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Betyr vi noe?
Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende 
spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til 
Betlehem og Jesusbarnet som blir født i en stall, er en 
vakker fortelling. Den tåler å gjentas gang på gang. Ingen 
jul uten den fortellingen. Men den er også noe mer enn 
en tradisjon og en god fortelling: Den er Guds svar på 
spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi noe 
for Gud?»

Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var villig til 
å gå for å vise sin kjærlighet mot oss mennesker. Vi 
tror at Jesus var til før verden ble skapt. Han var fra 
evighet sammen med Gud Fader og Den Hellige 
Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og 
kommer inn i vår verden. Som det står i en gammel 
hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som 
menneske, fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f) 

Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et palass, men 
i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt 
frynsete rykte som først får høre nyheten av englene. 
Noen dager gammel blir han flyktning og må rømme til 
Egypt.  Han lever slik vi gjør med både gleder og sorger. 
I julesangen «En krybbe var vuggen» synger vi om 
denne veien han gikk ned til oss.

Han kom fra Guds himmel, 
Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig, 
og jeg er blitt rik

Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk lenger enn 

å stige ned fra himmelen. Han 
som selv er Gud, var villig til å 
ofre mer. Han gikk så langt det 
er mulig å gå. Til slutt dør han 
frivillig på et kors. Korset var 
ikke resultatet av at Jesus ble 
misforstått, men det var hele 
tiden Hans plan.  Det går en 
linje: «Fra krybben til korset,  
gikk veien for deg.»

Men det er en viktig side til ved denne fortellingen 
vi må få med oss for at vi skal forstå dybden og 
konsekvensene. Englene forteller til hyrdene på marken: 
«Se, jeg kommer med bud om en stor glede, en glede 
for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Han er 
Messias, Herren.»

Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare viste at han 
var villig til å fornedre seg, den viser oss at han gjorde 
det for hver minste lille skapnings skyld, det vil si også 
for min skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik. Slik 
åpnet han porten til himlen for oss.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord
Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror.

 Julehøytiden feirer vi til minne om Guds svar på 
spørsmålet: Betyr vi noe? 
Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid.

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Er det greit at vi spør deg om hvorfor du går i kirken?
Vi trenger ditt råd. Derfor ønsker vi å stille deg og andre 
kirkegjengere i din menighet to spørsmål. Agder og 
Telemark bispedømmeråd  har valgt ut et representativt 
utvalg av 15 menigheter i bispedømmet der vi ønsker å 
gjennomføre denne undersøkelsen. 
Noen steder opplever kirkene økning i antall 
gudstjenestedeltakere, andre steder nedgang. Mens 
gudstjenesten i enkelte sogn er fylt av mennesker i alle 
aldre, er noen aldersgrupper så å si fraværende andre 
steder. Hva som gjør at du søker kirken, eller at du 
vanligvis ikke gjør det, det er nyttig for oss å vite for å 
kunne møte deg på en god måte i kirken. 
Derfor ønsker vi å stille to spørsmål til kirkegjengere 
i noen utvalgte menigheter og på utvalgte 
gudstjenester: «Hva gjør at du går på gudstjenestene?», 
og «Hva er til hinder for at du går på gudstjenestene?», 
hvert med flere alternative svar. Dersom du er i kirken 
en av disse søndagene vil du være en av de som kan oss 
gode råd.

Skjemaene skal deles ut ved inngangen til kirken 
og samles inn ved utgangen, eller på kirkekaffen 
etterpå. De vil bli delt ut på en høymesse eller en 
annen hovedgudstjeneste, en høymesse med dåp 
og en familiegudstjeneste.  Dette vil skje i perioden 
desember 2013 til februar 2014. 
Etter at undersøkelsen er foretatt, sendes arkene, 
som er anonyme, tilbake til Agder og Telemark 
bispedømmeråd. Vi sorterer og systematiserer svarene. 
Hver menighet får tilbake svarene for sin egen 
menighet.
Agder og Telemark bispedømmeråd håper du vil være med 
å gi oss dine råd dersom du får denne muligheten i din 
menighet.
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Konsert ”bittelille 
julaften” - søndag 22.des 
kl 19.30 i Søm kirke 
 
To dager før julaften 
inviterer Randesund 
menighet til konserten 

”Kjærlighet & Vilje”. All 
musikken på konserten 
er skrevet av June 
Baarøy Myhrstad, og 
tekstene er av forfatter 
Tone Marie Roren.  
 
Dette er ikke 
julemusikk, det er 
sanger som gjelder 
hele året uavhengig 
av årstid eller høytid. 
Kanskje ”Kjærlighet & 
Vilje” vil ligge under 
juletreet denne jula?
Sangene er nye og har 
sitt eget musikalske 
uttrykk. Genremessig 
grenser de opp mot 
vise, folkevise og jazz. 
Tekstene handler om 
kjærlighet, slik den 
kommer til uttrykk 
mellom mennesker. 
De handler også om 
å kjenne seg liten og 
behøve trøst, og om 
å kjenne seg sterk 
og glad og en smule 
fantastisk. Mest av 
alt handler de om 
lengselen mot selve 

kjærlighetens vesen. En 
kjærlighet som er større 
enn alt, som er Alt, og 
som vi fødes av og dør 
inn i.  
 

” I en hverdag hvor 
vi lever med dystre 
nyhetsbilder tett innpå, 
ønsker vi å tilføre noe 
som løfter; medfølelse, 
omtanke, lys, håp. Vi 
tror at det som gis 
oppmerksomhet vokser. 
Evnen til kjærlighet 
må øves. Til det trengs 
også vilje. For oss er 
derfor de viktigste 
ingrediensene i et godt 
liv nettopp kjærlighet 
og vilje.”

I oktober 2013 ble 
CD’en spilt inn her i 
Randesund, Kongshavn 
Studios - med Bjørn 
Ole Rasch og Endre 
Kirkesola. CD med 
tilhørende bok utgis på 
Musikk-Husets forlag i 
Oslo, og er Myhrstad/
Rorens            2. 
utgivelse sammen. ”Det 
er svært stimulerende 
og meningsfylt å 
jobbe så tett på tekster, 
og sammen med 
tekstforfatter Tone 
Marie Roren”, sier June.  

 
Den ferske CD’en er 
klar sammen med 
tilhørende sangbok 
den 22.desember - og 
Søm kirke får ha den 
første konserten - med 

”CD-slipp”. Det blir derfor 
mulighet for å kjøpe 
CD m/tilhørende bok til 
redusert pris i etterkant 
av konserten.
Hjertelig Velkommen til 
konsert!!! 
Inngang: kr 150,- 
Inntektene går til 
menighetens arbeid. 
 
Medvirkende på 
konserten: 
Hanne Kyllingstad, cello 
Jens Nyland, perkusjon 
June Baarøy Myhrstad, 
sang og piano 
Reidar Skaaland, orgel

(Se side 13 for konsert-
plakat.) 

Mot Betlehem
Juletoner 

svever 
i luften

Skaper 
varm 

forventnig

En 
underlig 

higen 
mot 

Betlehem

Dette 
uforklarlige 

håp om 
at Barnet 
skal sette 

jorden 
på rett 

spor

Tove Houck

Kjærlighet & Vilje Engleskolen i Betlehem
Jeg synes det har vært mye snakk om engler i mediene de 
siste årene. En har snakket om engleskole, englebesøk og 
skytsengler. Nå har ikke jeg full oversikt over hele dette feltet, 
men jeg ser i hvert fall at dette med engler fanger mange 
folks interesse.

Nå er jo ikke dette med engler noe nytt for meg eller i 
den kristne tradisjon eller for den saks skyld i Bibelen. Her 
er det masse snakk om engler og englebesøk. Engler tror 
jeg på, og de hører i høyeste grad med i min trosverden.

Jeg hører jo også med blant dem som hadde et 
englebilde på veggen på mitt barnerom. Det gav en 
trygghet å se på dette. Det var noen der som passet på 
oss enten vi sov eller var våkne, en Guds engel voktet 
over oss.

Senere i livet har min oppmerksomhet mer rettet seg 
mot at det er Jesus selv som tilbyr seg å gå ved vår side. 
Og ikke nok med det. At han vil også bo ved troen i våre 
hjerter! Det er jo helt fantastisk.

En engel er i Bibelen en budbærer. Han setter ikke seg 
selv i sentrum, men viser hen til noe større. Slik er det 
også i Betlehem i julens budskap. Hyrdene ble overveldet 
ved synet av engler. Men det stoppet ikke for dem med 
det. De gjorde det ikke til et levebrød å fortelle om denne 
hendelsen. De gjorde som englene hadde sagt. De gikk 
inn i Betlehem hvor de fant det barnet som var svøpt og 
lå i en krybbe.

De gjorde heldigvis et oppbrudd. De dro heldigvis avsted, 
inn til byen. Og dermed  fikk de en enda større opplevelse. 
De fikk et møte med Gud selv. De fikk se Gud gjennom 
hans Sønn. 

I et alterbilde i Jakob kulturkirke i Oslo (jeg var en trofast 
gudstjenestedeltaker der i min studietid) så har Eilif 

Petersen malt det slik at alle 
ting på bildet, ja til og med 
bjelkene i stallen, peker hen 
mot barnet i krybben. Slik 
ville maleren vitne på sin 
måte.

Mange i vår tid er også 
opptatt av mindfullness. Du 
har sikkert hørt om dette. 
En skal lære seg enkelte 
teknikker for å øve opp et oppmerksomt nærvær, for å 
bedre mestre livet og en stressende hverdag.

Ikke noe galt sagt om mindfullness. Det kan helt sikkert 
være til hjelp for noen. Men vi utfordres til noe enda 
større. Vi oppfordres til Christfullness. Vi utfordres til å 
bli oppmerksomme på et nærvær fra Jesus selv, å bli 
oppmerksom på at han er så til de grader tilstede i vår 
nærhet. Han sier at han står utafor vår dør og tilbyr oss å 
ta bolig i oss, flytte inn i våre liv. 

Altså:
Lær av hyrdene på markene i Betlehem. Gå så inn i stallen, 
inn til barnet i krybben. Gå med åpent sinn! Og gi Gud 
æren. Takk ham for hans komme og hans tilstedeværelse, 
hans oppmerksomme nærvær. Takk ham for hans nåde 
og miskunn.

Da har vi lært noe på engleskolen som virkelig har 
betydning for oss.

Med ønske om en velsignet julehøytid og et godt nytt år, 
et AD 2014.

Hilsen  Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

Tårnagenthelg!

Lørdag og søndag 25. og 26. januar 2014 inviteres du 
som går på 2.-4. trinn til kirken for å være agent. Der vil 

det bli mange oppdrag og mysterier som du kan være med 
på å løse.
Randesund menighet inviterer denne helgen alle på 2.-
4. trinn til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen 
skal vi utforske kirken, tårnet og kirkeklokken. Barna bor 
hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. 
Barn som går på 2. trinn og fyller 8 år i 2014 vil få en 
spesiell invitasjon i posten, men det er også mulig for 
barn på 3. og 4. trinn å melde seg på til denne helgen.
Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har 
vi lyst å gjøre noe med. Vi vil klatre opp i kirketårnet 
denne helgen for å utforske det. Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse 
oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for 
både agentene og for andre... 

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt 
er en voksen som er med og passer 
på barna noen timer i løpet av helgen, 
en som kan være sammen med 
gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med 
maten, m.m.
Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for barn som heter  www.
tarnagentene.no. Her kan barna bli Tårnagenter, de kan 
få et eget agentbevis og løse flere oppdrag. De som 
ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb 
som er helt, helt hemmelig….
Påmelding på www.randesund.no innen 13. januar. 
Begrenset plass, barn fra 2. trinn, som melder seg før 
fristen vil bli prioritert.
        Agenthilsen fra oss i Randesund menighet
P.S. Ikke glem å se ”Tårnagentene”! Den ser ut til å 
komme på NRK Super i jula. 

Vi har fått ny diakon
Kristin Haugen heter vår nye 
diakon. Hun vikarierer for Anne 
Eidjord som venter barn. Kristin 
ble introdusert på gudstjenesten 
20. oktober. Denne datoen står 
også på hennes tilsettingsbrev.
Kristin er oppvokst på Ringerike 
og har bodd mye i Oslo. Hun 
flyttet til Kristiansand i fjor sommer 
sammen med ektemannen, Karl 
Fredrik, som er kristiansander. De 
bor på Høivold brygge. 

Kristin har vært diakon i 
Haugerud og Ullern menigheter. 
Hun er utdannet sosionom og 
har arbeidet på sykehus og 
sosialkontor. 

-Diakonstillingen i Randesund er 
”drømmejobben”, hevder hun, og 
det høres jo lovende ut. 
Vi ønsker henne varmt 
velkommen!



Menighetsmøtet vedtok ny salmebok 
Menighetsmøtet søndag 24. november vedtok at den nye salmeboka kjøpes inn og tas i bruk i Randesund fra 1. 
søndag i adventstiden - sammen med de fleste menigheter i Den norske kirke.
For å finansiere kjøpet, må menighetens medlemmer bidra. Her vil det bli ulike ordninger: Det blir egen ofring til 
kjøp av salmebøker og det blir for eksempel mulig å kjøpe 2 bøker til subsidiert pris - ei til å ta med hjem og ei til 
kirka.

Kort om Norsk salmebok 2013
Det er en historisk begivenhet når det nå 
utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 
28 år siden sist, og bare tre ganger i forrige 
århundre kom det ut salmebøker i vår kirke.
Arbeidet med Norsk salmebok 
2013 startet i 2004,  som en del av 
gudstjenestereformen. Mange av  landets 
menigheter har vært høringsinstanser 
på forslaget som kom i 2008, og 
salmeutvalget har vært behandlet på to 
kirkemøter.
Resultatet har blitt ei salmebok med 991 
nummer, av disse er 535 salmer videreført 
fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer 
er videreført fra Salmer 1997. 272 salmer er 
nye, og blant disse er både mange kjente 
og flere nyskrevne salmer. 
Den nye salmeboka har en langt større 
sjangerbredde enn tidligere salmebøker. 
Her står de tradisjonelle salmene side 
om side med gospel, spirituals, såkalt 

moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-
amerikanske og asiatiske salmer. Innslag 
av salmer på de tre samiske språkene og 
kvensk viser det språklige mangfoldet 
innenfor Den norske kirke. Salmer på 
engelsk og andre fremmedspråk er 
kommet med, noe som reflekterer at 
kirken er internasjonal, og som samtidig 
gir hjelp til å inkludere innvandrere i 
norske menigheter. 
Ny salmebok kommer samtidig i 
flere utgaver: menighetssalmebok, 
pocketsalmebok, storskriftsalmebok, 
besifret salmebok, koralbok – og digital 
salmebok. Besifringsutgaven, der alle 
salmer i boka er besifret, er noe helt nytt, 
som gjør det mye enklere å bruke band 
i kirken, som alternativ til eller i samspill 
med orgel. Det legger til rette for større 
instrumental bredde i gudstjenesten.

Flott resultat på julemessa 
Fullere kan det knapt bli i Søm kirke. Kafé, utlodning og salg av kaker, håndarbeid og mye annet.  
Og resultatet i penger er ny rekord: Vel 183.000 kroner .

«Kongelig» barnegudstjeneste i november
Forventningsfulle prinser og prinsesser i benkeradene og på kirkegolvet lyttet ivrig til presten som fortalte 
historien om Moses. Elven rant ned fra alteret og vi så baby Moses i den lille kurven flyte på vannet. Så 
ble han reddet av Faraos datter, prinsessen til Egypt. Og slik vokste Moses opp som prins. Med dette 
utgangspunktet førte res. kap. Torill Farstad Dahl oss som deltok i gudstjenesten videre mot den store 
kongen, Himmelkongen, som vi alle er barn av, prinser og prinsesser! Under bønnevandringen kunne barna 
tenne lys, skrive bønnelapper og få laget seg en krone.

Juleverksted 
Etter gudstjenesten 1. desember var det juleverksted. 
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Anette Hansson Arnfinn Larsen 
Inger Romstøl  Jan Petter Horn 
 
   Lars-Ivar Gjørv 
   komiteleder  

Desember 2013 
Gi en gave til ditt eget nærområde ved inngangen til et nytt år: 

Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke.  Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.  
 
Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no. 

 
Bli med oss videre! 
Vi er mange frivillige som allerede 
bidrar og gir. Bli med oss og støtt  
arbeidet for barn, ungdom og eld-
re i Randesund!   
Opprett fast overføring i           
nettbanken og gi din månedlige 
gave. Du kan også når som helst gi 
en enkeltgave, for eksempel en 
julegave,  på det samme              
konto-nummeret: 

6319.07.52609 
www.randesund.no/givertjeneste 

Dette klarer vi. Sammen. 

Gode hjelpere på julemessen bidro til kr. 
183.000 til menighetenes arbeid. 

Nærmiljøet trenger deg! 

En kirke for alle!

D et går raskt mot Jul nå. Jul er en av kirkens store 
høytider. Det er fest, og det er glede. Jeg synes noe 
av det flotte med Jul, er våre julesanger. Sanger 

som vi har sunget år etter år, og som stadig har noe nytt å 
fortelle oss.

En av de vakreste sangene i jula er for meg Alf Prøysens 
Julekveldsvise: «Nå har vi vasket gulvet og vi har båret 
ved». Her har han på en fantastisk klart å holde sammen 
hverdag og høytid. I ett av versene synger vi om stjerna 
som lyste på Betlehemsmarken der barnet ble født.  Det 
står: «Den fyrste gong hu skinte så lage hu ei bru imilla 
seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku». 

Stjernen som lyste den gang, den lyser fremdeles på 
himmelen, og forteller oss at broen mellom himmel 
og jord fortsatt er der, og innbyr oss til fellesskap med 
Jesus. I dette fellesskapet er vi alle like, her er vi alle like 
verdifulle og her har vi alle noe å gi til hverandre. Her 
er vi et mangfold, med ulike meninger, som er med 
og korrigerer og inspirerer hverandre til å leve som de 
mennesker vi er skapt til å være. 

I møte med julehøytiden kjenner vi alle på ulike følelser.  
Det kan være savn etter noen som har betydd mye 
for oss som ikke lenger lever, det kan være brutte 
relasjoner, ensomhet osv. Men Jul er fremfor alt grunn 
til glede, samme hvordan vi har det: Jesus er fortsatt 
levende, og han er nær oss og han møter oss med nåde, 
tilgivelse, oppmuntring til å leve det livet vi som er kalt 
til å leve. 

Kirkeklokkene i Randesund har ringt i nesten 150 år. De 
har invitert oss til kirke i både sorg og glede.  Kirken 

har vært et trygt tilholdssted 
der vi har hentet styrke og 
kraft til å komme igjennom 
de utfordringer som livet har 
gitt oss, og også feiret gleden 
over å leve og høre til i et 
fellesskap. I 2014 feirer vi både 
150 års jubileum for Randesund 
kirke og 10 års jubileum for 
Søm kirke. I takknemlighet for hva disse kirkene har 
betydd og fortsatt betyr vil vi feire disse jubileene.  
Menighetsrådet har nedsatt en komite for Randesund 
kirke som ledes av Ann-Helen Dolsvåg for å forberede 
150 års jubileet.  Her planlegger vi en hovedmarkering 
søndag 21. september neste år. Når det gjelder Søm 
kirkes 10 års jubileum vil det også bli en markering i 
adventstiden 2014. Gjennom disse jubileene ønsker vi å 
fokuserer på hva kirken betyr for oss mennesker og hva 
den skal være fremover.

Kirken vil alltid være forbundet med Jesus som laga «ei 
bru i mellom seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku». 
Jesus sier om seg sjøl i Johannes evangeliet 8.12: «Jeg 
er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys.».

Kirken vil fortsatt være et sted hvor dette lyset brenner. 
Kirken vil fortsatt være et sted som innbyr til fellesskap 
med ham, slik det overordnete målet for Den norske 
Kirke er:  «En bekjennende, misjonerende, tjenende og 
åpen folkekirke»  

 Svein Arve Egeland, Leder av menighetsrådet. 

Randesund kirke 150 år høsten 2014
I anledning kirkejubileet i Randesund kirke har Menighetsrådet satt ned en jubileumskomité bestående av:

Komiteen har hatt tre møter allerede. Arrangementet 
går av stabelen Jubileumshelgen 19. – 21. september 
2014. Alle arrangementene blir i den gamle kirka. Først 
ut er ”Teologikafé” på fredagen hvor inviterte gjester 
har en dialog over et gitt tema ledet av en møteleder. 
På lørdagen fyller vi kirka med glad musikk, og søndag 
er det tid for jubileumsgudstjeneste og en god 
gammeldags kirkekaffe på ”kirkebakken”.
150 år er en anstendig alder og bærer preg av en 
lang historie. Vi har fått Dag Johan Beek, formann 
i Historielaget, til å hjelpe oss med å gjøre kirkens 
historie levende gjennom fortellinger i Kirkenytt i løpet 
av tiden frem til jubileet. Historielaget og Dag hjelper 
oss dermed med å gjøre Randesunds kirkehistorie 
tilgjengelig på en lettvint måte for deg som leser. 
Jubileumskomiteen er takknemlig for dette fantastiske 
arbeidet, og ser frem til å lese om kirkas historie med 

stor spenning. Dette er tross alt en ekte bygdekirke som 
i sin tid var et viktig og naturlig midtpunkt i bygda.
Kirkens høye alder tilsier et behov for vedlikehold. Vi er 
mange som er glad i kirka og har vist dette gjennom 
ulike anledninger. Det flotte nye kirkespiret er et godt 
eksempel på bygdas engasjement hvor blikkenslagerens 
drøm munnet ut i en eventyrlig julekonsert i fjor ved 
hjelp av artistene Annbjørg Lien, Bjørn Ole Rasch, Rolf 
Løvland, Anne Karin Kaasa og Anne Cathrine Albert. Vi vet 
at mennesker fortsatt ønsker å hjelpe kirka. Kirketjener 
Kay Johnsen ønsker å bytte ut de gamle teppene som er 
umulige å holde rene. Det hadde vært fantastisk om vi 
ved hjelp kunne møte nye 150 år med nye tepper.
Vi i komiteen er stolte av å få være med på å lage 
bursdagsfest for denne flotte, gamle kirka, og vi håper å 
kunne regne med deg også! 
For Jubileumskomiteen, Ann-Helen Dolsvåg, leder.

•    Menighetsrådsrepresentanter 
- Margrete K. Dybdahl 
- Gisle Johnsen 
- Ann-Helen Dolsvåg

•    Stabsrepresentanter 
- Organist Reidar Skaaland 
- Kirketjener Kay Johnsen 
- Diakon Kristin Haugen
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LysVåken 
27 sjetteklassinger markerte kirkas ”nyttårsnatt” i Søm kirke. De hadde mye artig på gang: Bibelsamling, ”nyttårsfest” 
med leker, sang og dans og vandring ute med leirbål. Nye salmer fra den nye salmeboka ble også øvd inn.

Tros på 1. trinn! 
Tros for de som går på 
1. trinn starter opp 29. 
januar. 
Der får barna høre om 
Gud som har skapt alt 
og om hvem Jesus er. 
De får bli bedre 
kjent med kunsten 
i Søm kirke og de 
skal få prøve å være 
kunstnere selv.

Like over nyttår får 
alle medlemmer 
brev i posten med 
innbydelse til Tros.

 

Barne-
gudstjenester 

 

Våren 2014 
I Søm kirke 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie –og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
 

19. januar 
16. februar 

6. april 
 

Gudstjenestene begynner  
kl. 17.00 

De vil vare opp til 45 minutter. 
Etterpå er det enkel kveldsmat. 

 
Velkommen! 
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KOM TIL DEN HVITMALTE KIRKE
Kom til den hvitmalte kirke,
Å, kom til Guds fredlyste hus,
Enn lyder så titt i mitt øre klokkeklemtet og granenes sus.
Jeg minnes en kirke der hjemme så fredfull i granenes ly
Fra tårnet lød klokkenes stemme, og kalte på land og på by.
Den fredfulle hvitmalte kirke står klart i mitt sinn preget inn
Den høynet hverdagens virke, den stemte til andakt mitt sinn.

«Kom til den hvitmalte kirke» lyder tittelen til en kjent 
salme. Når Randesund kirke i 2014 fyller 150 år er det 
på sin plass med en historikk og presentasjon av dette 
kjente bygget i Randesund. Men en kirke er ikke bare 
en bygning, den er stedet for møtet mellom Gud og 
menighet, og skueplass for livets store begivenheter. Her 
knyttes fortid, nåtid og fremtid sammen i slektens lange 
ledd, der vi alle er levende byggesteiner, et sted å komme 
i glede og sorg. 150 år er både mye og lite, alt ettersom 
man ser det. Tidsmessig lite i det store perspektiv, men 
også anselig målt opp mot hverdagen og morgendagens 
gjøremål.

Det er skrevet om Randesund kirke ved flere anledninger, 
og mye er kjent fra før. For nye lesere og medlemmer 
i menigheten, og kanskje utover det, vil denne 
artikkelserien forhåpentligvis gi innsikt og forståelse 
for verdien i dette vakre gudshuset. Ønsket har vært å 
presentere kirken med nye ord og innfallsvinkler. Første 
artikkel er viet bygget selv, kommende temaer vil være 
inventar og utsmykning, menneskene knyttet til kirken 
og aktivitetene der. Kanskje kan det også bli plass til noen 
tanker om fremtidig bruk for vår egen hvitmalte kirke?

På gammel grunn 
Folk i Randesund har i uminnelige tider lagt ut på kirkevei 
til lands ellers sjøs for å komme til Guds hus, alt etter hvor 
de bodde i bygda. Både Oddernes, Høvåg og Ve kirker 
var mål for Randesunds innbyggere, siden de ikke hadde 
noe eget kirkehus. Det kan kanskje synes merkelig at man 
aldri bygget kirke eller kapell, men folk bodde spredt, og 
der var fra gammelt av ikke noe tingsted eller tradisjonell 
samlingsplass. Men på 1800-tallet økte folketallet. Det 
var dette faktum som i 1850-årene utløste arbeidet for å 
få en egen kirke, og i 1858 søkte en del bønder i bygda 
om å få skille ut et eget sogn med basis i underskrivernes 
eiendom. Saken endte til slutt på kongens bord, og i 
kongelig resolusjon av 31.august 1861 ble det skilt ut 
et annekssogn kalt Randøsund sogn under Oddernes 
prestegjeld. Med denne bestemmelsen ble det gitt grønt 
lys for en kirke med tilhørende skole- og fattigvesen. Men 
hvor skulle den plasseres?

Saken kom opp på Lahelle i Oddernes i 1862, det 
var gammelt tingsted. En komite på fem bønder fra 
Randesund fikk i oppdrag å utrede plassering og 
byggeplaner. De fem var Gunvald Frigstad, Baar Strømme, 
Thomas Vatne, Jakob Qvarenæs og Aanen Randøe. Valget 
falt på Frikstad, midt i Randesund, der var det mulig å få 
tak i tomt og plass til kirkegård. Selve tomten ble skilt ut 
fra Gunvald Ommundsens eiendom, og byggeplanene 
sendt inn til departementet for godkjenning. Man brukte 

et forslag fra arkitekt Grosch, 
som hadde en slags byggemal 
for korsformede trekirker. 
Randesund kirke har derfor 

”tvillinger” både i Birkenes og på 
Lunde i Søgne. Grosch har satt 
spor etter seg over hele landet 
med kjente signalbygg, men 
Randesund kirke skulle bli et av hans siste prosjekter, da 
han døde året etter innvielsen i 1864. Det ble nå planert 
ut byggetomt på Frikstad. Under dette arbeidet dukket 
det opp et spennende funn: en grav som senere ble 
datert til ca. år 900 etter Kristus. Den inneholdt deler av 
et sverd, en øks og en celt, et redskap til trearbeid. Det 
blir opp til fantasien å tenke seg hvem som en gang ble 
gravlagt her, men det forteller oss i alle fall at det har 
bodd mennesker på Frikstad i lang tid, og at historien kan 
leses lag for lag. Funnet ble levert inn til Universitetets 
Oldsaksamling. Aanen Frigstad mener i sin bok ”Soga 
om Frigstad” at navnet kan hentyde på gudinnen Frigg 
i gammel norrøn mytologi, men dette vet vi lite om 
konkret.

Byggmester Mortensen fikk i oppdrag å få bygget reist. 
Han hadde egen byggmesterforretning i Kristiansand, 
og fikk i sin levetid ansvaret for å bygge fire kirker på 
Sørlandet. Dette var i en periode man søkte seg tilbake 
til de gotiske og bysantinske forbildene i middelalderen, 
men nå med tre som materiale. Kanskje vil du også 
kjenne igjen elementer fra den såkalte ”sveitserstilen” i 
bygget. Det ligger for øvrig en flott historikk bak selve 
byggematerialene, da bøndene i Randesund selv hugget 
og fraktet tømmerstokkene til Frikstad. Når man kikker 
bygget nærmere etter i sømmene vil man finne både 
nummerering og huggemerker flere skjulte steder. Slik 
ble kirken reist, med bidrag fra alle deler av det gamle 
Randesund, et monument ikke bare til ære Kristus selv, 
men også et synlig tegn på bygdefolkets dugnadsånd og 
offervillighet.

Med spir og tårn 
Byggekomiteen hadde tatt sikte på ferdigstillelse i løpet 
av 1864, og arbeidet skred raskt fram. Tømmeret var 
levert på nyåret 1864, det hadde gått kjapt grunnet frost 
i bakken, noe som gjorde sledetransporten enkel. I juli 
samme år var tårnet ferdig, og taket ble lagt i august. 
Dessverre vet vi lite om selve byggeprosessen og hvem 
som deltok i den, bortsett fra at bygdefolket stilte opp 
jevnlig når det trengtes. Klokken kom fra Stavanger, (se 
egen artikkel om denne i nr. 3 2010 i Kirkenytt), og ble 
heist på plass i oktober. Randesund hadde endelig fått sin 
egen kirke, og som det står i Aanen Strømmes dagbok, 
den ”tager sig meget smuk ud”. Det var budsjettert 
med en kostnad på 4000 speciedaler, men dette ble 
for lite, da også arbeidet med kirkegård og mur kom i 
tillegg. Totalsummen endte på 5300 speciedalere. Selve 
klokken kostet hele 240 daler. Men det skulle ta noen år 
før hele kirken var bordkledd, den må ha delvis stått med 
laftevegger fram til 1868. Ny kirkevei måtte også til, den 

gikk over Strømme fra Torsvig eller Rona, der båt fra Vige 
kunne legge til. Det var bøndene som så måtte stille med 
presteskyss etter en rullering. Først rett før siste krig ble 
det vanlig med biltransport.

Vigsling 
Vigslingen var satt til den fjerde november, men 
feiringen av Eidsvolljubileet kom i veien, så innvielsen 
skjedde den 28.oktober. Det var biskop von der Lippe 
som foresto vigslingen, men også prestene Jæger fra 
Oddernes, Hansen fra Tveit og Kristensen fra Høvåg var 
til stede. Slik sett møttes den gamle tid med den nye. 
De gamle båndene til nabokirkene ble svekket, men 
folket i Randesund hadde endelig fått sitt eget gudshus, 
der de kunne samles i glede og sorg. Som en kuriositet 
nevner Aanen Frigstad i sin bok at ”Dina”; Johanne 
Randine, i mange år solgte bakervarer og andre søtsaker 
i skålen til Thorvald Frigstads uthus hver søndag det 
var gudstjeneste de første årene etter vigslingen. Det 
var mangt og mye som skulle utveksles av nyheter og 
hendelser på kirkebakken, og mye av dagen kunne gå 
med til kirkebesøket.

Kirken har sitteplass til rundt 500 mennesker, inkludert 
plassene på galleriet. I de første årene etter at bygget 
var tatt i bruk hadde flere familier faste benker; kalt 
stolestader. Disse ble fordelt etter gårdenes størrelse og 

skatteutlignelse, og var en skikk som allerede var på vei ut 
av samfunnet da. Det var tatt utgangspunkt i et antall av 
ca. 950 innbyggere i bygda i 1863, noe å tenke på når man 
vet hvor mange mennesker som i dag bor i Randesund.

Mange kaller den Frikstad kirke, det er ikke korrekt, den 
heter Randesund kirke. Mange år skulle også gå før 
sognet fikk sin egen sogneprest, det skjedde ikke før i 
1985. Fram til da var det stort sett presten fra Oddernes 
som holdt gudstjenester og begravelser i Randesund 
kirke. Det er tidligere laget en egen artikkel om de eldste 
gravminnene på kirkegården, (nr.3 2009 i Kirkenytt). 
Kirkegården er flere ganger blitt utvidet. I 1963 ble det 
gravd ut et ekstra rom i kirkens kjeller, og senere også 
anlagt toalettanlegg ute. I dag framstår Randesund kirke 
som et hvitmalt smykke, godt vedlikeholdt, med ny 
kobbertekking og vindfløy. Slik må den være, velstelt og 
vakker, som et mål for oss mennesker, både når sorgen 
tynger, men like mye når gleden og håpet skal feires. Kom 
til den hvitmalte kirke!

Dag Johan Beek
Litteratur: 
Randesund gjennom 100 år, 1864-1964, Svennevik m.fl.
Randesundsboka 3, 1985 Kristiansand kommune.
Soga om Frigstad, Aanen Frigstad, 1943.
Arnstein Ellefsen Frikstad (muntlig kilde)
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 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

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

SØRLANDSPARKEN    MJÅVANN    www.neumann.no

KRISTIANSAND

Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

Vi leverer varene...



«Juleevangelister» i Randesund!
Få år etter vigslingen av Søm kirke kom vi på 
at det ville være fint om barn/unge kunne lese 
juleevangeliet på gudstjenestene på juleaften. Dette 
er nå blitt en tradisjon. Det er blitt veldig populært 
og de unge kaster seg inn i dette med liv og lyst. 3-4 
ganger før jul møter de til øvelser. Der øver vi på 

stemmebruk, pusteteknikker, uttale og alt som hører 
til. Og de er usedvanlig entusiastiske – og fantastisk 
å arbeide med! I år kan menigheten høre Synnøve 
Skarbø(8), Vilde Sørensen Vabo(14) og Johannes 
Sløgedal(11) i Søm kirke – Regine D. Dalen(11) og 
Eivind Thorsland(14) i Randesund kirke.
Hilsen William R. Glad.

«MIDT I VÅR VERDEN» 
Dette har vi satt som tema for 2 kveldsgudstjenester 
i Randesund kirke etter nyttår, 26. januar og  
23. mars.
Vi ønsker å få til et møtested, en rast, en plass 

for stillhet og bønn, og gjerne forbønn, at folk skal 
kunne komme der med sine liv slik de er for å møte 
han som møter oss her vi er.
Prest og diakon og organist vil være de som lager 
en ramme for et møte «Midt i vår verden». 
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Sweet Drops™

Gudstjeneste med nattverd
 på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.

Kl. 11.45 på Randesundheimen.

Våren 2014
29. januar
26. februar
26. mars 
30. april
28. mai 
25. juni

30. juli

Alle er hjertelig 
velkommen!

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor
Eivind Martinsen, sokneprest, 

og Kristin Haugen, diakonvikar

!

    Hyggetreff
 kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Våren 2014 
15. januar
12. februar

9. april
14. mai
11. juni

Det blir sang og musikk, en kort 
andakt, smørbrød, kake og 

loddsalg.

Hjertelig velkommen!

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta 
kontakt med: 

Kristin Haugen, diakonvikar
Tlf: 38 19 68 81

!

TIRSDAGS-LAPSKAUS
Randesund menighet inviterer 
familier og voksne i alle aldre 

til servering av lapskaus 
tre tirsdager våren 2014!

   11. februar
   11. mars
   8. april

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr per pers.

Hjertelig velkommen!

!

FAMILIE
JULETREFEST 
i Søm kirke  
søndag 5.januar kl.17.00

Velkommen til 

Program: Leker og underholdning. Andakt. 
Julekaker og juletregang.  
Kanskje kommer vismennene på besøk? Kollekt 

Fullsatt kirke da RABAkoret holdt sin julekonsert 8. desember
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Døpte i perioden september – 
november 2013:

Sander Bjørke
Emil Hæstad
Melina Isabell Heddeland
Ludvig Tverrli Lervik
Sebastian James Sweet
Henrik Godtfredsen Tolfsen
Monica Kristina Wathne
Andreas Kostøl
Willy Petterson
Tor Elander Tjomsland-Lund
Ole Gjessen
Solveig Svendsen Dammen
Olivia Ruth Grumheden Aggvin
June Oline Haakstad
Vilde Skogen Humeno
Elliott Matti Kauppinen
Mille Kühn
Erik Landstad Thorkildsen
Sofie Åsheim
Kaia Finsland
Bendik Askland Ryeng
Benjamin Tønnessen Lidahl

Edda Nilsen
Adrian Olsen-Tørresvold
Endre Jensen Søhagen
Wilde Fossheim Wang
Jonas Liu Gabrielsen
Emilie Falk Hansen
Amanda Sophia Lauritsen 
Jagersten
Johannes Hageli Skarprud
Tobias Pettersen Svestad
Julian Bergstrøm Urdal

Viede i perioden august -  
oktober 2013:

Ramona Stokkeland og Nicolai 
Molde
Julie Christine Mydland Kaarevik 
og John Ivar Utstrand
Charlotte Hageland Trægde og 
Sondre Oksum
Karen Holmen Frigstad og Terje 
Augland
Eva Løkken Pettersen og Kjetil 
Haavardstad Jacobsen

Isabell Thorsen og Robert Sæbø
Wenche Haugland Rønning og 
Roald Drange
Gry Marita Sollie Gjervoldstad og 
Bernt Magdy Salib
Cathrine Gumpen og Christer Irjall 
Eidsaa
Helene Rødland og Stanly 
Hofstædter
Ellisiv Bjørnstad Eide og Tarald 
Aleksander Hodne

Døde i perioden 24. august –  
5. november 2013:

Odd Samuel Spilling
Øistein Kjøstvedt
Magnus Ågotnes
Astrid Haukland
Rolf Larsen
Torunn Helene Pedersen
Liljan Holthe
Mats Norby
Marianne Hermansen

Slekters gang

Nytt fra menighetsrådet
Siden sist nummer av Kirkenytt har det vært tre møter i 
Menighetsrådet. Referatene i sin helhet ligger ute på www.
randesund.no. Likevel nevner vi noen saker her:

Tjeneste- og bopliktordning for prestene
Departementet vurderer å fjerne den generelle 
boplikten for prester og har i den forbindelse bedt 
alle bispedømmeråd om høringsuttalelse. Agder og 
Telemark bispedømmeråd ønsker å innhente uttalelser 
fra et utvalg menigheter, deriblant Randesund menighet.

Vedtak: Randesund menighetsråd vil sende følgende 
svar:

• Dagens tjenesteordning bør avvikles.
• Dagens ordning er ikke formålstjenlig for Den norske 

kirke, alle hensyn vurdert samlet.
Ressursgruppe i forhold til internasjonal prest
Odd Bjarne Ellefsen er tilsatt som ny prest i Domprostiet 
med særlig fokus på det internasjonale miljøet i byen. 
Stillingen er lenket til Domkirkens menighetsråd og 
til domprost, men det er ønske om å etablere en 
ressursgruppe med en bredde fra ulike deler av byen og 
ulike samarbeidende miljø. Vi er utfordret i samarbeid 
med menighetene i vår sone om å finne en representant 
til denne ressursgruppen. 

Vedtak: Levi G. Eidhamar blir utfordret som representant i 
ressursgruppen. 

Randesund kirke 150 år 
Randesund kirke er 150 år neste år. Selve 
hovedmarkeringen foregår helgen 19. – 21. september. 
Det er nedsatt en jubileumskomite. Nestleder i 
menighetsrådet Ann-Helen Dolsvåg er leder av komiteen.  
for Randesund kirke 

Maleri som gave fra William R. Glad i forbindelse med 
10-års jubileum Søm kirke 
William R. Glad ønsker å gi et maleri i forbindelse med 
10-års jubileum for Søm kirke. Liturgisk komite anbefaler 
at maleriet blir montert under lyset fra takvinduene i 
våpenhuset. Liturgisk komite kan påta seg ansvaret med 
å hente og montere maleriet. Det er ingen betingelser 
bundet til gaven.
Vedtak: Menighetsrådet tar i mot og takker for maleri fra 
William R. Glad.

Grønn kirke
Kirsten Leidal og Bjørg Sløgedal har laget forslag på 26 
punkter til handlingsplan for å melde inn Randesund 
menighet som Grønn menighet. 

Konstituering av menighetsrådet
For perioden okt. 2013 til høsten 2014 ble følgende 
konstituert: 

Vedtak: Svein Arve Egeland fortsetter som leder et år til. 
 Ann-Helen Dolsvåg fortsetter som nestleder et år til.

Andre arrangementer i Søm kirke
Tirsdag 17. desember kl. 18.00 
   Julekonsert med Randesund skolemusikk

Søndag 22. desember kl. 19.30
   Konsert med June B. Myhrstad

Søndag 5. januar kl. 17.00
Juletrefest 

Lørdag 18. januar kl. 17.00
   Gudstjeneste og Nyttårsfest - En kirke for alle 

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager
Bønn og samtale i kapellet kl 11.00.-12.00
Guttis er for gutter på 1.-4. trinn og har møte  
annenhver mandag kl 18.00 – 19.15. 

Tirsdager
Speideren kl 17.30 -19.00. 

Onsdager
Baby- og småbarnssang kl 10.30 
Kafé på kirketorget fra kl 11.15
Se også liste over Onsdagstreff med månedens gjest
Søm ungdomskor kl 19.00 – 21.00
Søm vokalensemble (SVOK) kl 20.00 – 22.00

Torsdag:
RABAkoret:
Kl 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Kl 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor kl 19.45 – 22.00

Fredager
MIDI er en klubb for gutter og jenter på 5. – 7. trinn og 
har møte annenhver fredag fra 
kl 18.00 – 19.30. 

Lørdager
Ungdomsgruppa Enter^ kl 19.30. Ungdommer fra 8. 
trinn og oppover 

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

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

Onsdag 5. februar- Astrid Hareide 
 Utfordringer i kø: Med barn og unge i Nairobi
Onsdag 5. mars - Kristin Haugen 
 Mellom oss sagt
Onsdag 2. april - Ralph Nash 
 I japansk fangenskap på Filippinene under krigen

Onsdag 7. mai - Oddvar Søvik 
 Hvordan kan vi vite at Jesus er sannheten?
Onsdag 4. Juni - Ivar Heier 
 Mitt møte med Kina

Gudstjenester i julen 2013 
Tirsdag 24. desember - (Julaften, Luk 2, 1-20)
Søm kirke:

Kl. 13.45: Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
RABAkoret synger 
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Ingrid Aarsland og Else Fidjeland, sang 
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Ingrid Margitte Narvesen, sang

 
Randesund kirke:

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Friksi barnekor og Harald Knudsen, trompet
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Inga Marie Nesmann, sang

Onsdag 25. desember - (1. juledag, Joh 1, 1-14) 
Søm kirke kl. 12.00:

Høytidsgudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Line Østerhus, sang

Søndag 29. desember - (Romjulssøndag, Matt 2, 13-15)
Randesund kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp



Søndagsskolens datoer januar – mars 2014
Søndag 12. januar
Søndag 26. januar: Tårnagenthelg
Søndag 2. februar
Søndag 9. februar
Søndag 23. februar: Familiegudstjeneste med karneval

Søndag 16. mars
Søndag 23. mars: Søndagsskolen deltar på 
gudstjenesten
Søndag 30. mars

DESEMBER 2013
Søndag 15. desember

(3. søndag i adventstiden,  
Matt 11, 2-11) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp  Søndagsskole

Søndag 22. desember
(4. søndag i adventstiden,  
Luk 1, 46-55) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Forbønn

Se side 19 for  gudstjenester i julen

JANUAR 2014 
Onsdag 1. januar

(Nyttårsdag/Jesu navnedag,  
Luk 2, 21) 
Søm kirke kl. 19.00: 
Felleskirkelig gudstjeneste v/ Torill 
Farstad Dahl 
Nattverd

Søndag 5. januar
(Kristi Åpenbaringsdag, Matt 2, 1-12) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp

Søndag 12. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden, 
Misjonssøndag, Matt 3, 13-17) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
og misjonsrådgiver Svein Arve 
Egeland 
Nattverd  Søndagskole

Lørdag 18. januar
Søm kirke kl. 17.00: 
«En kirke for alle» 
Eivind Martinsen og diakon Kristin 
Haugen

Søndag 19. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden,  
1. Mos 1, 26-31) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp 

Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

Søndag 26. januar
(4. søndag i åpenbaringstiden, 
Luk 18, 35-43) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
”Tårnagenthelg” 
Randesund kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd

FEBRUAR
Søndag 2. februar

(5. søndag i åpenbaringstiden/ 
Kyndelsmesse, Mark 2, 1-12) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp  Søndagsskole

Søndag 9. februar
(6. søndag i åpenbaringstiden,  
Joh 6, 63-69) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Søndagsskole

Søndag 16. februar
(Såmannssøndag, Luk 8, 4-15) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

Søndag 23. februar
(Kristi forklarelsesdag, Matt 17, 1-9) 
Søm kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen 
Karneval

MARS 
Søndag 2. mars (Vinterferie)

(Fastelavenssøndag, Joh 17, 20-26) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp

Søndag 9. mars (Vinterferie)
(1. søndag i fastetiden, Matt 4, 1-11) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd

Onsdag 12. mars
Søm kirke kirke kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen 
Allment skriftemål

Lørdag 15. mars
Søm kirke kl. 13.00: 
Dåpsgudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

Søndag 16. mars
(2. søndag i fastetiden,  
Matt 15, 21-28) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Søndagsskole 
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

Søndag 23. mars
(Maria Budskapsdag, Luk 1, 26-38) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
Søndagsskolen deltar 
Randesund kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd

Onsdag 26. mars
Søm kirke kirke kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen 
Nattverd

Søndag 30. mars
(3. søndag i fastetiden,  
Luk 11, 14-28) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp  Søndagsskole

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

Gudstjenester 15. desember 2013 til 30. mars 2014


