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«Den gode strid»

E
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Hjemmeside – www.randesund.no

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

n skal ikke ha lest mye i Bibelen før en møter på
«kamp-motivet». Det er ord av Jesus som «å ta sitt
kors opp og følge ham», »å våke og be for at en
ikke skal komme i fristelser» og «å kjempe for å komme inn
gjennom den trange dør».

til å rette opp så langt det
er mulig. Det betyr igjen
at vi mennesker må la
Guds eget ord veilede oss
og påvirke oss.

All denne kampen må ha et godt formål om den
skal være bryet verdt. Og det har den. Denne kamp
er nemlig måten å holde seg på den rette vei, på
himmelveien.

Dette er den daglige
kampen vi alle står i. Noen
har prøvd å skissere enkle
regler for det:

Noen blir kanskje litt overrasket over dette. Skulle ikke
kristentroen være en lyst og en glede. Jo, det også. Men
så mye vil skygge for denne rette glede. Derfor blir
dette en kamp for å bevare sin tro på Guds nåde og
gleden over denne nåden.

Korsvei-bevegelsen har
4 veivisere: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve
enklere, fremme rettferdighet.

For det første så har vi en Gud som vil oss alt vel, som
har skapt oss og frelst oss og vil være med oss alle slags
dager.

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

Men for det andre så har vi også en fiende som vil plage
oss alle dager og som vil oss alt ondt og ikke ønsker at
vi skal ha denne relasjon til vår Skaper. Han prøver med
alle midler å få oss bort fra Gud. Og det skumle er at vi
mennesker har så lett for å la oss overbevise av denne
vår onde fiende. Vi bærer nemlig på en grunnskade i
vårt indre, en medfødt mistro til Gud.

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Jeg husker at jeg som liten gutt fikk stå i styrehuset på
min fars fiskebåt og se på at en eldre onkel av min far
justerte kompasset. Det høres kanskje litt rart ut, at
kompasset måtte justeres. Er ikke det noe vi alltid kan
stole på? Nei, ikke om bord i en båt. Her var så mange
ting som kunne påvirke selveste kompasset. Derfor
gikk vi den gang mellom Flekkerøy og Odderøya i en
bestemt retning som denne gamle mannen kjente, og
han justerte med magneter slik at kompasset ble riktig.

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

Dette er for meg et bilde på at vårt liv og vår
samvittighet lett lar seg påvirke. Så trengs en fagkyndig

Om de første kristne står det at de holdt seg til
apostlenes lære, til samfunnet, til brødsbrytelsen og
bønnene.(De 4 B-ene).
Det er i hvert fall sikkert at vi trenger hjelp i denne
striden, hjelp fra Gud og fra hverandre. Og kampen
kommer vi ikke unna, om vi vil nå målet.
Fastetiden er en tid hvor en har en spesiell
oppmerksomhet på denne kampen. Men hele
året ellers og gjennom hele livet vil vi kjenne på
utfordringene.
Derfor skal vi hver ny dag tegne oss med korset tegn og
be om å få leve rett. Og hver kveld skal vi på ny tegne
oss med korsets tegn og be om at Guds nåde må rense
våre liv. Og igjen og igjen skal vi takke for Guds nærvær
og be om hans hjelp til å prøve på nytt der hvor vi ikke
klarte utfordringene.
Slik vil det fortsette så lenge vi er her på jorden. Men
Guds ønske for oss er at det skal kunne sies om oss ved
livets slutt at vi har: «Stridt den gode strid, fullført løpet
og bevart troen»
Hilsen sokneprest Eivind Martinsen

la2pga@frisurf.no

Givertjenesten pr. 31. desember 2012
kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

ralph.nash@gmail.com
jostein.torvnes@kristiansand.kommune.no

31.12.2012

tovehouck.christensen@gmail.com

jaluga@online.no

650000

700000

Budsjett 2012

564539

600000

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

400000
300000
200000
100000
0

sae@kirken.no

2

Kirkenytt - Randesund menighet - 2013 Nr. 1

tovehouck.christensen@gmail.com

583960

År 2012
År 2011

500000

bjskaar@online.no

Givertjenestens konto:
6319.07.52609
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Henv. Søm kirkekontor, 38196880
Arnfinn Larsen 38 04 50 51
arnfinn.larsen@online.no
Som grafen viser så ligger vi omkring
kr. 20.000,- lavere enn i fjor og et godt
stykke under budsjett. Regnskap for
givertjenesten for 2012 vil bli å finne
på randesund.no så snart det foreligger
og i neste nummer av Kirkenytt.
Vi anbefaler givertjenesten som en fin
tjeneste i menigheten.
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Redaktørens …

Påskefest i sikte før vårfesten
slipper løs

I

disse lyse marsdagene boltrer
forventningen seg i luften
sammen med fuglekvitter og
solstråler. Vi løfter ansiktene oppover,
nyter den stadig økende varmen
og kjenner lettelse over atter en
gang å kunne finne fram solbrillene.
Måneden mars fører oss mot livet, og
vi vet at vi har så mye mere godt i
vente.

Tre ganger tre
Tre
ganger tre
klokkeslag
Tre
ganger tre
sjanser
til
å hviske
et navn

Om bare disse dagenes ansikt
kunne være hele virkelighetens
ansikt! Men slik er det ikke.
Tilværelsen vår bærer i stor grad
preg av nattens ansikt, av sykdom
og sorg, ulykker og vold. Åpner
vi avisene siger motløsheten
enda mere på, nye og gamle
konflikter, krig og lidelse, krig
og atter lidelse. Vi kjenner oss
maktesløse i dette store spillet av
mørke krefter, for hva kan vel vi
gjøre som har betydning i denne
store sammenhengen, hvordan
kan vi verne våre små kjære som
skal vokse opp inne i dette mørke
teppet, hvordan kan vi være en
forskjell for hverandre?
Strendene består av ørsmå
sandkorn, gressplenene av enkle
gresstrå, det livgivende regnet av
mangfoldige regndråper. Det bitte
lille blir stort til sammen, og det
er her vi må stoppe opp når vi blir
motløse og tror at vi ikke nytter, at
det vi gjør ikke monner. Har vi tent
et smil eller strøket en hånd da blir
vi en del av godheten i verden. Har
vi gitt barn en plattform av trygghet

Legge
et menneske
inn ved
Guds hjerte
Be Ham
bevare
øse av
sin omsorg

og tillit, da blir vi en del av håpet i
verden. Har vi gått med trette steg
for å lindre en langvarig smerte, da
er vi en del av kjærligheten i verden.
Alt vi gjør bygger opp eller river ned
noe i den store sammenhengen, i
fellesskapet. Det er ikke likegyldig
hvordan vi er og hva vi gjør, det må
vi bare innse og vite.

12. MAI KL. 11.00

PILGRIMSVANDRING

¥	

 Diakoniutvalget i Randesund menighet arrangerer i år som i fjor
pilgrimsvandring. Søndag 12. mai er datoen!
¥	

 Start fra gamle Dvergsnes skole, Odderhei 1, kl. 11.00
¥	

 Mål ved Randesund kirke. Felles avslutning på pilgrimsvandringen kl.
13.00
¥	

 Spennende poster underveis.
¥	

 Ta med kopp, matpakke og drikke.
¥	

 Passer for hele familien (ikke barnevogn).
¥	

 Ikke værforbehold.
¥	

 Mulighet for transport tilbake til Dvergsnes skole
for å hente biler.
Håper du kommer!:)
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For meg er det rørende og
tankevekkende å lese Bjarte Boges
artikkel om hvordan de lærer
barn gode verdier og holdninger
gjennom lek og idrett der han er
utplassert i Tanzania. Likeledes
beveger det meg å lese tankene
til Marius Hodne, hvordan han
fokuserer på hva han kan gjøre
for andre. Og disse ungdommene
er eksempler på at mange
lørdagskvelder i Enter^ bærer frukt,
det gode menighetsfellesskapet
gir mening. Kjære ledere og alle
frivillige som gjør en tjeneste:
Gresstråene sprer seg, teppet blir
grønnere steg for steg, vi skal ikke
miste motet, men trosse natten.
Vi forstår det ikke helt, men
den største gaven vi kan gi et
medmenneske er bønnen. Det er
en gåte, men tryggest blir livet for
den som er blitt båret fram til Guds
hjerte. Men jeg velger også å tro at
Han kjenner ekstra omsorg for dem
som ingen har til å be for seg!
			Tove

Husk menighetens årsmøte
Tirsdag 9. april kl. 19.00

Vårfest

Kirkeringene skal ha Vårfest med årsmøtesaker
Mandag 18. mars kl. 19.00
Det blir «minikonsert» v/ June Baarøy Myhrstad og
Hanne Kyllingstad. Servering av ost og kjeks.
Utlodning.
ALLE damer er HJERTELIG velkommen.

- Det er viktig å ha det gøy! sier dirigenten. Søm kirkekors
leder ligger på gulvet og filmer sirkelen av kormedlemmer fra
froskeperspektiv. Latteren sitter løst når noen glemmer å stoppe
sangen i tide.
Anette Strømsbo Gjørv er nyvalgt leder i koret og holder på å
lage puslespillvideo til bloggen. Hun ivrer etter å formidle sin
begeistring over å synge i kor. Det øves uten noter, og teknikken
er å jobbe musikken inn bit for bit, slik at både tekst og stemmer
læres. Ja, og så rytmen da, koret øver på å få koordinert både
bein og armer i steg og klapp.
Påskefest
I Søm kirkekor kommer påsken så snart sangerne har lagt
jula bak seg. Og den varer lenge, for det finnes så mye fin
påskemusikk. - For meg er påsken den største kristne høytiden,
og oppstandelsesmusikk er noe av det flotteste jeg vet, sier
dirigent Lars Kristian Håkestad. Derfor har han funnet fram flere noter med tittelen «Kristus er oppstanden».
Sammen med koret inviterer han til påskefest i Søm kirke søndag 7. april kl. 20.00. Da skulle de fleste være vel
hjemme fra påskeferie, men påsketiden varer jo helt fram mot pinse. Oppstandelsessangene kommer til å lyde i
ulike rytmer og toneleier. Og tilhørerne blir invitert med til å gi stemme til noen av høydepunktene i vår salmeskatt.
Vårfest
På vårkonserten, som jeg nå kaller vårfest, sier Lars Kristian, ønsker jeg å koble sammen norske folketoner,
bedehusmusikk med New Orleansgospel. Her kommer vi altså til å fremføre musikk vi har lært uten å ha en eneste
note foran oss. Vi skal vise hvor gøy vi har det i Søm kirkekor, og hvilken bredde vi har i vårt repertoar. Med oss får
vi Reidar Skaaland med venner som lager et lite husband. Her skal nok mang en fot få kjenne rytmen og driven! Vi
ønsker å invitere deg til sangglede på sitt beste på vårkonserten søndag 26. mai kl. 20.00!
av Elise Seip Tønnessen

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Siste onsdag hver måned.
Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesundheimen.
Våren 2013
30. januar
27. februar
20. mars
24. april
29. mai

Våren 2013
9. januar:
13. februar:
13. mars:
10. april:
8. mai:
12. juni:

Anne Eidjord
Reidar Skaaland
Laila Aasen
Bjørg Valborgland
Svein Arve Egeland
Gro Line Gaudestad
Det blir sang og musikk, en kort
andakt, smørbrød, kake og
loddsalg.

Alle er hjertelig
velkommen!

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Eivind Martinsen, sokneprest,
og Anne Eidjord, diakon

!

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta
kontakt med:
Anne Eidjord, diakon
Tlf: 38 19 68 81/909 85 987

!
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Trosopplæring på hjemmebane
Det har vært mye fokus på menighetenes
trosopplæringsarbeid etter at Stortinget i 2003 vedtok
en reform av dåpsopplæringen i kirken. Vår menighet
var heldig og fikk prosjektmidler som forsøksmenighet i
2006, da med prosjekter rettet inn mot aldersgruppene
6, 8 og 10 år, samt ungdom etter konfirmasjonstida.
I årene etterpå har vi utvidet arbeidet med ulike tiltak,
og innarbeidet noen eksisterende tiltak i planene, slik at
vi nå har tilbud om de pålagte 315 timer trosopplæring
til barn og unge fram til 18 år.
Likeverdige og delende
Den norske kirkes trosopplæringsplan har som tittel:
GUD GIR – VI DELER. Dette peker på kilden til vår tro, til
våre evner, gaver og vår kjærlighet, og det peker på hva
vi skal gjøre med det vi har fått: Dele det, gi det videre.
Kanskje er det nå tid for å minne oss om det
likeverdige i dette: vi deler. Ikke ”presten, kateketen
og trosopplæringsmedarbeideren deler”, eller
”søndagsskolelederen deler”, eller ”de voksne i
menigheten deler”. Vi deler. Barn og unge deler.
Mamma og pappa deler. Bestefar deler. Fadder-tante
deler. Stab, menighetsråd og ledere deler. Vi deler.
Menigheten er et lærende og delende fellesskap, der
alle har noe å lære, noe å dele. I våre arrangementer,
lag og foreninger, og i gudstjenestene våre, har alle
noe å lære, og noe å lære bort, når vi sammen utforsker
troen. Vi veksler mellom å være mottakere, deltakere og
medarbeidere.

Et hellig ansvar
Barna tilbringer HELDIGVIS mer tid
hjemme enn i kirka.
Undersøkelser om hvilke personer
som har størst betydning for
12-19-åringers tro, plasserer
faktisk verken prest eller
ungdomsarbeider øverst. Den
viktigste personen er mamma og
pappa. Så besteforeldre og venner. Det er familiens og
vennenes åndelighet barn og unges tro er et speilbilde
av, ikke de kristne ledernes.
Derfor skjer den viktigste trosopplæringen på
hjemmebane. Og i Guds rike finnes det ingen
reservebenk!
Det er foreldrene som velger å la barnet bli døpt.
Dermed får de del i et hellig ansvar – ”å vise omsorg for
barnet, be for barnet, og hjelpe det til å bruke Guds ord
og delta i den hellige nattverd, så barnet kan leve og
vokse i den kristne tro:” (Fra dåpsritualet).
Hvordan gjøre dette i praksis?
Hvordan be for barnet og lære det selv å be?
Hvordan etablere gode vaner der vi ber kveldsbønn og
leser fra en barnebibel, en bibelfortellingsbok eller en
annen bok med gode verdier?
Hvordan markere de kristne høytidene hjemme ? Jul
er jo greit, og kanskje påske – men hva med pinse,
Kristi Himmelfart, hva med å markere fastetiden og
adventstiden?
Hvordan markere dåpsdagen?
Som menighet skal vi gi hjelp til at familiene kan
innarbeide vaner der tro praktiseres i hjemmet,
gjennom aftenbønn, bordbønn, markering av de
kristne høytidene, dåpsdagsmarkering. Barna skal få
lære bibelfortellinger og kristne sanger, og familiene
skal få hjelp til å etablere ritualer for hverdagene og
høytidsdagene.
Martin Luther sa: ”Foreldre er apostler, biskoper og
prester for sine barn, for det er foreldrene som gjøre
dem kjent med evangeliet.”
Foreldre og besteforeldre er de viktigste for (barne-)
barna sine. Som menighet må vi være flinkere til å
styrke foreldrene der de er – i familien. Som kristent
fellesskap må vi DELE og lære hverandre – og av
hverandre – hvordan vi kan gjøre dette i praksis. Hvem
har en god ide for hvordan en kan snakke om kristen
tro hjemme? DEL DEN!

Det er en fare for at menighetens fine brosjyrer og
artige arrangementer gir et signal vi ikke vil gi: At
medarbeiderne i kirka er EKSPERTENE på trosopplæring,
så det beste er å sende barna dit, så får de det de
Fire ”metoder”
trenger. Som foreldre vil vi det beste for barna våre, og
En helhetlig trosopplæring handler ikke om intellektuell
vil gjerne søke til kompetente fagpersoner både i skole,
kunnskap. Troen sitter ikke bare i hodet, og ordet
idrett og andre arenaer. Kanskje tenker man at kirka er
”opplæring” handler også om opplevelser, erfaringer og
et sånt kompetansesenter for trosopplæring, og da kan
praktiske gjøremål. Vi SYNGER troen, vi GJØR troen.
det være lett å føle at det man selv kan DELE ikke er like
Det finnes fire ”gjøreting” i trosopplæringen, både
bra.
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En åpen folkekirke

D

en norske kirke har en visjon om å være en
”bekjennende, tjenende, misjonerende og åpen
folkekirke”. I dette siste ligger det et ønske om
å være en kirke for alle mennesker. I Søm og Randesund
kirker har vi et stort ønske om at alle skal kjenne seg
velkommen, Her skal det være godt å komme og her er det
bruk for meg. Dette er kjempeviktig for oss. Kirken drives
ikke først og fremst av de ansatte, men av medlemmer
som er villig til å bli brukt, og som kjenner på gleden ved å
bruke de gaver en har fått.

Nå er det slik at vi mennesker er forskjellige, og det
må være en struktur i en kirke for at menigheten
skal fungere etter sin hensikt. Derfor har vi en
gudstjenesteordning som har noen ”knagger” som er
gjenkjennende i hvilken som helst og hvor som helst
gudstjeneste en deltar i. Ordet Kirke betyr egentlig ”det
som hører Herren til” - en bekjennelse som bygger på at
”Jesus Kristus er Herre”. Denne har fulgt kirken i de 2000
år den har eksistert, og denne bekjennelsen gjør at vi
med frimodighet kan feire gudstjeneste og drive med
trosopplæring i alle aldre i vår menighet.
Utfra det som vi nå har nevnt gjør Randesund menighet
sitt arbeid. Vi er opptatt av å bygge menighet fremover
i møte med ei tid som er i rask utvikling og ikke minst
også en kirke som er i endring. Statskirkens tid er forbi,
hva betyr det? Det betyr i alle fall at vi må ta mer ansvar
for vårt eget arbeid! Nå er jo det positivt, for det gjør
jo at stadig flere kan få et ”eierforhold” til menigheten.
For når du gir, så kjenner du at her hører jeg til og jeg er
viktig. For å møte de utfordringene vi har fremover har
menighetsrådet også etablert en ny giverkomité som
skal jobbe med å øke inntektene.

hjemme og i menigheten:
1. Gode samtaler. Dette er samtaler som handler
om det viktige i livet. Det er samtaler der
livserfaringene, spørsmålene og undringen gjerne
kan knyttes til bibelfortellinger.
2. Andaktsliv. Dette er alt fra gudstjeneste og
søndagsskole, til bordvers, sang og bønn hjemme.
3. Tjeneste. Tro handler også om tjeneste for andre. I
familien, nabolaget, menigheten og bydelen. Når
vi som foreldre og barn er sammen om å gjøre
en tjeneste, deler vi viktige verdier og holdninger
med hverandre: Takknemlighet. Empati. Omsorg. Å
snakke om at Jesus ber oss om å elske hverandre og
tjene hverandre, gir en himmel over dugnaden!
4. Ritualer og tradisjoner. Som foreldre bringer vi
videre tradisjoner knytta til f.eks høytidene fra
vår egen erfaring. Som familie skaper vi også nye
tradisjoner. Kanskje kan vi skape gode tradisjoner
til nye høytider og merkedager, til dåpsdagen og
andre milepæler i barnas liv, også triste hendelser:

Videre vet vi at det foregår nå
en stor og viktig debatt om
”samlivsetiske utfordringer”
som virkelig utfordrer
kirkens tradisjon. Sentralt
her er hvordan vi skal møte
mennesker som velger andre
løsninger enn det kirken har
stått for frem til denne tid. Her
trengs klokskap, vilje til å lytte og ikke minst vilje til
å gå i dialog på tvers av ulike oppfatninger om disse
spørsmål. Samtidig må vi være tydelig på at kirken alltid
må ha sin basis i det som er Bibelens lære. Med dette
som bakgrunn må vi kunne snakke sammen på tvers av
ulike standpunkt i denne sak
Vi har også fått ny biskop i Agder og Telemark
bispedømme i år. Stein Reinertsen ble innsatt i denne
viktige tjenesten siste søndag i januar. Vi ønsker
han velkommen, og vet at en biskop har en viktig
symbolfunksjon i vår kirke. Bispeembetet er på særskilt
måte et enhetens embete, hvor en skal gjøre det en kan
slik at kirken kan fremstå som en enhet. Selv om vi er
mange lemmer, så er vi alle et lem, og han som binder
oss sammen er Jesus Kristus. Biskop Stein har jobbet
mye med inkludering av fremmedkulturelle. Disse blir
det stadig flere av i vår kirke. Dessverre har vi ikke sett
så mange av dem på våre gudstjenester. Jeg håper
dette vil endre seg fremover, for disse har også sin
naturlige plass i en åpen folkekirke.
Hilsen Svein Arve Egeland,
Leder Randesund menighetsråd

Sykdom og død, sorg og savn. Et ritual kan gi oss en
himmel over erfaringene våre.
Relasjonen til Gud er en gave barnet har fått gjennom
dåpen. Barn og unge er fullverdige medlemmer i
menighetens fellesskap som troende i kraft av hva de
er nå, ikke i kraft av hva de skal bli som voksne. Derfor
skjer det også, hele tiden, at barna deler med oss
voksne av sin tro og sin undring.
VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet
Artikkelen er basert på studierapporten ”Gud gir – hvem
deler? Trosopplæring på hjemmebane” av Runar J.
Liodden.
Av kapellan Torill Farstad Dahl
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Balubadag i Søm kirke lørdag 27. april kl. 14 -17

Åpningshow kl 14.00 med internasjonale studenter fra Hald.
Det blir:
• Kafé
• Tros (3. trinn) har bruktsalg
• Stand fra 7 forskjellige land
• Salg av lys og innsamling av lysstumper
• Natursti
• Kino
• Og mye mer
Du kan også ha stand:
• Selge pent brukte ting.
• Tilby tjenester som f.eks: neglelakking,
fotmassasje, ansiktsmaling.
• Du kan selge f.eks. lapper, seigemenner
eller ristopper.
• Eller arrangere driblekonkurranse?

Alt som skjer denne dagen koster litt og slik samler vi inn penger til et prosjekt på Madagaskar.

Bønnetjeneste for
Kirkemøtet 2013

Vil du være med i en viktig tjeneste?
I forbindelse med at Kirkemøtet 2013 er lagt til Kristiansand, 11‐16.april
på Ernst hotell, blir det en døgnkontinuerlig bønnetjeneste i Domkirken.
Hvordan kan jeg være med på dette?







Ta en tur inn Ernst hotell og se hvordan et Kirkemøtet fungerer. Møtene er åpne.
Stikke innom Domkirken der det til enhver tid døgnet rundt sitter minst to stykker som leser
høyt fra Bibelens bønnebok: Salmenes bok. Lytte og være med i denne bønnetjenesten.
Gå en bønnevandring i kirken.
Meditere ved en ikonutstilling
Ta del i Tidebønnen kl.0730, 1200, 1800 (med nattverd) , 2130
Ta del i kveldssamlinger om ”Sang og musikk for bønn”
o Torsdag:
Bach
o Fredag:
Taizesanger
o Lørdag:
Ungdommen ”Døgner for Jesus”
o Søndag :
Flekkerøyguttene
o Mandag:
Reidar Skåland

Noen stikkord for bønn for Kirkemøtet:
‐ Vi er kalt til å velsigne Kirkemøtet (våre ledere).
‐
Vårt ønske er å be om at Guds vilje skal skje i alle avgjørelser.
‐ Vi vil be om at Den hellige Ånd får prege Kirkemøtet.

Tros
for deg som går på 3. trinn

Bjørg Valborgland
Diakon Domkirken

Jo Hedberg
Bønn for Den norske kirke

Tom Martin Berntsen
Agder og Telemark bispedømme

starter opp onsdag 10. april. Det blir
3 onsdagssamlinger,
Balubadag og gudstjeneste.
Nelson og Kennedy blir med på kurset og du vil
også bli kjent med mange andre ungdommer fra
hele verden.
Du får innbydelse i posten.
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En fortelling om en prekestol

iden Søm kirke ble innviet i 2004 har jeg hatt gleden
å være guide for et stort antall mennesker. De ville
se og oppleve kirkerommets arkitektur, inventar og
kunstneriske utsmykning. Jeg fikk høre mange uttrykk for
undring og begeistring. Døpefont og alter trakk til seg åpne
øyne og varme hender. Men prekestolen - stedet for det
tredje nådemidlet - ble rammet av taushet – eller av kritiske
kommentarer: - Den brede stålplaten er overdimensjonert,
hard, kald, grå og trist. Prekestolen ser ut som en veivals. Den
høye halsen under lesebrettet kløyver prekestolen i to. Andre
stilte spørsmål: Er prekestolen ferdig? Skal den være slik? Eller?
I 2008 ble det etablert et Utvalg for liturgisk inventar og utstyr i
kirkerommet. Utvalget besto av Elin Andersen (leder), Thorbjørn
Johannessen, Helge Schmidt og undertegnede. Utvalget ble
bedt om å «prioritere prekestolen». Vi var straks enige om at
den måtte få en utsmykning som stilistisk sett harmonerte
med glassmaleriene i kirkerommet. Derfor var det naturlig å
trekke Kjell Nupen inn i planleggingen og vurderingene. Men
hans første reaksjon var sjokkerende klart og entydig: Den
«gamle» prekestolen må kastes på skraphaugen. Vi må lage
noe helt nytt!
Vi greide ikke svelge dette forslaget. For det første var vi
engstelige for de økonomiske konsekvensene. For det andre
øynet vi kvaliteter ved prekestolen som delvis var blitt oversett:
Den er solid, slitesterk og funksjonell. Den løfter prest og
klokker opp i passelig høyde. Den buede fronten går inn i
en helhet sammen med en buet vegg og buede stolrader.
Materialer, form og farge gjør at den harmonerer med de
nærmeste naboer i kirkerommet – podium, alterring og
lesepult. Vi laget skisser og modeller for å overbevise oss selv
om at prekestolen som har stått i kirkerommet siden innvielsen,
kunne ombygges og utsmykkes på en måte som ville dempe
de kritiske røstene. Vi ville skjære ut et rektangel i stålplaten,
sette inn et glassmaleri i en eikeramme, sette en lyskasse bak
glasset, lage et nytt «topplokk» og et nytt «lesebrett» – alt i eik
med samme fargetone som alterringen.
Vi vet ikke hva det kostet den store kunstneren å legge til
side sitt eget forslag. Men han kom oss i møte. Han ga oss et
tilbud på et glassmaleri i samsvar med våre ønsker vedrørende
størrelse og symbolikk. Vi tok imot tilbudet med glede og
takknemlighet.
Så startet arbeidet. Vi ville gjøre mest mulig selv. Men vi var
avhengige av adgang til et snekkerverksted og kyndig hjelp.
Knut Østrheim var mannen som hjalp oss. Hjertelig takk, Knut!

Det er ingen ny prekestol. Vi har bare forsøkt å gjøre den ferdig
i tråd med arkitektenes forslag allerede på tegnestadiet og i
tråd ned et ønske mange har lekt med i mange år.
* * *
Vi har fått et nytt klenodium i kirken vår. Det nye glassmaleriet
blir møtt med undring, beundring og begeistring. Stor takk til
Kjell Nupen!
Når lyset tennes bak glasset, er det i første rekke korset som
stråler mot oss. Lyse og varme farger viser et kors som er
forvandlet fra et symbol på lidelse, død og sorg til et tegn på
seier, håp og glede.
Over og foran korset er det tegnet inn noen antydninger av en
ørn. Det virker fremmed for noen. Men ørnen er et urgammelt
kirkelig symbol som er velkjent i kunsthistorien. Vi er mer vant
til å treffe duen i kirkerommet. Den assosieres med nærhet
og mildhet mens ørnen forbindes med det opphøyde og
majestetiske. Den flyr høyere enn alle andre fugler. Den tåler
det sterke sollyset og brukes som symbol på lysets seier over
mørket. I kirkelig kunst har den ofte en glorie rundt hodet.
Vi møter ørnen som bilde og symbol allerede i Det gamle
testamentet. «Dere har sett hvordan jeg løftet dere på
ørnevinger og bar dere hit til meg» (2. Mos 19,4). «De som
venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen»
(Jes 40,31). «Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen
som ørnen» (Salme 103,5). I kirkekunsten møter vi ofte ørnen
som symbol for Johannes-evangeliet. Det har sammenheng
med at Johannes allerede i prologen maler universet og livet
på jorden i «fugleperspektiv» - sett utenfra og ovenfra. Og det
er et perspektiv som passer på en prekestol.
Går du nær prekestolen og studerer detaljene, vil du oppdage
en tekst som er smeltet inn i hele bildet med gotiske
bokstaver. Teksten handler om Jesu siste dager. Den ser ut
til å være hentet fra en type bok som fra gammelt av er kalt
«evangelieharmoni». Uttrykket refererer til at en forsøkte å
flette sammen alle de fire evangeliene og sette alle fortellinger
og taler inn i en kronologisk rekkefølge. Det var en temmelig
umulig oppgave. Men teksten i glassmaleriet kan minne oss
om evangelienes store bredde og mangfold slik vi møter dem
gjennom kirkeårets prekentekster.
Tekst: Jan Fjelde
Bilder: Øistein Vigemyr , Ralph Nash & Elin Andersen

Hvor ble de av? - Marius Hodne

K

på Fellesmøtene i Domkirken, på
irkenytt vil framover
et eget ungdomsmøte. -Det var
fokusere på ungdommer
en stor opplevelse å spille for en
som har vært aktive i
fullsatt Domkirke, forteller Marius,
menigheten og som har gått videre
og understreker at han ikke var noe
i nye spor. I dette nummeret følger
spesielt nervøs. –Nei, musikken går
vi Marius Hodne og Bjarte Boge.
greit, den kan jeg og har øvd på!
Marius Hodne setter gode spor
–Men
har du alltid spilt og sunget?
etter seg
-Nei,
det
med sang og musikk fant
Marius Hodne er bare 18 år, men
jeg
egentlig
ikke ut av før godt uti
har allerede rukket å sette gode
barneskolen!
Jeg fikk gå på gitar
spor etter seg i de kristne miljøene
på
Kulturskolen,
siden begynte
på Søm og ellers i bydelen vår. Det
jeg
å
synge,
og
nå
går det i både
er fritt valg på øverste hylle når vi
musikk,spilling
og
band i mange
forsøker å kartlegge hva han driver
sammenhenger,
forteller
Marius.
på med, hvilke aktiviteter som gir
- Det har vært litt mer krevende
ham noe, og hvilke planer han har
å holde en tale eller appell i
for fremtiden. I hverdagen har han
møtesammenheng, slik jeg har
troen med seg, men legger ikke
skjul på at det viktigste er å være
seg selv,i alle sammenhenger, uten
forbehold. Og han har lært seg å
sette ned tempoet i livet et par hakk,
uten at det blir dårligere for det!
Aktiv og reflektert
Det er kjekt å slå av en prat med
Marius Hodne. Han er ung, men
reflektert, aktiv, men har tid nok til
å veksle ord og meninger med dem
han møter. Ikke minst har han mye
på hjertet om tro og tvil, og om
det å være ung i et svært hektisk
prøvd på i Laget på Kristiansand
samfunn. For Marius Hodne har
Katedralskole
Gimle (KKG). –Vi
det vært naturlig å delta i mange
har
hatt
en
god
vekst på Laget
aktiviter og, gjerne kombinere dem
på
KKG,
forteller
Marius, og
der det har vært mulig. Han har
anslår
at
oppmøtet
ofte kan være
ikke bare oppsøkt miljøene, men
rundt
hundre
stykker.
Selv går
vært med på å prege dem og gi
han
siste
året
på
friluftslinjen
på
dem innhold. Det handler særlig
videregående,
men
har
ikke
planer
om de kristne ungdomstilbudene i
lokalmiljøet, men Marius Hodne har om noen voldsom russetid. -Det er
så mye annet jeg heller vil gjøre, og
også vært aktiv både i skisporet og
det er ikke alt av russeaktiviteter
på fotballbanen.
som er like attraktivt, og jeg vil
-Jeg har alltid vært en kristen, så det
helst beholde karakterene jeg har
er nok der jeg har engasjert meg
nå, slik at valgmulighetene er gode
mest, forteller han over en kopp
når utdanningsveien skal vandres
kakao. -Det har vært der jeg har
videre. –Det ble friluftslinje for min
funnet venner og det jeg mener
del, for jeg liker å være i aktivitet,
er et godt miljø, og så har det bare
og jeg har alltid tenkt at idrett kan
vokst med tiden, enten det nå har
bidra til et bra liv sier Marius, som
vært i Enter eller andre steder der
lenge satset seriøst på en skikarriere
ungdom møtes, som for eksempel
i langrennssporet.
på Enter i Søm kirke. – Der spiller
Med tro og idrett på tapetet
vi innimellom, jeg spiller i band
Men en høstdag i 2012 satte en
sammen med et lovsangsteam.
foreløpig stopper for hardkjør
Det må sies at det bare er noen få
i skisporet. Midt under en
dager siden Marius spilte og sang
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fotballkamp
mellom to
lokale lag på
Sukkevannsbanen, helt
på slutten
av kampen,
kjente
plutselig Marius et ubehag og alt
svartnet for ham. -Jeg falt bare om,
det var hjertet, og i etterkant har jeg
fått forklart at det var en betennelse
i hjertemuskelen. Det bar i hui
og hast til sykehuset i ambulanse,
men Marius understreker at han
er helt tilbake i god form nå, han
må bare ta det litt rolig. Han er
friskmeldt, men går til jevnlig
sjekk på sykehuset. De knallharde
skiløpene er lagt på hylla for en
stund, men det er umulig å holde
seg helt vekk fra løypene, forteller
Marius, som gjorde det skarpt i
flere kretsrenn tidligere. –Det er
klart en slik hendelse gir deg noen
tanker og perspektiver sier han med
alvor i stemmen, og forteller at han
har mer tid til disposisjon nå. -Jeg
har lagt om livet på noen punkter,
det går i en annen pulstakt nå, og
antallet treningstimer er redusert
betraktelig. Jeg tror ikke det gjør
noe for livskvaliteten, så får jeg
heller se om jeg vil gi på mer på et
senere tidspunkt, legger han til.
Marius understreker at det ikke gjør
så mye med litt mer tid i hverdagen
.-Jeg kjørte nok litt for hardt på, og
føler jeg har mer tid til venner og
familie og andre aktiviteter i livet
mitt nå. Idrett er fortsatt en viktig
arena i livet, og jeg har engasjert
meg ganske mye i KRIK (Kristen
Idrettskontakt) i Randesund. Det
begynte med sommerstevnene på
Dvergsnestangen, så var vi en gjeng
som gjerne ville gjøre noe mer med
kombinasjonen idrett og kristen
tro. Vi startet opp KRIK Randesund,
leide lokaler på Dvergsnes
skole, og arrangerte kamper og
turneringer. Det har vært utrolig
gøy, med engasjerte ungdommer
på volleyball og fotballkamper, i
en kristen sammenheng. Jeg ser
helt klart viktigheten av å få til

min egen tro, og vet det gir styrke
positive aktiviteter, skape miljøer
når livet er vanskelig. Ingen lever
og settinger der ungdom kan
helt perfekte liv selv om det kan se
møtes i en trygg ramme. –Kan
slik ut av og til utenfra.
terskelen for å oppsøke klart
kristne miljøer være for høy i noen
På terskelen til voksenlivet
sammenhenger, slik at det blir
-Du er snart ferdig med vidergående
vanskelig å få nye medlemmer? -Det utdanning. Hva tenker du om
må man gjøre alt for å unngå, sier
valgene videre? –Jeg vet ikke helt
Marius, og det skinner gjennom
sikkert hva jeg skal bli, selv om noen
at problemstillingen ikke er ny.
muligheter er mer sannsynlige enn
-Det må være et inviterende og
andre. Nå først skal jeg jobbe et
aksepterende miljø, slik at man
halvt års tid, før jeg søker meg til
ikke føler seg vurdert eller gransket
Disippeltreningsskole på Hawaii et
når man kommer ny. Det kan fort
halvt års tid. Der er det først kursing
være sånn at noen tenker at her
i tre måneder, og deretter feltarbeid
er det bare overprektig ungdom,
tre nye måneder. I praksis betyr det
men jeg mener man har mye å
at jeg bruker et år på bli bedre kjent
hente på være seg selv. Det å vise
med Gud, med meg selv og hva jeg
hva man står for, og ikke vifte med
vil med livet mitt. –Man blir sendt
moraliserende pekefingre. De
ut i verden etterpå, mest sannsynlig
fleste ønsker å høre til i et positivt
går ferden til et land i Asia, der man
fellesskap, et godt tilbud vil alltid
skal gjøre evangeliet kjent.-Det blir
være tiltrekkende. Jeg er sikker på
nok mye inntrykk, mye å se og lære,

så får vi ta det videre derfra, smiler
Marius, som gjerne ser for seg en
utdanning som inkluderer å jobbe
med mennesker. Han har lekt litt
med tanken på læreryrket, men
ingenting er bestemt foreløpig, det
gjelder å velge det som man vil
trives med, understreker Marius
Hodne. Vi takker for intervjuet, og
ønsker Marius lykke til med alt han
skal i det nye året.
For egen regning tar vi med at
Marius fortsatt er på jakt etter en
jobb kommende høst, med tanke
på disippeltreningen neste år.
Den må stort sett finansieres av
egen lomme. Er det noen som har
behov for ekstra arbeidskraft er
det bare å ta kontakt med Kirkenytt,
artikkelforfatteren kan i alle fall gi
god attest for Marius dersom det
skulle være ønskelig.
Dag Beek

Slekters gang
Døpte i perioden desember 2012 til februar 2013
Jens Olav Lindebø
Leander Lindhagen
Magnus Hjelmås Alsaker
Gabriel Steene Gregersen
Astrid Ellinor Tobiassen Krågeland
Amalie Helenasdottir Thomassen
Gabriel Mamaev Christoffersen
Sander Mamaev Christoffersen
Caroline Prytz-Jensen
Pernille Amundsen
Nora Andersen
Mathea Christiane Johansen
Jacob Lindal
Vegard Schutt Lundemoen
Emmy Riber Pedersen
Theodor Øydna
Emilie Wiese-Hansen
Amalie Medhus
Maren Langfeldt Topstad
Anna Lyngstad Eker
Altea Maqastena Henriksen

Jesper Storesund
Jens Ødegård
Jonathan Lykke Øderud
Viede i perioden desember 2012 til februar 2013
Monica Kristina Wathne og Kenneth Konstantin
Åstrøm
Døde i perioden november 2012 til februar 2013
Steven Drangsholt
John Aavitsland
Johan Markussen
Ellen Kristine Mossing
Leif Nesje
Osvald Sevland
Anne-Marie Heier
Henny Abelsnes
William Holthe
Torstein Ekeland
Liv Karin Dvergsnes
Gudny Bendiksen
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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

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

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

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

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

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

velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10 Fax 38 09 04 04 post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no
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På
Tor Flaa
m/venner
Espen Grjotheim
Fredag19. april kl.1930 Søm Kirke
Lørdag 20. april kl.1900 Høvåg Bedehus
Søndag 21. april kl.1800 Lillesand Kirke
En hyggelig aften med god musikk
Entré kr 200
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Arbeid for CHRISC Tanzania

Bønnetjeneste
for Kirkemøtet

I

11.-16. april 2013, hele døgnet

i Kristiansand Domkirke

Kveldsarrangementer
kl.1930
Torsdag: 11: Bach
Fredag: 12: Taize
Lørdag 13: Ungdomsarrangementer
Søndag 14: Flekkerøyguttene
Mandag 15: Reidar
Skaaland

Tidebønner:
Kl.0730: Morgenbønn i Domkirken
Kl.0845: Morgenbønn;i kirkemøtet
Kl.1200: Middagsbønn
Kl.1800: Kveldsmesse med nattverd
Kl.1930: Musikk for
bønn
Kl.2130: Bønn for
natten

Vær med i bønn for
kirkemøtet!

år er jeg elev på Hald Internasjonale Senter som
utveksler ungdom fra alle deler av verden. Nå har
jeg bodd i byen Arusha i Tanzania i 5 måneder hvor
jeg jobber for Strømmestiftelsen og CHRISC. Begge
disse organisasjonene driver fattigdomsbekjempelse
og bistandsarbeid, og det er veldig gøy å være med på
dette!
CHRISC
Christian Sports Contact bruker idrett som et verktøy
for å kunne utruste unge med kunnskap og ferdigheter.
Mottoet til CHRISC er å «forbedre ungdoms potensiale
gjennom sport», og det gjør de på mange forskjellige
måter. Jeg har vært til stede på mange idrettsdager
arrangert av CHRISC. Der kan ungdom komme for å
være med på f. eks. fotballturneringer. I løpet av dagen
blir det også holdt et kort seminar der alle deltakerne
er til stede. Der blir man undervist i ulike emner som
HIV/AIDS, førstehjelp, fair play, lifeskills, rusmisbruk og
evangelisering.

ungene er veldig ivrige, så sammen klarer vi å ha det
veldig gøy.
Media
Utenom å lede treninger driver jeg også med litt
kontorarbeid for CHRISC. Jeg er med i CHRISC Tanzanias
media-team, som oppdaterer nettsiden til CHRISC
Tanzania med artikler, intervju, bilder og videoer fra ulike
arrangementer i regi av CHRISC.
Nettsiden kan du finne på http://tanzania.chrisc.org/
Førstehjelpskurs
For CHRISC er det også viktig å utdanne de frivillige som
jobber i CHRISC. Dette har ført til at min team-partner,
Kristian Døble, og jeg har blitt sendt ut til forskjellige
byer i Tanzania for å holde førstehjelpskurs. Jeg hadde litt
førstehjelpserfaring fra før, men når det kurset vi skulle
holdet var på 16 timer over to dager, ble det litt mer
utfordrende.
Anti-korrupsjonskurs
CHRISC er også en organisasjon som jobber veldig mot

Treninger
To ganger i uka trener jeg barneskolejenter i volleyball,
og en gang i uka leder jeg en Fungames-trening.
Fungames er noe nytt her i Tanzania. Selve treningen
kan minne om en gymtime fra barneskolen eller en
KRIK-trening med masse leker. Der kan de ha det gøy
med mange forskjellige leker som kanonball, slåball,
stivheks, hinkebryting, haien kommer, stratego og
Hi-Ha-Ho. Gjennom lekene kan barna lære masse
om samarbeid, ærlighet, fairplay og andre viktige
egenskaper.
Treningene starter og slutter alltid med fellesbønn.
Det er noe spesielt å se kristne og muslimer be
sammen som om ingenting kunne vært mer naturlig.
Men noe som gjør treningene mer utfordrende er
kommunikasjonen. Barneskoleelevene har hatt veldig
lite engelskundervisning slik at det eneste språket
de snakker bra er swahili. Jeg har lært meg litt av
språket, men forklaringene går mye i en blanding
av kroppspråk, gebrokken swahili og engelsk. Men

korrupsjon. Fra forberedelsesukene vi hadde på Hald
før utreise til Tanzania, lærte vi en del om korrupsjon
og hvordan bekjempe det. Denne kunnskapen ville
vi bruke for å hjelpe CHRISC, så vi fikk holde et antikorrupsjonskurs i Arusha. Dette gikk veldig bra, og før
vi drar hjem skal vi også holde et todagers kurs om
korrupsjon i byene Tanga og Haydom.
Misjon i Afrika?
Jeg elsker jobben min! Det er gøy å se ungdom utvikle
seg og lære nye ting, og dermed vite at man er på å gjøre
en forskjell til mange. CHRISC sitt arbeid er virkelig bra,
og de blir bedre og bedre for hvert år.
Før jeg kom til Tanzania var det flere som sa: «Så bra
du skal være misjonær i Afrika!». Men her har jeg skjønt
at man trenger ikke dra til Afrika for å misjonere eller
hjelpe andre. Det er mye enklere å begynne med sin
egen by! Jeg tror det viktigste er å gi av tiden sin og vise
nestekjærlighet overfor de glemte og oversette, akkurat
som sjefen selv gjorde.
Hilsen Bjarte Boge

- Be i lokalmenigheten din; i
forbønnen, ved å tenne lys
mm
- Ta bønnen med deg hjem
til ditt private andaktsliv
- Meld deg til bønnevakttjenesten eller bare stikk
innom Domkirken når som
helst på døgnet 11-16.april
Arrangører:
Domkirken menighet,
Agder og Telemark Bispedømme,
Bønn for Den norske kirke

Sweet Drops™
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Langfredagskonsert

Faste arrangementer i Søm kirke

Søm kirke 29. mars kl 21.00
I år har jeg den glede av å ha med meg Sveinung
Hølmebakk .Sveinung er en av de tre medlemmene i
Nordic Tenors. I 2013 kom han med solosingelen Usynlige
spor.––Sveinung bor i Kristiansand men er født på
Karmøy i 1977. Han har mastergrad i utøvende sang fra
Griegakademiet i Bergen og har studert musikkvitenskap
ved NTNU Trondheim og Universitetet i Oslo.
Som solist har Sveinung sunget en rekke kirkemusikalske
verk, deriblant Juleoratoriet av Bach, Händels Messias,
C‐moll‐messen av Mozart, Magnificat av Bach og
Johannespasjonen av Bach . Han har en musikalsk bredde
som imponerer.
Velkommen til en vakker opplevelse. Hilsen Reidar

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. Se eget program under
”Barn og unge” eller ”Guttis” på randesund.no
Tirsdag:
Speideren kl. 17.30 – 19.00 i Søm kirke. Se nærmere
info under ”Speiderne” på randesund.no.
Onsdag:
Baby- og småbarnssang kl. 10.30
frem til 24. april (unntatt 27. mars)
Kafé på kirketorget kl. 11.15
Søm Ungdomskor øver kl. 19.00 - 21.00.
Nye medlemmer hjertelig velkommen!
Søm vokalensemble (SVOK) øver 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 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.
Se eget program under ”Barn og unge” eller ”MIDI”
på randesund.no.
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

Salmebokpresentasjon
17. mars kl. 19.30 i Søm kirke

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

Tirsdag 19. mars går årets fasteaksjon av stabelen.
Konfirmanter over hele landet går da fra dør til dør
for å samle inn penger til fordel for Kirkens Nødhjelps
arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 heter
«Sammen for andre»!
Fokuset i år er rettet mot mennesker som kjenner
fattigdommen, fornedrelsen og fortvilelsen på
kroppen, men som vil være med på å forandre verden
for seg selv og for andre. Disse menneskene er
sammen med Kirkens Nødhjelp med på å gi nødhjelp
i katastrofer, jobbe langsiktig med å utvikle sine
lokalsamfunn, og de påvirker de med makt og ansvar
til å ta riktige beslutninger.
Konfirmantene i Randesund vil samle inn penger i det
området som utgjør Randesund menighet. Området
er stort og vi trenger voksne som kan gå sammen
med dem og som også kan kjøre konfirmantene ut til
rodene deres. Vi ser at et voksent nærvær er med på
å skape en trygg ramme rundt innsamlingen. Vil du
være med kan du melde deg til menighetskontoret i
Søm kirke, telefon 38196880.
Vi ønsker å være med i kampen for å skape en
forandring for mennesker som lever i ekstrem
fattigdom.
Vi ber dere om å ta vel imot bøssebærerne.
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33 salmer til tekst av Svein Takle med musikk av
Konrad Øhrn er nå kommet i bokform.
Alle sangene er satt i firestemmig notesats.
Boken har også en medfølgende CD hvor alle
melodiene er innspilt med riktig antall vers til hver
salme. CD-en kan dermed fungere som singback
hvis man ikke har akkompagnatør.
Boken var ferdig desember 2012 og er utgitt på
Cantando musikkforlag
---------------------------------------------------------------

Søndag 17. mars kl. 19:30 vil
Svein Takle, Konrad Øhrn og
Søm vokalensemble presentere
noen av de nye salmene fra
salmeboka.
Fløytisten Daniel Henry Øvrebø vil delta, bl.a.
med urframføring av et par satser fra en ny suite
for fløyte og klaver komponert av Konrad Øhrn.
Dette blir en salmekveld på lik linje med den
Søm vokalensemble og kirkekoret i samarbeid
med Agder Orkesterforening hadde i kirken våren
2007.
Det blir mulighet til å kjøpe salmeboken ved
utgangen etter salmekvelden.
				

Fri entré.

Onsdagstreff med månedens gjest
våren 2013 Søm kirke kl. 12.00.

Det blir vårkonsert i
Søm kirke torsdag 2. mai kl 17.00.
Salg av lapskaus, pølser, kaker og drikke
fra kl. 1600.
Konserten blir utendørs, så ta med stol.
Hvis dårlig vær, blir vi inne.

Onsdag 3. april:

Øyvind Laundal:
Turist i Ukraina

Onsdag 8. Mai

Bjørg Valborgland:
Kvinnene i Jesu
ættetavle

Onsdag 5. juni

Ragnhild Toreid:
Å leve livet i møte med
mennesker

Middagsbønn i kapellet til kl. 11.00 når det er
månedens gjest.

Program for søndagsskolen i Søm kirke våren 2013
17. mars: Søndagsskole + barnegudstjeneste
24. mars: PÅSKEFERIE
31. mars: PÅSKEFERIE
7. april: Familiegudstjeneste - Barnas påskefest
14. april: Søndagsskole
21. april: Barnegudstjeneste

28. april: Familiegudstjeneste - TROS
5. mai: Søndagsskole
26. mai: Søndagsskole
19. mai: (Pinse – ingenting)
26. mai: Søndagsskole
2. juni: Avslutningstur
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Gudstjenester våren 2013
MARS
Søndag 10. mars
(4. søndag i fastetiden, Joh 6, 24-36)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Forbønn
Konfirmantene deltar Søm kirkekor
Onsdag 13. mars
Søm kirke kl. 19.00:
Fastegudstjeneste
Nattverd William Glad blir med
Søndag 17. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 39-45)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 24. mars:
(Palmesøndag, Joh 12, 1-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Torsdag 28. mars
(Skjærtorsdag, Joh 13, 1-17)
Søm kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Fredag 29. mars
(Langfredag, Luk 22, 39-23, 46)
Randesund kirke kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Søndag 31. mars
(Påskedag, Joh 20, 1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp
APRIL
Søndag 7. april
(2. søndag i påsketiden, Joh 20, 24-31)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Nattverd Barnas påskefest
RABAkoret synger
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp

Søndag 14. april
(3. søndag i påsketiden, Mark 6, 3044)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole SVOK synger
Søndag 21. april
(4. søndag i påsketiden, Jes 40, 2631)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen,
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Nattverd «Samtale med
konfirmantene»
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 28. april
(5. søndag i påsketiden, Joh 17,
6-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl og Liv Godtfredsen
TROS 8-åringer og elever fra Hald
MAI
Søndag 5. mai
(6. søndag i påsketiden, Matt 6, 7-13)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Søndagsskole
Randesund kirke kl. 13.00:
Dåpsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Torsdag 9. mai
(Kristi Himmelfartsdag, Joh 17, 1-5)
Dvergsnestangen kl. 11.00:
Felleskirkelig gudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl, Wiggo Klausen og
pastorer i andre menigheter
Lørdag 11. mai
Søm kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Søm ungdomskor
Søndag 12. mai
(Søndag før pinse, Joh 16, 12-15)
Søm kirke kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Pilgrimsvandring til Randesund
kirke, (se annonse i avisen)

Fredag 17. mai
(Norges nasjonaldag, Luk 17, 11-19)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Friksi synger
Søndag 19. mai
(Pinsedag, Joh 14, 23-29)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp Nattverd
Lørdag 25 mai
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
Søndag 26. mai
(Treenighetssøndag, Luk 24, 45-48)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ellen Sandvik
JUNI
Søndag 2. juni
(2. søndag i treenighetstiden, Joh 3,
1-15)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
og Liv Godtfredsen
Nattverd Forbønn TØFF-avslutning
Søndag 9. juni
(3. søndag i treenighetstiden, Mark
10, 13-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Søndag 16. juni
(4. søndag i treenighetstiden, Matt
9, 35-38)
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
”Randøyadagen”
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 23. juni
(5. søndag i treenighetstiden, Matt
18, 12-18)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen.

