Kapellan Torill Farstad Dahl på Skaperverkets dag - s. 7

«KRIK»

J

eg skal på leir i sommer. Jeg skal være med 18
konfirmanter fra Randesund til Bø på KonfAction.
Det er en leir som arrangeres av KRIK- Kristen
Idrettskontakt som en del av et konfirmantopplegg. KRIK
er en organisasjon som ikke er så veldig gammel, bare så
vidt over 30 år. Men den har vokst og fanget en vind som
har blåst over landet.

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

KRIK har mange andre samlinger i løpet av året, også
en stor en i Randesund. Mange vil samles på Arena på
Dvergsnestangen i august, slik det har skjedd i mange
år tidligere. Fantastisk!
Nå tilbyr de altså oss å komme til Bø Camping for en
5-dagers leir i juni med en flott blanding av fysisk
utfoldelse, gode samlinger, god kristen forkynnelse,
godt fellesskap, ja til et høydepunkt i sommer. Jeg våger
meg til å si dette, selv om en suksess ikke automatisk
kan gjentas.

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

Vi skal være sammen med 1000 andre konfirmanter
og 2-300 ledere. Dette ser jeg frem til. Selv om jeg skal
bo i telt og leve litt spartansk. Men når kongen kan
bo i hengekøye i Amazonas, så må jeg kunne ligge i
sovepose på en tynn madrass i telt på camping.

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

En kan spørre: Er det dette som gjør oss gamle eller det
som holder oss unge. Ja, vi får se.
Noen mener at KRIK skulle ha et tilbud til oss gamle, et
tilbud som de kunne kalle KNIRK. Jeg vet ikke om det
ville fanget interesse.

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Jeg har forresten vært på KRIKs fjellkurs for kirkelig
ansatte i en del år. Det er flott opplegg. Jeg har
fått instruksjon i telemarkskjøring, i gruppen for
nybegynnere. Der har jeg vært 4 år på rad! Jeg prøvde
meg et år i en avdeling litt høyere, men ble raskt
realitetsorientert, som det heter.

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

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

jostein.torvnes@kristiansand.kommune.no

jaluga@online.no
bjskaar@online.no

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no
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KRIK har et eget
konfirmantopplegg hvor læring skal skje gjennom
idrett og bevegelse. Det er en pedagogikk som tiltaler.
Det går altså an å lære ting ved bruk av kroppen, ikke
bare ved bruk av hodet eller hjernen. Vi har prøvd å få
til noe av dette i Randesund også. Og det blir mulig å
melde seg på et slikt opplegg også neste år. Jeg håper
vi blir en enda større gruppe i Bø i juni neste år.
KRIK har en flott filosofi og en flott bønn som rommer
hva de satser på. Den er slik:
Gud, du har skapt meg i ditt bilde. Du har vevd meg i mors
liv.
Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende,
underfullt vis.
Gud, du har velsignet våre liv og gitt oss ansvar til å
forvalte jordens ressurser.
Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn
mine tanker.
Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra all synd. Led
meg på evighetens vei.
Så med denne bønn ønsker jeg dere alle en god
sommer!
Hilsen Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

KONFIRMANT 2014

la2pga@frisurf.no

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

KRIK er altså ikke bare for
de vellykkede, det har jeg
erfart. Det er heller ikke
bare for de som passer inn
i ekstra small. Men jeg kan
ikke si annet enn at jeg
gleder meg over å møte
folk i hettegenser med
KRIK på brystet.

tovehouck.christensen@gmail.com

Vel møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 1999 nærmer dagen seg da du
må bestemme deg for om du vil konfirmeres eller
ikke. I Randesund menighet har vi påmelding til
konfirmantundervisning fra midten av juni til vi starter
opp i midten av september.
Konfirmantåret 2013/2014 har vi tilbud om to ulike
konfirmantopplegg.
Det ene er et opplegg med undervisning annen hver
uke fra september til mai 2014 med en overnattingstur
på våren.
Det andre opplegget har også oppstart i september,
men mindre undervisning i løpet av året da de deltar på
KonfAction i slutten av juni 2014. Konfirmasjonen er da
i begynnelsen av september 2014. KonfAction er en 5
dagers sommerleir i regi av KRIK, Kristen Idrettskontakt.

På leiren
vil du være
sammen
med ca 1000
konfirmanter
fra hele
landet. Leiren er i Bø i Telemark, like ved Sommerland.
Der vil det være idrettsinstruktører i en mengde ulike
idretter og fritidsaktiviteter, bibeltimer, kveldsmøter,
besøk i Sommerland og sosiale aktiviteter.
Du finner mer informasjon på menighetens nettside. Vi
sender ut informasjon i posten til alle som er født i 1999
og som hører til i Den Norske Kirke.
Håper at du melder deg som konfirmant i Randesund
slik at vi ser deg i september!
			
Hilsen Ellen Sandvik, kateket
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Redaktørens …

D

et er snart ferietid og
forventningene bare lyser
inni oss. Varmt vær, frodig
natur, reiser, båtturer, fjellturer,
hytteliv, badeliv, frihet… Det er
liksom ingen ende på hva begrepet
ferietid innebærer. Den kalde våren
er snart glemt, nå skal livet nytes!
Det skal hentes inn friske krefter,
inspirasjon og pågangsmot slik at
vi når høsten kommer kan gå videre
med ny giv!

På lag for Laget

E

tter flere års dvale er det pustet liv i ”Laget” på
Haumyrheia skole. Det er ungdommene selv som
driver aktiviteten i det som er en del av Norges
Kristelige Student- og- Skoleungdomslag (NKSS). Et
sommerlig friminutt får vi en prat med hele styret om
hva de holder på med, og hva som motiverer dem til
å drive med kristen aktivitet på skolen. For nå er Laget
på Haumyrheia offisielt registrert med lokallag på
ungdomsskolen.

Medmenneske
gå stille
gjennom
døren
som åpnes
mot
din neste
slik at
du ser
hvem
han er

Dette er håpet vårt og drømmene.
Men det blir ikke mye lys og glede
i oss eller hos våre nærmeste
dersom vi er i utakt med de vi lever
sammen med. Derfor trenger vi
kanskje heller ferie fra det daglige
stresset for å kunne ta et godt
blikk på oss selv i første omgang.
«Hvordan er jeg å leve med, viser
jeg godhet, sprer jeg trygghet, er
jeg hyggelig, lytter jeg, ser jeg,
hører jeg, bekrefter jeg? Er jeg bare
from og god når jeg er ute blant
andre, og sur og tverr resten av
dagen?».

lukk
døren
bak deg
og bli
der inne
ikke bare
i medgangs
lyse dager

Det er enklest å skylde på de andre,
eller den andre i denne utakten .
Men dypest sett er det bare oss selv
som er ansvarlig for hvem vi er, og
det er bare oss selv som kan gjøre
noe med det.

vent
med ham
gjennom
nattens
lange timer

Det er mange som har angret
bittert på det de sa eller ikke sa,
det de hørte men ikke tok på alvor,
det de så men ikke gjorde noe
med. Ingenting er så forgjeves
som ordene for sent. Enten det er
døden som har gjestet eller andre
ting som har forårsaket angeren,

slik at
dere ser
soloppgangen
sammen

så er det en streng lekse å måtte
leve med: «Det heter ikke nå lenger,
det heter for sent!» Bare fordi vi
forventet noe av de andre og ikke
av oss selv.
Men dersom hver dag er en sjelden
gave og ferietiden er en sjelden
mulighet til et godt liv sammen, da
betyr det virkelig noe hvordan vi
lever hverdagen og feriedagene
våre. La oss bruke ferien til å se
rikdommen i de andre, og bruke
muligheten sammen med de andre
til å utvikle oss selv, til å lære og
justere oss. Da kan ukene foran
oss virkelig bli en gledestid og en
rekreasjonstid.

Så god ferie og god sommer, ikke i
utakt, men i takt!
			Tove

Hold av lørdag 26. oktober. Mer info senere.
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Det er noen år siden en del elever dro i gang
møtevirksomheten, og dette kan de fire bygge videre
på nå. Vi har vi holdt møter så å si hver tirsdag hele året
for elevene i langfriminuttet, forteller Filip.- På møtene
er det først velkommen, så holder vi eller en gjest en
tale eller noen ord. Alt skjer på et klasserom i kjelleren.
–Vi har stort sett hatt unge folk innom for appell, det har
vært søsken, folk fra Enter eller andre som har noe på
hjertet. NKSS lokalt har også hjulpet noe til. Det er ikke
så lenge siden sognepresten i Randesund menighet har
holdt tale her, så talerlisten er variert.
- Hvor mange er det som pleier å komme innom, lurer vi
på. - Det ligger på rundt 30 stykker, men har vært oppe
i 60, sier Sigurd, og Marie legger til at det er mye folk fra
hennes eget trinn, niende klasse som er spesielt aktive.
–Vi ønsker oss flere medlemmer fra de andre trinnene
forteller hun, og satser på å få med kommende 8.trinn
til høsten.- Vi er optimistiske, og det er ikke og skal
ikke være flaut å være kristen, samstemmer hele styret,
som mest av alt ønsker seg gode talere og aktiviteter
for neste år. Og til nå har det ikke vært negative
kommentarer. -Det er heller en utfordring å få med folk
som kanskje har lyst til å komme, men som lurer på om
det er noe for dem, avslutter Filip, før sommersolen og
resten av friminuttet skal nytes. Kirkenytt ønsker styret
lykke til med Lagsarbeidet kommende skoleår!

Vi er mange som trenger en ny start,
ikke bare én gang, men mange
ganger, og etter hvert er det å håpe
at vi blir klokere og får mere innsikt
slik at vi blir bedre medmennesker.
Bibelens gylne regel om at det vi vil
andre skal gjøre mot oss, det må vi
selv gjøre mot andre, er kanskje det
beste utgangspunktet når vi skal ha
ferie til selvransakelse.

Spennende menighetsfest

4

-Det var ikke vi som dro i gang Lagsarbeidet på
Haumyrheia etter flere år uten aktivitet, men det er vi

heller ut hva man er enig om og
tror på enn det motsatte, forteller
Marie og Sigurd. De er vant til å
være der det skjer positive ting.
Motivasjonen for å drive Laget
er å gjøre Jesus og evangeliet
kjent for elevene, sier Stine, og sier at absolutt alle er
velkomne på møtene.- Det skal være lav terskel, og du
kan komme med tro og tvil. Alle blir vel mottatt, smiler
hun.

					Dag Beek
som driver det nå, forteller Filip Garmannslund, som
har med seg de andre i styret, Marie Sløgedal, Stine
Morlandstø og Sigurd Boge. De er alle fjorten år gamle,
og ferdig med 9. klasse i disse dager. Bakgrunnen deres
er ganske forskjellig, Filip har vært med i Frikirken,
Marie og Sigurd i Den norske kirke, mens Stine har
vært mye med på Bedehuset på Frikstad. Men sånn
er det med Laget, det er åpent for alle, og man finner
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Balubadag og Skaperverkets dag

Hei, bli med på

Tøff!

Lørdag 27. april var det Balubadag i Søm kirke, en dag
med mange aktiviteter ute og inne. Tros for 3. trinn sto
for salg av brukte bøker og leker. I tillegg var det kino,
kafeteria, hoppepute, pilkast og mye mer. Studenter fra
Hald internasjonale senter i Mandal deltok med stands,
show og presentasjon av et prosjekt på Madagaskar.
Overskudd og kollekt fra de to dagene - i alt 36.000
kroner - gikk til dette prosjektet.

Søndagens familiegudstjeneste hadde vern av
skaperverket som tema. Tros-barna og studentene
fra Hald deltok med tekstlesinger, drama og korsang.
Regnbuen - tegnet på Guds nærvær og omsorg - var
med i form av stort maleri på veggen og i utallige
såpebobler. I såpebobler er regnbuen gjemt, og alle ble
overøst med såpebobler da de gikk ut fra gudstjenesten.

Tøff er et kurs i Søm kirke. Der får du undervisning i
bibeltemaer, kommunikasjon og styrearbeid. Du får
opplevelser, fellesskap, spennende utfordringer og
praksis.
Kurset består av seks kurskvelder i høst, en overnattingstur til våren i
tillegg til oppgaver i praksis. Vi avslutter med gudstjeneste i mai med tur
etterpå.
Praksisen kan du velge å ha i Enter, Guttis, Midi eller i Tros. I tillegg
ønsker vi at du skal være med som hjelpeleder på
konfirmantarrangement som ”kick-off” og konfirmanttur.
Etter gjennomført kurs får du et kursbevis som du vil ha nytte av når du
skal søke jobb.
Samlingene kommer vi til å ha søndagskvelder. Første samling blir
søndag 15. september kl.18.00-21.00.

Meld deg på innen mandag 2. september
Påmelding kan skje på randesund.no/enter eller på telefon til
Randesund menighetskontor på tlf. 38196880
Så får du et brev med litt flere opplysninger til høsten.

DEN NORSKE KIRKE
DEN NORSKE KIRKE
Bergfallet menighet
Randesund menighet
6
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Kirkemøtet 2013

D

en norske kirkes øverste demokratiske organ
samles hvert år i april til kirkemøte. Dette organ
består av alle landets bispedømmeråd, preses i
bispemøtet og leder av Samisk kirkeråd. I år ble Kirkemøtet
lagt til Kristiansand, til Ernst Hotell, i perioden 11. – 16.
april.

Konfirmant og konfirmantfamilie:

Mai 2013

- Folk er glad for å se meg!

- Jeg får god praksis

- Godt miljø

Det var flere saker til behandling. For å få en mer
helhetlig informasjon om sakene, gå inn på www.kirken.
no – klikk på besluttende organer/kirkemøtet, og du
vil finne en helhetlig oversikt over saker som var til
behandling.

Ungdomsklubben ENTER og lederprogrammet TØFF handler om å ta
ungdommen på alvor.

Ole Henrik Fardal (17) er med i
ledertreningskurset TØFF:

Stian Andreas Egeland (16) er leder i
ungdomsklubben ENTER.

Her ønsker vi kun å fokusere på et par av sakene som vi
mener har relevans for vår menighet.

- Jeg får et skriftlig bevis på at jeg har
tatt lederkurset og vært i praksis i en
menighet, forteller Ole Henrik. - Jeg
tror det er viktig å kunne dokumentere
erfaring for videre yrkesliv. Det får
jeg i Randesund menighet.

- Som leder i ENTER er jeg opptatt
av at vi sammen med menigheten er
tydelig til stede i lokalmiljøet, sier
Stian. Hver lørdag samles rundt 60
ungdommer til bl.a. Quiz, biljard,
konkurranser—og lovsang.

Gratulerer med dagen!
- Folk er glad for å se meg, sier Carl
William Glad (17) umiddelbart når vi
spør om hvorfor han er aktiv på ENTER;
Randesund Menighets ungdomsklubb,
hver lørdag i Søm Kirke.

- Vi er selvsagt også opptatt av å ha
god og stødig forkynnelse. Vi reiser
ofte på helge- og ukesturer: I juni
drar f.eks. femten av oss til Israel.

- Her møter jeg venner, er velkommen,
og jeg lærer mer og mer om Jesus. Dette
er veldig bra, sier Carl William. Han er
en del av lovsangsteamet som spiller på
Enter hver lørdag.
- På Enter får jeg en enkel innføring og
forklaring på hva budskapet om Jesus
egentlig handler om.

Frivillige gaver gjør
ungdomsarbeidet
mulig!

Konfirmantundervisningen viste seg å
være viktig for disse tre guttene. Et par
av dem var aktive i menigheten før konfirmasjonen, en av dem ble engasjert og
aktiv i ungdomsarbeidet i løpet av konfirmanttiden.

Tre gutter som tar ansvar for lokalmiljøet—fra venstre: Carl William
Glad, Stian Andreas Egeland og
Ole Henrik Fardal.

Bli med oss videre!
Vi er mange frivillige som allerede
bidrar og gir. Bli med oss videre og
støtt arbeidet for ungdom i
Randesund! Vi kaller det en
tjeneste: Givertjenesten.

Vi utfordrer deg og dere til å støtte det
viktige ungdomsarbeidet i Randesund
menighet som drives i nærmiljøet der vi
alle bor.

Kirkemøtet oppmuntrer bispedømmerådene til å
styrke studentprest-tjenesten ved Universitetene og
høyskolene, og en ber også om at de ulike fagmiljøer
og kirkelige instanser jobber med å utvikle fagmiljøer
knyttet opp mot aldersgruppen 18 – 30 år i den
kirkelige utdannelsen.

Oppfordring til forsvarlig klimapolitikk
Som følge av denne sak, understreket også Kirkemøtet
at Norge må forvalte petroleumsressursene ansvarlig
i forhold til utfordringer med klimaendringer, miljø
og global fattigdom. Kirkemøtet er meget bekymret
for manglende framskritt i å redusere klimautslipp
nasjonalt og globalt. Kirkemøtet viser til vedtaket i
sak KM 4/12 om å slutte seg til kampanjen Klimavalg
2013. I kampanjen stilles krav om å kutte norske
utslipp i henhold til FNs anbefalinger, at begrepet
klimarettferdighet gis konkret innhold, økt satsing på
ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser,
redusert tempo i oljeutvinningen, tilrettelegging for at
norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg og en
klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene
på alvor.
Dette betyr at Kirkemøtet vil utfordre alle kirkens
medlemmer til å la hensynet til en forsvarlig
klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få
betydelig vekt ved de politiske valg. Videre oppmuntres
menighetene til å be for skaperverket og dem som
rammes hardest av klimaendringene. Og endelig at de
politiske partiene og mediene gjør klimasaken til et
hovedspørsmål i valgkampen.
				Svein Arve Egeland

Du kan opprette fast overføring i
nettbanken og gi din månedlige gave
til kontonummer:

Randesund menighet, som er en del av
Den norske kirke, er faktisk avhengig av
frivillige gaver.
La oss sammen sørge for at målet på kr.
870 000 som vi har budsjettert med nås i
år—se grafen til høyre.

Aldersgruppen 18-30
Den første saken er ”Kyrkje 18-30”. Den handler hva
vi gjør med aldersgruppen 18 – 30 år i vår kirke.
Mange opplever at denne aldersgruppen langt på
vei er fraværende i menigheten. Det er en stor sorg
for oss da vi som kirke ønsker å være ei livsnær og
tilgjengelig folkekirke for alle. Kirkemøtet oppfordrer
derfor menighetene om å være oppmerksom på
denne aldersgruppa, og særlig utnytte de naturlige
møtepunktene i forbindelse med kirkelige handlinger
på en god måte.
En vil også oppfordre kirkerådet og bispedømmerådene
til å utvikle det kirkelige ungdomsdemokratiet. Det
betyr at alle bispedømmeråd har ungdomsutvalg. Det
samme gjelder de lokale menighetene. I Randesund
menighet har vi et godt ungdomsarbeid gjennom kor
og ungdomsgruppa ”Enter”, men vi har mye å gjøre når
det gjelder å styrke arbeidet mot aldersgruppen 18 – 3o
år.

10%
Den andre saken som
også har fått ganske mye
medieoppmerksomhet, er
Kirkemøtets vedtak om Statens
pensjonsfond utland (SPU).
Dette fondet er på hele 4000
milliarder kroner. Kirkemøtet
oppmunter den norske stat
til å investere ti prosent av SPU i fattige land innen ti
år. Dette må gjøres på en måte som kommer fattige
mennesker til gode. Denne sak var for øvrig fremmet til
Kirkemøtet fra Agder og Telemark bispedømmeråd.

6319.07.52609
Du kan også gi en enkeltgave på
dette kontonummeret.
www.randesund.no/enter

www.randesund.no/givertjeneste

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.
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I 2013 er der 98 konfirmanter i Randsund menighet. 88 ble konfirmert i mai og 10 skal konfirmeres i september.

Foto: Dvergsnes

Konfirmanter i
Randesund
2013

Referat fra møter i menighetsrådet!

Guttis sykkeldag

iden sist Kirkenytt har menighetsrådet hatt møte
21.mars og 25.april. Følgende saker har vært
behandlet som vi mener kan være av interesse for
Kirkenytt sine lesere:

En temmelig kald mandagskveld i april hadde
Guttis sykkeldag på parkeringsplassen ved kirka. En
sykkelekspert fra sykkelverkstedet Pedalen var med på
opplegget og hadde ansvar for ”pitstop”, et verksted der
guttene kunne kjøre syklene sine og få justert bremser,
pedaler, sete og styre, eller de kunne vaske syklene
skinnende blanke, og få nyttige tips om hvordan de kan
ta vare på sykkelen.
Vi hadde laget en sykkelløype med 8 forskjellig poster
der guttene skulle trene på ulike ferdigheter som
balanse, svinging og tilpasning av fart.
Det var ca 30 deltakere og guttene fikk derfor en
utfordring i tillegg, nemlig køkjøring. Heldigvis
hadde Roald og Benjamin tenkt på behovet for
et serveringssted, og de som var lei av kø tok en
velfortjent pause med lapper, frukt og saft.
Fire tøffe ungdommer; Ole, William, Patric og Stian var
med fra TØFF (Ledertreningskurs i kirka). De gjorde en

S

Fra møtet 21. mars:
Regnskap for 2012 gjort opp med et underskudd på kr.
25969,- mot budsjettert kr. 57800,Randesund kirke er 150 år i 2014. Dette ønsker
menighetsrådet å markere. Menighetsrådet har
brukt tid på å drøfte både opplegg og medlemmer til
programkomite. Ennå er vi ikke helt i mål på hvem som
skal spørres til programkomiteen, men vi vil prøve å få
det på plass før sommeren. 21.sept. 2014 er foreslått til
dato for jubileumsgudstjeneste og biskopen inviteres
til denne.
Kateketen informerte om konfirmasjonsarbeidet i
menigheten. Konfirmasjonskullet har gått litt ned. Få
konfirmanter velger leiropplegget på tross av gode
tilbakemeldinger på dette. Mange konfirmanter uten
aktiv kirkebakgrunn kommer for konfirmasjon i Den
norske kirke. Konfirmasjonsundervisningen er økt fra
45 til 60 timer, noe som gir utfordringer ifht innhold
av timene. På slutten av konfirmasjonstiden blir alle
konfirmantene kalt inn til samtale og gir innspill på
hva som har vært bra og ikke bra. Menighetsrådet
ønsker at det bør gis mulighet til en skriftlig evaluering
fra konfirmant og foreldre etter konfirmasjonstiden.
Menighetsrådet vil også vurdere å sette av penger i
budsjettet til bruk i konfirmasjonsarbeidet fra høsten
2013.

Det ble også diskutert om
menigheten bør arrangere
Alphakurs, men det ble
konkludert med at dette ikke
prioriteres nå.
Det har vært ulike meninger
om applaus under
gudstjenesten. Menighetsrådet
er av den oppfatning av at situasjonsbetinget applaus
er en positiv reaksjon på gode øyeblikk, og at denne
formen for kommunikasjon for mange også er en
viktig del av gudstjenesten, og skaper tilhørighet til
fellesskapet. Menighetsrådet ønsker ikke å legge
restriksjoner på bruk av applaus under gudstjenesten.
Det har over lengre tid vært betydelige utfordringer
med å få nye personer til å ta ansvar for søndagsskolens
arbeid. Det enkelte stabs- og menighetsrådsmedlem
utfordres til å tenke på aktuelle navn, og utfordre nye.

stor innsats på de ulike øvelsene, og hjalp guttene med
oppgavene. I tillegg var det foreldre med og passet
noen av postene. Dette var en veldig morsom kveld,
og guttene fikk mulighet til å lære sykkelting de ikke
kunne fra før.
Vi fikk ikke lagt inn den vanlige programposten andakt
i denne sykkelløypa, men dagens bibelfortelling
ble etterlyst av noen gutter som passerte i sakte
fart. I år har vi lest en bibelfortelling fra boken ”Guds
barn”, av erkebiskop Desmond Tutu, på de fleste
guttissamlingene. Vi har ellers hatt et variert program
med blant annet snekring og hobby, besøk på museum
og Hennig Olsen, sykkeldag og tur i nærområdet.
Guttis er for gutter i 1.-4. klasse, og det har vært mellom
20 og 30 deltakere på samlingene i år. Vi har det fint
sammen, for mange er Guttis et høydepunkt, og det gir
temmelig mye glede og varme å vite nettopp det.
				Håvard Dahl

Gudstjenestelista for 2013 ble vedtatt. Det ble reist
spørsmål om kveldsmesser kan være et alternativ. Det
ble bemerket at mange mennesker er fraværende i
menigheten i helgene, og en kveldsmesse kan være et
godt alternativ for mange.
				Svein Arve Egeland
				Leder

Menigheten har i år hatt 2 praksisstudenter fra
Madagaskar. Det er vært noe arbeid med å ha studenter
her, men også veldig mye positivt. Vi sitter igjen
med gode erfaringer både når det gjelder arbeid de
har utført, hvordan de er tatt imot i menigheten og
har funnet seg til rette her. Det er ikke søkt om nye
studenter fra neste skoleår.
Vi er orientert om at Kristiansand kirkelige fellesråd har
utfordrende økonomi.
Fra møtet 25. april:
Dette var et fellesmøte mellom menighetsråd og stab,
der vi primært gikk gjennom referatet fra menighetens
årsmøte.
Menighetsrådet er opptatt av å skaffe nye givere til
menighetens arbeid. Dette er en prioritert oppgave
fremover. Både ansatte og frivillige må forberedes på at
givertjenesten må prioriteres.
Det ble reist spørsmål om menigheten bør ha en
strategi for bibelgrupper uten at det ble trukket noen
konklusjon. Det er laget en brosjyre vedrørende
bibelgrupper. Brosjyren ligger på menighetens
hjemmeside.
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

Mesel-Invest AS
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

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:

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

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

• 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

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

Vi leverer varene...

Korsvik Bilverksted AS

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll
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Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

KRISTIANSAND
SØRLANDSPARKEN

MJÅVANN

www.neumann.no
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Pilegrimsvandring
Hovden-Røldal
juli 2013
Pilegrimsvandring Hovden—Røldal
3.-7.1.-5.
juli 2012
Pilegrimsturar til Røldal 2013

Det er mogleg òg å vere med på dagsvandring, frå
Haukelifjell til Røldal den 5. juli.
Det er lagt opp til at ein kan delta på pilegrimsstevnet
i Røldal 5.-7. juli.
Påmelding til Hovden-Røldal: dak@kirken.no.
Kontaktperson Hovden-Røldal: Terje Seilskjær, tlf.
90640359/prest@valle.kommune.no
Påmelding Seljord-Røldal: Margit Gjørv,
vandringsorganisator, tlf. 97 67 20 91. Epost:
margjor@online.no
Foto: Else Lunden Mørland.

Bli med på ei annleis vandring
Ber du på ein lengt etter ein
perspektiv og møte?
Er du klar for lange dagsog alle "årstider" på ein dag?
Då kan fire dagars pilegrimsvandring over Haukeli frå Hovden
til Røldal vere noko for deg!
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Hovden-Røldal 2013, langtur

Dagsvandring Kaldevatn-Røldal

Dag 1, mandag 1. juli:
kl. 1900, Hovden Fjellstoge: Pilegrimskveld og overnatting.

Fredag 5.juli kl 07.30: Oppmøte
Hovden Fjellstoge. Transport
til Kaldevatn.

Dag 2, tirsdag 2. juli:
Vandring Hovden Fjellstoge-Sloaros
Overnatting og mat på turisthytta.

Dag 4, torsdag 4. juli:
Holmevassbu-Kaldevatn
Overnatting i lavvo (telt), mat

etappar i krevjande fjellterreng

Også høve til dagsvandring
- sjå neste side.

Forfattaren Bjarne Tveiten si bok om pilegrimsvandringane til
Røldal
vore viktig for at vandringsleia er teken i bruk att.
Foto:
Daghar
A. Kvarstein

Dag 3, onsdag 3. juli:
Vandring Sloaros-Holmevassbu.
Overnatting og mat på turisthytta.

vandretur som gjev deg nye

Påmelding / info: dak@kirken.no
Pris: Kr. 2900
Arrangørar: Bykle sokneråd og
Agder og Telemark bispedøme.

Søren Kierkegaard

Røldal stavkyrkje med sitt undergjerande krusifiks har vore eit pilegrimsmål sidan mellomalderen.
Begge foto: Dag A. Kvarstein

Foto: Else Lunden Mørland

Det vert pilegrimsvandringar både frå Seljord og
frå Hovden til Røldal i sommar. For ellevte gong i
moderne tid legg ein i veg på den ni dager lange
vandringa frå Seljord. Det skjer den 27. juni. Det
er lagt opp til at pilegrimar kan slutte seg til
vandringa etter kvart som ho kjem vestover. Og for
sjuande gong vert det i byrjinga av juli arrangert
pilegrimsvandring mellom Hovden og Røldal. Denne
vandringa startar med samling på Hovden 1. juli og
går via Sloaros, Holmesvassbu og Kaldevatn før den
endar i Røldal 5. juli.

”Tap for all del ikke lysten til å gå. ...jeg har gått meg til mine beste
tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.”

Vi går saman med langturpilegrimane ned til Røldal (17 km)
der vi deltek på Røldalsstemnet
saman med pilegrimar frå ulike
stader.
Pris for dagstur: Kr. 550
(inkl. frokost og transport tur/
retur Hovden).
Høve til å overnatte på Hovden
Fjellstoge frå 4. juli.

Turleiarar
Terje Seilskjær (øvst) er
med som pilegrimsprest for andre gong.
Han er prest i Valle og
Bykle og er ein turglad
mann.
Vidar Ydse (vegvisar)
har vore noregsmeister
i orientering, og har
gått Hovden-Røldal
flere gonger.
Åse Gullsmedmoen
(vegvisar) er eit friluftsmenneske, og har
vandra Hovden-Røldal
fleire gonger.

Dag 5-6 fred. 5.- laurd. 6. juli
Kaldevatn-Røldal stavkyrkje
Deltaking på Røldalsstevnet med bl.a.
pilegrimskonsert fredag og breidt
program laurdag (meir info v/påmeld.)

Viktig informasjon!

Dag 7: Søndag 7. juli kl. 10: Heimreise.

Dagsetappane er på nær to mil, d.v.s. 5-8 timars effektiv
gange.

OBS: Deltakarane betaler sjølv mat på
turisthyttene. Overnattinga under vandringa er inkludert i deltakaravgifta.
Opphaldet i Røldal betalast utanom. Vi
hjelper til med rimeleg overnatting.

Krevjande: Vandringa går i eit krevjande fjellterreng opp til
1300 moh.

Fysisk form: Du må vere i god fysisk form og vand med
lange fjellturar.
Sekk: Ikkje ber tung sekk, men ha med lett regntøy og
varme klede.
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Pilegrimsvandring

Aktivt år for SVOK
SVOK, Søm vokalensemble, har hatt et mer aktivt år enn
tidligere, etter at vi i høst besluttet å øve hver uke. Etter
nyttår har vi sunget på to gudstjenester, to fastesamlinger,
og hatt en salmekveld sammen med forfatteren Svein Takle.
Høstprogrammet:
Etter sommeren starter koret opp den 21. august
med vanlige onsdagsøvelser utover høsten. Av
høstprogrammet til koret kan vi nevne:
• Kortur til Langesund helgen 13.-15. september,
hvor vi har en øvelseshelg. Søndag formiddag
synger vi på gudstjenesten i Langesund kirke.

• Allehelgensmessen blir i år den 3. november, og
vi skal framføre Egil Hovlands Allehelgensmesse
sammen med Evind Martinsen, Reidar Skaaland og
eksterne musikere. Hovland døde tidligere i år, og
vi ønsker å markere dette med hans tidlige messe.

Søndag 12. mai vandret 26 ”pilegrimer” - både små og
store - den gamle kirkeveien fra Dvergsnes skole til
Randesund kirke. Etter mange dager med regn, tittet
sola fram og vi fikk en flott vandring!
Vandringen startet med at Anna Eldhuset fortalte
inspirerende og fint om sine erfaringer som pilegrim.
Det var videre satt ut poster langs veien med ulike
temaer og bibelvers.
På en stasjon i begynnelsen av vandringen kunne man
finne en stein som symboliserte en byrde vi bærer på.
Senere kunne vi legge denne steinen fra oss ved et
kors. På en annen stasjon, fikk vi vann å drikke sammen
med bibelverset: Jesus sier: «Den som drikker av dette
vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det
vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste!»
Midtveis var det felles rast, og avslutningsvis samlet vi
oss foran Randesund kirke med sang og andakt. Alle
fikk utdelt pilegrimspass for vel gjennomført vandring.
Det var god stemning, nydelig vær og flott natur.
Takk til alle som var med!
Anne Eidjord

Samtalegudstjeneste
med konfirmantene
Nesten 100 konfirmanter deltok på
”samtalegudstjenesten” i Søm kirke 21. april. Den gamle
”overhøringen” - konfirmantenes ”eksamen” - er erstattet
med en gudstjeneste der de unge bidrar med dans,
drama, sang, bibellesing, bønn og annet. Det ble en
flott og variert gudstjeneste med stor aktivitet. TAKK til
alle som bidro!
Dagens tema, «Jeg er med deg» ble gjort tydelig
gjennom sang og drama.
Mange og forskjellige talenter fikk utfolde seg.
Eivind prest fikk også tydelig fram at Gud bruker ulike
mennesker på forskjellige måter. Bibelens ”helter” er i
høyeste grad mennesker som kan feile og gjøre dumme
valg.

• SVOKs julekonsert blir i år søndag den 15.
desember. Programmet for denne konserten er
ikke klart ennå.
• SVOK vil også delta på flere gudstjenester utover
høsten. Disse er ikke fastlagt ennå.

Nye medlemmer:
Inneværende år har vi fått flere nye medlemmer, og koret teller i
dag 25 sangere. Dersom du er interessert i å bli med i koret, er det
bare å ta kontakt med dirigent eller formann!
Dirigent: Konrad Øhrn; 91373706; post@konradohrn.no
Formann: Dagfinn Andersen; 91563942; dagroand@gmail.com

Slekters gang
Døpte i perioden mars – mai 2013
Vilde Sofie Heggelund
Ida Marie Hagenes
William Sundal Jansen
Nora Louise Karlsen
Helene Kjos
Thomas Reinertsen
Mikael Pedersen Røraas
Sebastian Øksendal Skadal
Kari Olava Ørjasæter
Heidi Kristine Selbek
Ylva Kjøhl Sørheim
Nikolai Olsen Egeland
Julianna Svanevik Grov
Jesper Mørkesdal-Haugland
Henrik Nyhus Velure
Elena Eidjord-Hansen
Tomine Kjellemo Lillemark
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Helle Stien Nordbø
Oliver Adler Christoffersen Olsen
Kaiden Gabriel Wennberg-Brown
Caroline Smith Lorentz
Ida Petterson
Jonathan Riber
Marcus Skogstad Flatebø
Cecilie Skogstad Flatebø
Brage Haugen Saga
Sondre Pettersen Greibrokk
Amalie Kvås
Viede i perioden mars – mai 2013
Christine Fodnestøl Tobiassen og
Kristian Krågeland
Siri Madeleine Hennig-Olsen og
Erik Mordt
Trine Jacobsen og Anders

Kirkenytt - Randesund menighet - 2013 Nr. 2

Eskeland Eriksen
Sarah Høigilt og Eirik Robert
Stangenes
Døde i perioden 25. februar – 12.
mai 2013
Fredrik Gausdal
Elisabeth Normann Stenli
Else Høgeli
Reidun Follerås Øydna
Karl Hansen
Ruth Reisvold
Liv Garmann Askevold
Anne Kristin Holm Ingebretsen
Arnfinn Mauritz Egilstad
Solveig Pedersen
Karoline Johansen
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Gudstjenester 16. juni til 22. september 2013
JUNI
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 Svarstad Dahl
Nattverd
Søndag 30. juni
(6. søndag i treenighetstiden,
Aposteldagen, Mark 3, 13-19)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjenste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
JULI
Søndag 7. juli
(7. søndag i treenighetstiden,
Mark 5, 25-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 14. juli
(8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12, 28-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Søndag 21. juli
(9. søndag i treenighetstiden,
Luk 6, 36-42)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp

Søndag 28. juli
(10. søndag i treenighetstiden,
Mark 11, 25-36)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
AUGUST
Søndag 4. august
(11. søndag i treenighetstiden,
1. Mos 21, 9-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Nattverd
Søndag 11. august
(12. søndag i treenighetstiden,
Joh 4, 27-30, 39-43)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 18. august
(13. søndag i treenighetstiden,
Joh 15, 13-17)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Søndag 25. august
(14. søndag i treenighetstiden,
Vingårdssøndag, Matt 19, 27-39)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
SEPTEMBER
Søndag 1. september
(15. søndag i treenighetstiden,
Rut 1, 7-11, 16-19a)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Torill Farstad Dahl
Nattverd

Søm kirke - Veikirke også i sommer
Søm kirke er i juli måned åpen for besøk
tirsdag – fredag kl. 11.00 – 14.00
Det blir 9. år på rad at kirken holdes åpen i juli for besøkende. Både
tilreisende og fastboende ønskes velkommen.
Du kan oppleve kirkens arkitektur og kunst, tenne et lys og nyte
kirkerommets stillhet.
Ønsker du omvisning, er kirkeverter til stede og kan fortelle om kirken og
kunsten.
Det er kafé med salg av kaffe og vafler.
Ta med deg sommergjester og kom innom. Du blir godt mottatt av
kirkevertene våre.

Lørdag 7. september
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Søndag 8. september
(16. søndag i treenighetstiden,
Matt 1, 16-19)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 15. september
(17. søndag i treenighetstiden,
Høstens påskedag, Mark 5, 35-43)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik
Dåp ”Min kirkebok”
Søndag 22. september
(18. søndag i treenighetstiden,
Mark 1, 40-45)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og
Ellen Sandvik
«Min kirkebok»
Søndag 29. september
(19. søndag i treenighetstiden,
Mikkelsmesse, Luk 9, 57-62)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Vi tar forbehold om endringer.
nettstedet vårt www.randesund.no

