen på ens egen alder, 
eller fra nabolaget, bærer prosesjonskors, heller vann i 
døpefonten, leser samlingsbønnen eller en bibeltekst, 
er forsangere, samler inn offer eller deler ut nattverden, 
blir en lettere delaktig i det som skjer. Dette bidrar 
til at alle som er i kirken føler at de er medeiere til 
gudstjenesten. Vi kan oppleve at gudstjenesten ikke 
bare er FOR oss, men MED oss. 
Klokker 
Randesund menighet har lenge hatt tradisjon for 
at andre enn prestene er synlige i gudstjenesten. 

Gjennom mange år har menigheten hatt en frivillig 
klokkertjeneste. Klokkerens oppgaver kan veksle, fra 
at vedkommende er gudstjenestens eneste medliturg, 
(utenom organist og evt forsangere, som også er en 
slags medliturger), til at klokkeren har med seg en eller 
flere andre medliturger som gjør noen av de gamle 
klokkeroppgavene. 
Klokkeren kan ha flere av funksjonene som 
medliturg, og det kan være naturlig at klokkeren 
har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for og 
organisere de andre medliturgene, for eksempel prøve 
mikrofonen, og vise dem til rette hvor medliturgene 
sitter. Dette gjelder også nattverdutdelere som deltar 
i tillegg til prest og klokker. Nattverdutdelere skal 
normalt sett ha oppnådd religiøs myndighetsalder (15 
år), og godkjennes av sognepresten. 

Barn og unge
Lenge har menigheten også hatt en god tradisjon for 
at barn og unge er involvert i tjeneste i gudstjenesten, 
særlig i gudstjenester der barn og unge er særlig 
i fokus. I gudstjenester der søndagsskolen deltar 
inne i kirkerommet de første minuttene, før de 
synger sangen sin og går ned til søndagsskole, vil 
det være naturlig at det er et barn eller en leder 
fra søndagsskolen som leder samlingsbønnen. I 
familiegudstjenester er vi vant til fin deltakelse fra barn, 
ved prosesjon, tekstlesninger, samlingsbønn, forbønn, 
som kirkeverter, forsangere, med dramatiseringer og 
annet. I gudstjenester med dåp er det et uttalt ønske 
i ordningen at deltakere i dåpsfølget kan delta med 
tekstlesning og bønn. Dette prøver vi prester å få til så 
ofte som det lar seg gjøre. 
Framover vil menigheten legge merke til at barn 
og unge gjerne er medliturger også i «vanlige» 
gudstjenester, der det ikke er særlig fokus på barn og 
unge. 

Vil du være medliturg?
Kunne du tenke deg å være medliturg noen ganger i 
semesteret? Undertegnede arbeider nå med å få på 
plass en liste over personer som kan tenke seg dette. 
Først og fremst tenker jeg på barn og unge, og jeg 
kommer aktivt til å ta kontakt med noen som kanskje 
vil være med. Voksne og eldre som kan tenke seg å 
delta, er også hjertelig velkommen til å ta kontakt. 
Dette er altså noen av de oppgavene vi tenker oss at 
medliturgene kan delta med: 

- Bære korset i inngangs- og utgangsprosesjonen
- Bære dåpsvannet eller Bibelen i inngangsprosesjo-

nen
- Lese bønner og tekster

Ta kontakt på mail eller telefon dersom du har lyst på 
en slik tjeneste!     

Menigheten
I gudstjenesten er det ikke sånn at noen opptrer og 
andre er publikum. I gudstjenesten er alle medvirkende 
og deltakere. Vi som er liturger og medliturger gjør 
vår tjeneste på vegne av menigheten. Alle deltar i 
salmesang, menighetssvar under forbønnen, i stillhet 
og bønn, ved takkofferet og under nattverden. Også 
kroppen vår er med på å understreke dette: Vi reiser 

oss, setter oss, noen ganger hilser vi hverandre 
med et håndtrykk, og vi kan tegne korset over oss. 
Gudstjenesten er et samspill mellom liturg, medliturger 
og menigheten. Vi er «sammen for Guds ansikt».  

Av Torill Farstad Dahl, kapellan
Torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no
Telefon 41 45 28 45 

HVA VIL VI?

N år dette skrives har jeg nettopp kommet hjem 
fra en flott gudstjeneste i Søm kirke siste søndag 
i august måned. Ute er det sol og enda glimt 

av sommer, men almanakken forteller meg at det går 
mot høst og dermed også nye aktiviteter og oppgaver i 
menigheten vår. 

Det var flott å være i kirka i dag.  Nydelige salmer som 
virkelig berørte meg, en god preken og ikke minst 
mange kjente og ukjente ansikter å se – noe som 
minner meg om at fellesskapet i kirka ikke er statisk, 
det lever og utvikler seg, stadig nye blir med.  Slik skal 
det være og jeg kjenner meg privilligert som får lov til å 
høre til i denne menighet.  

Menighetsrådet tar nå i høst fatt på sitt andre år i sin 
valgte fireårsperiode.  Det første året har på mange 
måter vært et oppstartsår.  Tida har gått med til å bli 
kjent med arbeidet og hverandre, vi har brukt tid på 
ansettelser og etablering av trosopplæringsutvalg.  Det 
er først nå at vi begynner å se fremover, og tenker over 
hva vi vil prioritere i vårt arbeid.  Hvilke type fellesskap 
vil vi være og hvilke fokus vil vi ha.  Hvordan kan vi 
utvikle oss som menighet slik at nye mennesker finne 
sin plass, og ikke minst hvordan kan vi ta imot de nye 
som flytter inn i vår bydel, som det i årene fremover 
blir mange av.  Må vi gjøre noe med vår profil?  Har vi 
mulighet til å øke givertjenesten slik at vi kan ansette 

flere medarbeidere, evt. 
utvide eksisterende stillinger?  
Her er mange interessante 
problemstillinger som vi må 
jobbe med framover. 

Vi er opptatt av ”veien videre” 
i menighetsrådet.  Men for å 
komme videre, så vil vi gjerne 
ha dere med på laget.  Vi ber dere kommer med 
innspill til hva dere mener er viktig og hva dere mener 
menighetsrådet bør jobbe med.  Menighetsrådet er 
til for dere, det er dere som har valgt oss og gitt oss 
tillit, og vi vil gjøre det vi kan for å være et  tilgjengelig 
råd for dere som på en eller annen måte hører til i vår 
menighet.  

Av større saker som har preget vårt arbeid nå i det 
siste har vært arbeid med ny gudstjenesteordning for 
Randesund. Når det er ferdig, tenker vi oss at da ønsker 
vi å ”meisle ut ” satsingsområder som skal kjennetegne 
oss fremover.  Ta kontakt med menighetskontoret, evt. 
snakk med oss i rådet og la din røst høres.  Vi klarer 
nok ikke å etterkomme alle ønsker, men etter beste 
evne vil vi ta alle forslag på alvor og gi dem en seriøs 
behandling.  Husk, sammen er vi sterke!

Svein Arve Egeland, leder i menighetsrådet

Samlingsgudstjeneste – 2. september 2012



Sareptas krukke

L yder det kjent? Kanskje skal vi oppfriske denne 
merkelige historien som må ha skjedd for ca. 2800 
år siden. Vi kjenner området godt fra vår egen tid: 

Midtøsten, nærmere bestemt i Syd-Libanon. Ikke langt fra 
grensen til Israel ligger fortsatt byene Sidon og Tyr – slik de 
lå den gang for lenge siden. Nær Sidon ligger ruinene etter 
byen vi skal til, nemlig Sarepta.

Åpenbart herjet en enorm tørkekatastrofe. Sult, sykdom 
og død besøkte hvert hus. Hver dråpe vann var gull 
verd. Korn til brød var nesten 
slutt.  I 1. Kongebok kap 17. får vi 
vite at det bodde en enke der. Vi 
må minne oss på at enker stod 
lavest i samfunnet, fattigst av de 
fattigste. Det gjør historien enda 
merkeligere. 

For Gud gir profeten Elia 
beskjed om å bosette seg midt 
i katastrofeområdet! I tillegg 
opplyser Gud følgende: ”Jeg har 
gitt en enke der befaling om å 
sørge for deg!” Hvordan kan en 
enke sørge for noen som helst? – tenker nå jeg. 

Men Elia drar av sted og finner enken utenfor byporten.. 
Elia sier: ”Hent en skål med vann til meg så jeg får 
drikke”. Kvinnen tør ikke annet og går for å hente de 
dyrebare dråpene. Attpåtil slenger Elia etter henne:  ”Og 
ta gjerne med en liten brødbit!”  Kvinnen må ha blitt 
sjokkert: ”Ved Herren din Gud” sverger hun og forteller 
at i melkrukken er det bare en håndfull mel og muggen 
med olje er nesten tom. Nå går hun og samler noen 

vedpinner for å gjøre i stand 
det siste måltid for seg og 
sønnen før døden henter dem..

Gudsmannen Elia svarer at det 
er greit, men ”bak først en liten 
brøbit til meg.” Siden kan hun 
bake noe til seg og sønnen. 
Sant å si er jeg sjokkert over 
en slik oppførsel! Er denne 

profeten fullstendig hjerteløs?  Men 
så fortsetter han: ”For så sier Herren, 
Israels Gud:  

”Melkrukken skal ikke bli tom
og det skal være olje på muggen 
din like til den dag Herren sender 
regn over jorden.”
Vi vet hvordan det endte! Enken 
og hele hennes hus hadde mat 
i lang tid! Og det gjentas som 
for å understreke Herrens løfte: 

”Melkrukken ble ikke tom og oljen i 
muggen tok ikke slutt.”

Vi går inn i et nytt ”kirkesemester”. Vi stiller med ulik 
bagasje; noen kanskje med store forventninger, noen 
kanskje med tretthet og motløshet. Kanskje noen føler 
at kirken ikke er helt som før med ny liturgi og mange 
endringer. Ja, hva ligger foran oss?

Da er det godt å vite at vi bærer med oss krukken fra 
Sarepta som aldri, aldri går tom for Hans løfter til deg og 
til meg!.          Hilsen William Glad

Søm kirkekor - bli med på notene

 Det blir mye lettere å møte høsten når du har et kor å 
glede deg til hver torsdag! Bli med på notene da vel, vi 
tar i mot nye sangere, unge og gamle!
Har du lyst til å bli med i et trivelig fellesskap og bruke 
sangstemmen så møt opp  
torsdager i Søm kirke kl. 19.45!

. . . Ta det med en klype salt, sier Reidar Skaaland i det 
han deler ut ei note han har skrevet selv.
Vi bruker altså noter, men utenat det skal vi også synge 
av og til, så det kan utfordre hjernecellene, noe vi har 
godt av!

Tros
for deg som går på 5. trinn
starter onsdag 24.oktober.
Det blir samlinger syv onsdager
fra kl. 14.00-16.00 og deltakelse på 
gudstjenesten 9. desember. 

De fleste samlingene er i Randesund kirke, men vi skal 
også være ute. 

På samlingene skal vi snakke om hvordan Gud er,
vi skal se på hvordan vi mennesker forandrer oss
og vi skal ha mange gøye aktiviteter. 

Du blir hentet med buss på skolen og kjørt til kirka. 
Det kommer invitasjon i posten til deg. 
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Du som 
 går på 4. trinn

på skolen inviteres til

Lemurdag
i Randesund kirke

19. oktober kl. 9.00-15.30 
Tema for dagen er misjon. 

Vi skal holde på med mange gøye ting både ute og inne.  
Vet du at det er en stor hule i fjellet rett ved kirka? Den skal vi utforske! 

Alle på 4. trinn får invitasjon i posten. 
Sett av dagen. Du er fri fra skolen pga. lærerstevnet. 
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KIRKENS	OMSORGSTJENESTE,	DIAKONI	
Hver	og	en	av	oss	er	hva	vi	er	i	Guds	øyne:	intet	mer,	intet	mindre.	Vi	er	alle	skapt	i	

Guds	bilde	til	å	elske	og	bli	elska.			Frans	av	Assisi.		

Har	du	noen	behov?	Er	det	noe	som	kan	gjøres	for	deg?	Eller	har	du	lyst	til	å	være	med	å	
bidra	med	noe?	

 Trenger	du	hjelp	til	å	komme	til	gudstjeneste	eller	andre	arrangementer?	
 Ønsker	du	noen	å	snakke	med?	
 Har	du	lyst	til	at	noen	kommer	på	besøk	til	deg?		
 Vil	du	bli	med	i	en	bibelgruppe?	
 Har	du	lyst	å	komme	på	hyggetreff	på	Randesund	omsorgssenter	(kl.	16:00)?	

o Høstens	datoer:	19/09,	10/10	og	14/11	
 Vil	du	komme	på	nattverdsgudstjeneste	på	Strømmetunet	(kl.	10:30)	eller	

Randesund	omsorgssenter	(kl.	11:45)?	
o Høstens	datoer:	29/08,	26/09,	31/10	og	28/11	

 Ønsker	du	personlig	forbønn,	skriftemål	eller	salving	ved	sykdom?	
 Kan	du	ikke	komme	til	kirken,	og	ønsker	at	vi	kommer	hjem	til	deg	med	nattverd?	
 Har	du	bønnebehov	kan	du	også	legge	en	lapp	i	bønnekrukka	i	kirkerommet	

(bønnevaktene	som	ber	for	lappene	har	taushetsplikt,	og	lappen	vil	bli	makulert).	
Ta	kontakt	med	diakon	Anne	Eidjord,	på	mobil:	909	85	987	(du	kan	også	sende	en	sms),	
eller	på	mail:	anne.eidjord@kristiansand.kommune.no		

	
Da	stanset	Jesus,	ba	dem	komme	og	spurte	dem:	

«Hva	vil	dere	jeg	skal	gjøre	for	dere?»	
Matteus	20,	32	

	
Synge i SVOK?
 Søm vokalensemble består av 21 sangere 
som liker musikalske utfordringer. Konrad 
M. Øhrn er vår dyktige og inspirerende 
dirigent.
Vi har tilknytning til Søm menighet, og 
øver nå hver onsdag kl.20:00 
til 22:00. Repertoaret spenner fra klassiske 
verk til folketoner og negro spirituals, 
gjerne med egen vri, komponert for SVOK.
 Du vil høre SVOK på gudstjenester 
både søndag 16.september og søndag 
21.oktober. Om kvelden Alle helgensdag har 
det blitt tradisjon med en kveldsgudstjenste 
i regi av SVOK. Denne gangen vil vår tidligere 
biskop Olav Skjevesland være med oss, 
sammen med William Glads inspirerende 
resitasjon.  

I desember blir det julestemning med 
julekonsert, sammen med Søm kirkekor.
Det er nå ledig plass for noen notekyndige 
sangere. Ta kontakt med dirigent Konrad 
M. Øhrn (tlf. 913 73 706) eller styreleder 
Dagfinn R. Andersen (tlf 915 63 942)

Sweet Drops™
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ALF-klubben – en del av vår menighets trosopplæring
Alf-klubben er en fritidsklubb for barn og ungdom fra 
hele distriktet, uansett funksjonsnivå i alderen  
ca 10 – 25 år.  Den holder til i Hellemyr kirke.
Målsettingen er å gi et engasjerende og inkluderende 
tilbud, tilpasset de som er der, med faste og 
gjenkjennelige innslag. 
 ”Det kjente er trygt”. 
I Alf-klubben  ønsker vi å glede og more oss sammen. Vi 
synger og har tilpasset underholdning i fellesskap.
De som vil, kan delta i underholdningen. Men om 
du bare vil være sammen med oss, er du selvsagt 
velkommen til det også.
Innimellom prøver vi å få til turer. Vi har blant annet hatt 
grillkvelder ute, vært på Haraldvigen og i Dyreparken. 
Om du ikke kan komme hver gang gjør det ikke noe -- 
Vi er der, så kom når du kan.
En fritidsklubb har alltid en kiosk. Og denne er intet 
unntak. Trenger du en ledsager er det fint om du har 
med deg en. Vil du oppleve noe sammen med en 
venn, en bror eller søster, far eller mor, er dette et bra 
alternativ. 

Da toer høsten 2012:
22. august 
5. september 
19. september 
3. oktober 
17. oktober 
31. oktobe 
14. november 
28. november 
12.desember

En kirke for alle - Åpent for alle – tilrettelagt for 
voksne mennesker med særskilte behov.
«En kirke for alle» i Kristiansand har sine røtter 
tilbake til slutten av 1980-tallet, da Lund og 
Oddernes menigheter arrangerte tilrettelagte 
gudstjenester og fester for mennesker med 
utviklingshemming. Dette var et pionerarbeid, det 
første i sitt slag på Agder.
I dag bygger «En kirke for alle» videre på dette 
grunnlaget og vi har utvidet vårt arbeid til å gjelde 
alle menigheter i Domprostiet. 
Samlingene i «En kirke for alle» er tilrettelagt for 
voksne mennesker med særskilte behov, men er 
i høyeste grad også et tilbud til hele menigheten. 
Vi håper at mange skal komme på disse flotte 
samlingene.
Det er alltid gudstjeneste først, der mange 
medvirker med prosesjon, bibellesning, sang 
og musikk. Etterpå er det fest med mat og 
underholdning. 

I Lund kirke pleier vi å danse, og 
i Søm kirke er det mange som 
opptrer med sang på festen.
«En kirke for alle» har et tilbud hver 
måned i ulike kirker. 
Lund kirke har Adventsfest og 
Fastelavensfest. Randesund 
menighet har nyttårsfest i Søm 
kirke en lørdag i januar. Grim, Oddernes og Justvik 
kirker har samværskvelder på torsdager.
En gang i året er det tur. 25. august i år var det 
høsttur til Fagerholt skole. På turen hadde vi 
godt fellesskap, mat, lek, sang og musikk og en 
Trosvandring. 
Denne vandringen besto av fem poster som på ulikt 
vis understreket temaet vennskap. Den siste posten 
handlet om venners Venn, Jesus. Der fikk vi alle 
høre: «Fred være med deg, hilsen vennen Jesus».

En kirke for alle – program
Lørdag 25. aug.    kl.16 - 18.00   Høsttur til Fagerholt skole 
Torsdag 13. sept.  kl.18 - 19.30    Samværskveld i Grim kirke. Happy Choir
Torsdag 11. okt.    kl.18 – 19.30   Samværskveld i Oddernes menighetshus
Torsdag 8. nov.     kl.18 – 19.30   Samværskveld i Justvik kirke
Lørdag 1. des.       kl.17 – 19.00   Adventsfest i Lund kirke 
Lørdag 12. jan.      kl.17 -19.00    Nyttårsfest i Søm kirkeW

Samlingene er åpne for alle, men er tilrettelagt for 
mennesker med særskilte behov. Pris kr. 20 pr. person. 
Adventsfesten kr. 40. 

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med: 
Liv Krohn Haraldsen, tlf 918 44 364 
Oddernes menighet.
Kari Hagen, tlf. 934 21 926 Grim kirke.

Eller du ringer til menigheten der du bor

Ta kontakt hvis du ønsker skyss eller følge,
eller hvis du vil gå på andre gudstjenester eller møter i 
menighetene.

Du er hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen menighetene i Den norske kirke 
Kristiansand

 Høsttur til Fagerholt skole

Adventsnatt i kirken 1.-2. desember
LysVåken – arrangeres lørdag og søndag 1.-2. desember 
2012. Mange av menighetene i Den Norske Kirke vil da 
invitere alle 11-åringer til fest og overnatting i kirka. 
Dette vil vi i Randesund være med på.
Dette handler ikke om å være våken hele natta, men 
at vi sammen skal være lys våkne for det som rører seg 
i oss og rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, 
for verden, for Gud. Advent handler jo om lyset som 
kom til verden.
2. desember er i år 1. søndag i advent. Denne søndagen 
starter et nytt kirkeår, lørdag blir da kirkens nyttårsaften. 

Det vil vi feire sammen med dere som fyller 11.år i 2012. 
Du vil få et brev i posten, men sett av dagen alt nå!
Vi starter på ettermiddagen/tidlig kveld lørdag 
1. desember og avslutter etter gudstjenesten på 
søndag, 1. søndag i advent. Du kan også være med på 
arrangementet, selv om du ønsker å sove hjemme.
På programmet står ulike aktiviteter, lek og 
underholdning, fest -Taco og mye gøy.
Alle som deltar vil få sin egen LysVåken T-skjorte!
Håper du blir med!

Hilsen Ellen kateke    t
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ETABL. 1928

Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

�rmapost@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.

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

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

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand
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Døpte i perioden juni til august 2012
Synne Holmbakken
Olivia Baarøy Myhrstad
Mari Berglund
Marley Dahle Håland
Ingrid Martine Helle
Josefine Hilt
Hailey Diana Nakkestad
Ludvig Walle
Julian Wennerberg Iversen
Martin Loka
Tuva Skuggedal
Nora Holtskog Altmann
David Andre Knutsen
Jenny Fredriksen
Andrea Breidenthal Olsen
Eline Margaret Haugå Bray
Mathilde Dalånes-Paulsen
Bernhard Holte Johansen
Ludvig Reme Pedersen
Olve Toreid Rindal
Live Haanes Rustenberg
Alina Siljan-Pettersson
Sofia Andersen
Vårin Hardeland Skåra

Viede i perioden juni til august 2012
Linda Merethe Kristiansen og Charles Vestberg
Lene Follnes Haugland og Espen Søyland
Marianne Hermansen og Morten Myhrvold
Judith Alida Sodefjed og Nicolai Giovanni Kornbrekke
Sandra Larsen og Morten Borge Jensen
Maren Holthe og Kristian Hagesæter

Nina Gausdal og Thomas Andreassen
Matilde Bragdø og Andreas Eidsaa
Anne-Ruth Mellem Kjevik og Andreas Bjarne Ellingsen
Marthe Haukalid og Andreas Vagnhildhaug
Hege Elisabeth Samuelsen og Preben Johan Johnsen 
Krossnes
Lene Dolsvåg Georgsson og Roy Anthony Shepherd
Lisbeth Flottorp og Arne Olav Klevsgård
Ingrid Helland og Ole Nesse Stavseth
Katrine Bringsli og Rene Andrews
Kristina Jutyevna Anufrieva og Waldemar Jan 
Wojcikowski
Camilla Sørensen og Stefan Jensen

Døde i perioden mai til august 2012
Asbjørn Kåre Jakobsen
Hege Merete Wroldsen Stallemo
Arvid Guttormsen
Ola Hegg
Reidun Haldis Iglebæk
Gjerstein Gjedrem
Ingebjørg Nelly Andrea Evensen
Tina Anne-Katrine Pedersen
Dagfinn Isaksen
Chris-Andrè Stemme
Ingrid Sivertsen
Hildur Irene Birkenes
Per Vidar Hansen
Odd Jensen

Slekters gang

Andre arrangementer i Randesund menighet:
Søndag 14. oktober kl. 20.00 i Søm kirke:

Sangkveld med Søm kirkekor

Søndag 21. oktober kl. 19.30:
Konsert med Agder Orkesterforening 

”Beethoven i Randesund”

Søndag 4. november kl. 19.00:
Allehelgenskonsert med SVOK

Lørdag 1. desember i Søm kirke:
Fra kl 11.00: Menighetens julemesse

Søndag 9. desember kl. 16.00 i Søm kirke:
Julekonsert med RABAkoret.

Søndag 16. desember i Søm kirke:
Julekonsert med Søm kirkekor og SVOK

Månedens gjest på onsdagskafeen i Søm kirke:
Onsdag 5.september kl 12.00: Kurt Hjemdahl: Kaj 
Munk – dikterprest og martyr

Onsdag 3.oktober kl 12.00: Leiv Storesletten: 
Pietismen – var den så ille?

Onsdag 7.november kl12.00: Tor Marius Gauslå: 
«Guds varmestue»

Onsdag 5.desember kl 12.00: Jens Olai Justvik: 
Operasanger og gudstjenesteleder

Hyggetreff på Randesund omsorgssenter:
Onsdag 19.september kl 16.00
Onsdag 10.oktober kl 16.00
Onsdag 14.november kl 16.00

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandag:

Bønn og samtale i kapellet kl. 11.00 -12.00
Guttis er for gutter på 1. - 4. trinn og har møte i 
oddetallsuker kl. 18.00 - 19.15
Starter opp 10. sept.

Tirsdag:
Speideren kl. 17.30 – 19.00

Onsdag:
Baby- og småbarnssang kl. 10.30
fra 26. sept. - 5. des. (unntatt 3. okt.)
Middagsbønn i kapellet kl. 11.00 og
kafè på kirketorget kl. 11.15 starter opp igjen 5. 
september.
Søm Ungdomskor øver hver onsdag 
Kl. 19.00 - 21.00. Nye medlemmer hjertelig 
velkommen!
Søm vokalensemble (SVOK) øver hver onsdag kl. 
20.00 - 22.00.

Torsdag:
RABAkoret øver
kl. 17.00 - 17.45 for barn 4 år til 1. trinn
kl. 18.00 - 18.45 for barn 2. til 7. trinn.
Nye medlemmer hjertelig velkommen!
Søm kirkekor øver torsdag kl. 19.45 - 22.00
Nye medlemmer hjertelig velkommen!

Fredag
MIDI for gutter og jenter på 5. - 7. trinn, møtes 
annenhver fredag i oddetallsuker 
kl. 18.00 - 19.30. Oppstart 14.sept.

Lørdag
Ungdomsgruppa Enter^ samles i ungdomsrommet  
kl. 19.30. Ungdommer fra 8.klasse og oppover 
hjertelig velkommen.

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

Program for søndagsskolen i Søm kirke høsten 2012 
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

Siste hånd på verket – Kommunehuset i Randesund
I hele sommer har det 
gjennom Kristiansand 
Eiendom vært jobbet 
for å oppgradere 
kommunehuset 
på Frikstad. Nå er 
huset nydelig malt, 
utleieleiligheten pusset 
opp og kjøkkenet 
er nå flyttet opp til 
hovedetasjen. Lørdag 8. 
september var det skjulet 
som ble reparert og malt 
av husstyret på dugnad 
som en siste hånd på en 
lang prosess. Verdig og 
vakkert tar huset nå imot 
alle som kommer til de 
forskjellige aktivitetene. 



SEPTEMBER
Søndag 16. september

(16.s. i treenighetstiden – Matt 5, 
10-12)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste «Diakoniens dag»
Nattverd/Forbønn  SVOK synger  
Søndagsskole
Eivind Martinsen og diakon Gro Line 
Gaudestad 
Avskjed med diakon Gro Line 
Gaudestad
Randesund kirke kl.11.00  
Familiegudstjeneste «Min Kirkebok»
Dåp
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik

Søndag 23. september
(17.s. i treenighetstiden – Luk 17, 
11-17)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Dåp
Eivind Martinsen
Søm kirke kl.17.00 
Barnegudstjeneste
Torill Farstad Dahl

Søndag 30. september
(18.s. i treenighetstiden – Matt 8, 
5-13)
Randesund kirke kl.11.00 
Gudstjeneste «Høsttakkefest».
Nattverd.
Rabbersvigen jazzforsamling
Eivind Martinsen

OKTOBER
Søndag 7. oktober 

(19.s. i treenighetstiden – Joh 17, 
14-17)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste 
Dåp
Torill Farstad Dahl

Søndag 14. oktober
(20.s. i treenighetstiden – Mark 10, 
2-9)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste «Presentasjon av 
konfirmanter»
Søm ungdomskor synger  
Søndagsskole
Ellen Sandvik /Torill Farstad Dahl /
Eivind Martinsen

Lørdag 20. oktober 
Randesund kirke kl.13.00 
Dåpsgudstjeneste.
Eivind Martinsen

Søndag 21. oktober 
(21.s. i treenighetstiden –Luk 16, 
19-31)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Nattverd  SVOK synger  
Søndagsskole
Eivind Martinsen

Søndag 28. oktober
(Bots og bededag – Luk 18, 9-14)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Skriftemål/Forbønn
Eivind Martinsen
Søm kirke kl.17.00 
Barnegudstjeneste
Torill Farstad Dahl

NOVEMBER
Lørdag 3. november 

(Allehelgensaften)
Randesund kirke kl.16.00 
Minnegudstjeneste
Eivind Martinsen og diakon Anne 
Eidjord

Søndag 4. november 
(Allehelgensdag – Matt 5, 13-16)
Randesund kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Nattverd  Søm kirkekor synger
Eivind Martinsen.
Søm kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste  
Rabakoret
Dåp. 
Torill Farstad Dahl

Søndag 11. november 
(24.s. i treenighetstiden –Luk 11, 
35-40)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste   
Nattverd  Søndagsskole 
Avskjed med ungdomsarbeider 
Kjetil Berntsen
Torill Farstad Dahl

Søndag 18. november
(25.s. i treenighetstiden – Matt 14, 
22-34)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Dåp  Vigsling av diakon Anne 
Eidjord Eivind Martinsen og 
fung. biskop Bjarne Sveinall
Søm kirke kl.17.00 
Barnegudstjeneste
Torill Farstad Dahl

Søndag 25. november
(Domssøndag/Kristi kongedag – 
Matt 25, 1-13)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Nattverd  Søndagsskole
Eivind Martinsen

DESEMBER
Søndag 2. desember 
(1.s. i adventstiden – Matt 21, 10-17) 
Søm kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste
Dåp
Hele staben

Søndag 9. desember
(2.s. i adventstiden – Joh 16, 21-24)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Nattverd  Søndagsskole
Torill Farstad Dahl
Randesund kirke kl.11.00
TROS 10-åringer
Dåp
Eivind Martinsen og Liv Godtfredsen

Søndag 16. desember
(3.s. i adventstiden – Joh 5, 31-36)
Søm kirke kl.11.00 
Gudstjeneste
Dåp/Nattverd
Eivind Martinsen

Søndag 23. desember
(4.s.i adventstiden – Matt 1, 18-25)
Ingen gudstjeneste i Randesund

Vi tar forbehold om endringer. 
Se nettstedet vårt www.randesund.no 
eller Fædrelandsvennen.

Gudstjenester høsten 2012


