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«JEG ER BARE EN PILEGRIM...»

N å har jeg sikkert mistet mange lesere allerede. 
Hvem gidde å lese om pilegrimer. Det har vel 
ikke noe med våre liv å gjøre. Hører ikke de til i 

middelalderen. Nei, noen har sikkert bladd videre i bladet 
for å se om de kan finne noe annet som angår dem.

Men til deg som er med ennå. Jeg har tenkt å skrive om 
noe som jeg har lyst til å skrive om, det som berører 
meg. Selvfølgelig er det mange ting som berører en kar 
på 60 som denne sommeren har blitt bestefar enda en 
gang. 

Men det jeg hadde lyst til å skrive om er at jeg har 
hatt stor utbytte av å lytte til Henning Kvitnes denne 
sommeren. Jeg kjøpte en av hans CDer og har spilt den 
nokså trofast i bilen. Og jeg har måtte passe på å skru 
den av når noen nærmet seg. Det er ikke alltid så lett å 
dele en glød.

-Men jeg er bare en pilegrim på denne veien, guttær; 
skriver Henning Kvitnes. Og det er det jeg er og vel vi 
alle. Vi er egentlig  fremmede her, vi er på vei, gjennom 
livet. Og noe en oppdager ettersom årene flyr avsted: 
Livet her er så utrolig kort.

-Denne vei er full av høl og humper, guttær. Det er  på 
østfolddialekt Kvitnes skriver, uten at det betyr så mye. 
Ja, veien er ofte full av høl og humper. De fleste kjenner 
vel at det er et bilde som treffer. Og vi kan legge våre 
egne livserfaringer inn i dette.

-Men troen var en trofast følgesvenn! tenk det skriver 
Henning Kvitnes, og jeg kjenner meg igjen i dette. Mye 
har skjedd og mye kunne vært annerledes. Men troen!  
Den har jeg også hatt med meg hele tiden. Og troen 
har endret seg, den også, uten at det har vært noen 
dramatikk i det.Troen min har fått mindre innslag av 
egne prestasjoner og mer av Guds nåde. Det har vært 

en god utvikling.  For 
egne prestasjoner på 
denne troens vei har blitt 
mindre og mindre å satse 
på. Men Guds nåde har 
blitt mer og mer verdifull. 
Sånn har min tro blitt 
tryggere. Den har funnet 
seg en tryggere grunn.

-Og jeg regner med jeg skal 
få røre ved hans hånd, guttær. Det er også mitt håp. Jeg 
skal engang få røre ved Jesu hånd  når han tar meg i 
hånda og sier velkommen hjem. Og jeg skal få takke 
ham, for det han har gjort for meg og mot meg. Ikke 
bare troen, men han jeg har trodd på, har vært en 
trofast følgesvenn.

Jeg synes det er utfordrende og ikke helt enkelt å leve 
riktig. Det er blant annet det med å leve intenst, men 
samtidig ha i bakhodet at livet er jo så kort. Det har jo 
også en slutt.

Kvitnes synger også i en annen sang på plata ”det var 
så mange ting jeg trodde jeg ønska meg, men så få ting 
jeg trengte når det virkelig gjaldt”. Nå alt kommer til alt. 
Kan jeg da si at de ting jeg gjorde her i livet var med på 
å understreke at jeg er en fremmed /en pilegrim her i 
verden og mitt hjem er et annet sted.

Det går mot høst. Vandringen har en ny etappe foran 
seg. Vi er på vei mot målet, så god vandring!

Du skal ikke behøve å gå alene. Vi er mange som ønsker 
og trenger noen å gå sammen med.

(Og takk til Henning Kvitnes for godt formulerte ord.)

Hilsen Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

Bli med på Tros for 5. trinn! 
Vi starter opp onsdag 16. oktober. 
Det blir samlinger syv onsdager 
fra kl. 14.00-16.00 og deltakelse på gudstjenesten 
8. desember.

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

På samlingene skal vi snakke om hvordan Gud er.
Du skal også få høre om gamle skikker og tradisjoner i 
Randesund og vi skal ha mange gøye aktiviteter.
Du blir hentet med buss på skolen og kjørt til samlingene i 
kirka.

Det kommer invitasjon i posten til deg.
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Samtalegruppe – noe for deg?
Det er en del samtalegrupper i Randesund menighet. De 
fleste har eksistert i lengre tid og består av mennesker som 
etter hvert er blitt godt kjent med hverandre og har fått 
et nært, trygt og åpent fellesskap der 
de kan dele livs- og troserfaringer med 
hverandre. Vi vil også gjerne etablere nye 
grupper.
Gruppene er ulike:

•  Antall medlemmer varierer - fra ca. 
6 til 12.

• Innholdet varierer. Noen 
henter inspirasjon fra Bibelen   
(f.eks. søndagens tekst), andre 
tar utgangspunkt i ulik litteratur. 

• Deltakerne er ulike og setter ulikt 
preg på gruppa. Her deltar både par 
og enslige.

• Møtefrekvensen varierer - fra 
annenhver uke til en gang i   
måneden.

Felles for gruppene er at de samles 
hjemme hos hverandre. Samværet 
starter gjerne med et enkelt måltid.

Vi tror at også du vil ha utbytte av å 
være med i ei slik gruppe.

• Du får en fin mulighet til å bli kjent med nye, 
interessante mennesker.

• Du får delta i samtaler med mening og dybde om 
emner som angår deg. (Du får selv være med å 
bestemme tema.)

•   Du får være så åpen og personlig som du 
selv ønsker.

•   Du kan være troende kristen, søkende 
eller rett og slett nysgjerrig på hva dette 
dreier seg om.

•    Noen av oss er etter hvert blitt trygge i 
det store   menighetsfellesskapet fordi vi 
først er blitt kjent med medmennesker i 
det lille fellesskapet - samtalegruppa.

Vi som har gleden av å være med i ei 
samtalegruppe, vil gjerne at flere skal få 
del i den samme gleden.
Hvordan bli med?
Ta kontakt med diakonen vår, Anne 
Eidjord, tlf. 38 19 68 81 eller e-post:  
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
Eller send eller lever en lapp med navn, 
adresse, telefonnummer og gjerne 
mailadresse til menighetskontoret i Søm 
kirke. 

Det går selvsagt også an å stikke innom 
kontoret til en hyggelig prat. Etabler 

gjerne ei helt ny gruppe sammen med noen kjente 
f.eks. i nabolaget. Gi i så fall beskjed til Anne Eidjord / 
menighetskontoret slik at dere blir registrert.

Besøkstjeneste
Ønsker du besøk av diakon eller prest, ved sorg, sykdom 
eller annet – ta gjerne kontakt med
Anne Eidjord, diakon
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 19 68 81

Torill Farstad Dahl, kapellan
torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 19 68 84

Eivind Martinsen, sokneprest
eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 19 68 83

Samlivskurs høsten 2013
Velkommen til et spennende kommunikasjonskurs 
for par uansett fartstid og livssyn. Gode samliv kan 
bli bedre!
I flere år har samlivskurset blitt holdt i Søm kirke, men i 
år flyttes kurset til Vågsbygd helsestasjon. Benytt deg av 
muligheten og meld deg på!

Tid: 25. – 27. oktober 2013
Sted: Helsestasjonen Vågsbygd Amfi
Pris: 950 kr pr. par
Påmelding: Til Anne Helene Våge på e-post:  
anne.helene.vage@kristiansand.kommune.no 
Påmeldingsfrist: Fredag 11. oktober
Kursledere: Anne Helene og Bjarte Våge
Arrangør: Menighetene i Kristiansand Domprosti inkl. 
Søgne i samarbeid med Vågestykket AS.

Program får du bl.a. på menighetskontoret i Søm kirke.

Hva tidligere deltakere har sagt:
• Jeg var redd for at jeg måtte utlevere meg, men det 

måtte jeg ikke
• Kurset setter søkelyset på viktige temaer som vi 

ellers ikke snakker om
• Dette kan alle være med på uansett kirketilknytning
• Dette øker forståelsen og styrker evnen til å snakkes 

sammen
• Alle par skulle unne seg dette
• Dette virker fornyende og bevisstgjørende

Nar Jensen
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J eg kom sist i en turnering. 
Riktignok skulle det være en 
hyggelig kveldsturnering på 

golfbanen, men det var ikke gøy. 
Enten traff jeg ikke ballen eller så 
havnet den blant flåttsvermene i 
skogen. Selvbildet var ikke særlig 
høytt da jeg lovte meg selv at 
aldri mere turnering på denne 
pensjonistdama. Men hva sier så 
ikke den gode halvdelen min neste 
morgen: «Jeg vet hvordan du kan 
overvinne den leie følelsen, vi drar på 
seniorturneringen nå i formiddag!» 
Han kan overbevise, så det endte 
med at vi deltok. Og hva skjedde? 
En tredjeplass på meg, og premie! 
Flåttene fikk være i fred i skogen og 
svingen satt bra. Fra en ydmykende 
tapsfølelse til et stort smil.

Slike svingninger er det i golfen 
som jo egentlig bare er et spill. 
Men slik er det også i livet, og da 
er det så mye vanskeligere å takle 
dem. Denne evige kretsgangen. 
Vi snubler og faller, og så reiser vi 
oss igjen. Vi mister og vi finner, vi 
taper og vi seirer. Hadde det bare 
vært som i golfen at det kan gå 
fort fra tap til «oppreisning». I livet 
kan de vonde dagene vare lenge 
og være så smertefulle at vi ikke 
evner å se at situasjonen en gang 
vil snu. At sorgen ikke skal tynge på 
samme måte hele resten av livet, at 
livssituasjonen sakte men sikkert vil 
endres til noe bedre. Et eller annet 
sted i tiden ligger vendepunktet 
om vi ikke gir opp. 

Vår Evige Halvdel våker over oss 
uansett hvor vi befinner oss. Vi er 
ikke alltid så flinke til å lytte til hva 
Han har å si oss slik at vi kommer 
oss videre. Vi stenger for Ham, 
lukker Ham ute, har ikke tid og 
mister på den måten både kraften  
og hjelpen Han tilbyr oss både i vår 
medgang og vår motgang. Men 
han er alltid der for oss, som en 
Himmelens SOS, en evig åpen linje.

Med et slikt utgangspunkt kan 
høsten bli en god tid å gå inn selv 
om livet har ikke stått stille i den 
varme fine sommeren som nå 
nesten ligger bak oss. Noen har 
mistet, og noen har funnet, og 
tilværelsen skal mestres. Nå møter 
vi hverandre igjen, på jobben, i nye 
skoleklasser, nye aktiviteter, og nye 
oppgaver. La oss lagre på de gode 
opplevelsene vi får så de kan gi 
overskudd til livet når motbakkene 
blir bratte, og la oss ta vare på 
nærheten i familien, hos venner og 
i menigheten slik at regnbuen lyser 
når tårene våre renner. 

  God høst, Tove
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Redaktørens …

Samlingsgudstjeneste på Kjærlighetens søndag
«Dere skal elske 
hverandre slik jeg 
har elsket dere», 
lød teksten på 
samlingsgudstjenesten 
søndag 1. september. 
Mange måtte snu seg 
og se opp da prest Torill 
Farstad Dahl viste til 
hjertet i glassmaleriet 
i Søm kirke. «Bakerst 

høyt der oppe lyser Guds hjerte over oss, og derifra 

går det en rød blodtråd gjennom hele maleriet ned til 
døpefonten og alteret» sa hun og fortsatte:  
»Denne røde kjærlighetstråden fortsetter videre ut i 
benkeradene, ut døra, nedover bakken ut til hjemmene 
på Søm og så videre og videre. Vi er knyttet sammen på 
kryss og tvers av kjærlighetens bånd.» Ved åpningen 
av et nytt semester kunne menigheten ikke ha møtt et 
finere budskap. Og det ble understreket ved Rabakorets 
livlige sang, og ungdommer som deltok med både 
musikk, sang og dans. En inspirerende gudstjeneste 
med oppmodning til tjeneste og deltakelse i 
menighetens fellesskap.  



lite litteratur om disse flotte minnene om Norges 
gjenopprettelse som egen stat i 1814. 

Nåværende biskop forteller at han har både glede av og 
respekt for det gedigne korset, ikke minst tenker han 
med respekt på alle sine forgjengere som har båret og 
overlevert korset. Slik er det blitt et minne, ikke bare om 
hva korset representerer for alle kristne, men også om 
menneskene som har preget sin tid og sine samfunn. 
De har også vært til stede ved de store hendelsene i 
Norgeshistorien, som  kroninger og høytidsstunder i 
nasjonens liv. Som en kuriositet kan det nevnes at det 
under krigen ble opprettet et bispesete i Skien i 1942 av 
Quislings regjering, og korset ble da motvillig overlatt av 

biskop James Maroni til den nye biskop Zwilgmeyer, som 
møtte stor motstand i sitt nye embete. På fredsdagen 
8. mai 1945 skriver han til Quisling: ”Jeg har i dag derfor 
overlevert prost Seip bispekorset for Agder. Han var 
villig til å oppbevare det. … Som sakene står nå må jeg 
hermed be innstendig om å bli løst fra min stilling som 
biskop i Skien.” Korset kom så tilbake til biskop Maroni og 
Kristiansand. Neste gang du ser det i bruk kan du kanskje 
sende en tanke både om dets eldgamle symbolikk, og 
dets plass i norsk kristenliv. 

Jeg ønsker å takke biskopene Stein Reinertsen og Olav 
Skjevesland for velvilllig hjelp til artikkelen.

           Dag Johan Beek

Hilsen fra Søndagsskolen Vest Agder Krets

E tter en kjempeflott sommer er nok mange i gang 
med sine vante gjøremål igjen. Enten det er 
idrettslag, kristne foreninger eller andre ukentlige 

treffpunkt i frivillighetens ånd.  
Søndagsskolene i området er i full gang med sine flotte 
samlinger. I år fyller søndagsskolens eget barneblad, 
BARNAS, 160 år. 
Det feires i søndagsskolene i hele Norge i løpet av høsten. 
Vi er kjempestolte over å ha en så tidsriktig og flott 160 
åring. 
Søndagsskolens opplegg SPRELL LEVENDE gir tips 
og ideer til gjennomføringer av søndagsskole timene 
hele året. En pakke på høsten og en på våren gir våre 
ledere flotte andakter og tips til hver gang. Ledere kan 
også finne alt de trenger på internett, så her er mange 
spennende muligheter.
Det finnes mange barn her i Norge, og vårt ønske er at 
alle skal ha muligheten til å bli kjent med Jesus og Guds 
ord på søndagsskole i sitt nærmiljø.  
Som mange andre frivillige organisasjoner trenger også 
vi i Søndagsskolen frivillige ledere. Har du lyst til å være 
med å drive søndagsskole i ditt nærmiljø?  
Søndagsskolen trenger ikke nødvendigvis å være på 
en søndag. Det er fullt mulig med andre tilrettelagte 

tidspunkter. Det viktigste er å få et opplegg som kan 
passe inn for både ledere og barna.  Det viktigste av alt er 
å formidle ”JESUS TIL BARNA”.
Mange steder har vi søndagsskoler med gode ledere og 
mange barn. Men lederrekruttering er viktig. Vi trenger 
DEG. Vær med å be og takke for at Gud kaller arbeidere, 
flinke medarbeidere i Guds rike.
Dersom du kunne tenke deg å være med som 
leder eller hjelpeleder i søndagsskolen, ta kontakt 
med kretskontoret på til 41351216 eller med en 
søndagsskoleleder du kjenner. Søndagsskolen trengs i 
bygd og by. Vær med å bygge Guds rike.
Hilser dere alle med to vers fra salmenes bok.:

• Salme 32, 8 
Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, 
jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.

• Salme 37, 5 
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper 
han inn.

Med disse to bibelversene ønsker jeg Guds velsignelse 
over bygd og by i Norge.

Grete T Askekjær
Søndagsskolekonsulent

Søndagsskolen Vest Agder Krets.
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Et kongelig kors til minne om Mesteren

F em av Norges bispedømmer har en kongelig gave som 
går fra biskop til biskop. Fem gullkors, gitt til landets 
fem daværende biskoper i 1815, pryder fortsatt 

biskopenes bryst ved høytidelige anledninger. Ett av disse 
korsene er i dag i biskop Stein Reinertsens besittelse, men 
bare til låns. Kirkenytt har sett nærmere på dette kostelige 
smykket og symbolet, men ikke alle spørsmål rundt gaven lar 
seg løse i denne omgangen.
En storslått gave
Biskop Stein Reinertsen tar vennlig imot meg i Kirkens 
hus. På bordet har han funnet fram et historisk klenodium, 

Agder og Telemark 
biskops store 
gullkors, engang gitt 
i gave til biskopen 
i Christianssands 
stift av kongen 
selv. På latin kalles 
det forresten crux 
pectorale, brystkors, 
men skikken med 
at biskopene brukte 
slike kors forsvant da 
den katolske kirke i 
Norge ble reformert 
i 1537. Den ytre pynt 
og stas forsvant, til 
fordel for kapper og 
krage. For en stund ble 

biskopene kalt superintendenter, selv om tittelen biskop 
etter hvert ble tatt tilbake. Så hvor kommer disse korsene 
fra?

Korset og kjedet ligger tungt i hånden, vakkert siselert og 
med en gyllen glans skapt av årene og dem som har båret 
bispekorset. Biskopen forteller meg at det ikke brukes 
ved alle anledninger, det finnes et enklere reisekors, slik 
han også bare har på seg den spesiallagete bispekåpen til 
høytidsbruk. Jeg er spent på historien bak korsene, men 
det dukker opp like mange spørsmål som fakta, merkelig 
nok. 

Da Norge ble selvstendig i 1814 var det fem stift (kirkelige 
områder) i Norge; Bergen, Trondheim, Akershus, Nord-
Norge og Kristiansand. Biskop i Kristiansand den gang var 
Christian Sørenssen, en person som hadde arbeidet seg 
opp fra relativt fattige kår til å bli biskop i Christianssands 
stift i 1811. Senere skulle han bli stortingsmann, og hadde 
sitt embete som biskop fram til 1823, men døde i 1843, da 
som biskop i Akershus stift. Han var en av dem som i 1815 
fikk overlevert det gedigne gullkorset som en gave av  

kong Karl 13. av Norge og Sverige, 
den første kongen i Norge etter 
1814. Karl den 13. (noen ganger 
benevnt Karl 2. i den norske 
kongerekken) var på dette 
tidspunktet både syk og gammel, 
og besøkte aldri sitt norske rike. I 
praksis var det den valgte kronprinsen, Karl 14. Johan, som 
styrte landene på kongens vegne. Vi må derfor tro at det 
var Karl Johan som foresto overrekkelsen, kanskje ved sin 
Norgestur i 1815. Om da ikke biskopene fikk dem levert 
ved det norske besøket i Stockholm desember 1814, der 
biskop Jacob Neumann fra Akershus var med for å hylle 
den nye kongen. Uansett, den 4. mai 1815 ble det i følge 
kongelig resolusjon vedtatt at et bispekors i gull var å 
betrakte som en offisiell del av biskopens drakt, slik det 
hadde vært i Sverige siden 1805, og slik er det fortsatt. 
Linken er nok klar, de svenske biskopene hadde fått like 
kors i gull av kongen, mens erkebiskopen av Sverige 
hadde fått en litt mer dekorert utgave med strålekrans. 

Svenske kors
For ved nærmere undersøkelse viser det seg at de 
norske bispekorsene er laget i Sverige! Stemplene 
ved kjedefestet viser det svenske trekronorstempelet, 

”kattfoten”, som forteller at det er et svensk gullarbeide. 
De andre stemplene er vanskeligere å tyde, men etter 
all sannsynlighet er det et bymerke for Stockholm, og 
årsstempel for 1805, og da er det muligvis gullsmedene 
Michaelsson og Benedicks i Stockholm som er mestere 
for korsene. De hadde i 1805 laget de 14 svenske 
bispekorsene, og sto kronprins Karl Johan nær, både som 
håndverkere og finansfolk.  Isaac Michaelsson og Michael 
Benedicks var for øvrig de første jødene i Sverige som 
fikk svensk statsborgerskap, det skjedde i 1811. Siden 
stemplene er vanskelige å tyde kan opprinnelsen bare 
fastslås ved å undersøke de andre korsene, og så langt 
har jeg ikke rukket denne gangen!  Kanskje var det en 
annen gullsmed, Erik Zethelius som laget dem, han fikk 
i oppdrag av Karl Johan å lage ferdig kongekronen til 
kroningen i Nidarosdomen i 1818. Det finnes dessverre 



 Denne bydelen må vi ta vare på! 

 
Foto: Jan Petter Horn mener Randesund 
menighet er en av bærebjelkene for å 
opprettholde og utvikle nærmiljøet     
videre.  

Vi klarer ikke dette uten 
frivillige gaver. 
Randesund menighet i Den norske kirke 
er helt avhengig av frivillige gaver. 

Vi har en opplevelse av at mange tror at 
stat  og kommune betaler for all drift og 
lønn til alle ansatte. Dette er feil. 

Takket være givertjenesten kan vi drive 
det arbeidet vi gjør. 

Opprett en fast overføring i nettbanken i 
dag, eller gi en enkeltgave. La oss sam-
men støtte opp om bydelen vår.  

 
 

Lars-Ivar Gjørv 
leder, giverkomiteen 

900 63998 
larsivar@gmk.no 

September 2013 Henstilling fra Jan Petter Horn: 

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 videre og 
støtt  arbeidet for barn og ung-
dom i Randesund!   
Opprett fast overføring i nettban-
ken og gi din månedlige gave. Du 
kan også når som helst gi en en-
keltgave på det samme konto-
nummeret: 

6319.07.52609 
www.randesund.no/givertjeneste 

Velkommen til 

Menighetsfest  
i Søm kirke lørdag 26. oktober kl. 18.00. 

Vi serverer tapas, så kom sulten!      
Variert program med fokus på givertje-
nesten og oppgavene som ligger foran. 
Inngangspenger kr. 500 per person; 
maksimalpris for familie kr. 1000. Over-
skuddet går til drift av menigheten. 
Påmelding til menighetskontoret. 
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Et sted hvor vi møtes

M ange av oss har flere møteplasser som vi 
oppsøker gjennom uken. Det kan være ulike 
interesser vi har, vi er medlem av et idrettslag, et 

politisk parti, en bridgeklubb, eller vi tilhører en familie og 
har venner som vi bruker tid sammen med. 

Menigheten vår i Randesund er også et sted hvor 
vi møtes. Og det møtestedet betyr mer og mer for 
meg. Og det som jeg skjønner mer og mer etter 
som årene går og jeg blir eldre, er at jeg trenger  et 
kristent fellesskap for å bli bevart i troen. Uten dette 
fellesskapet hadde jeg mistet mye av frimodig-heten 
til å leve troens liv i denne verden. Jeg forstår mer og 
mer hvor viktig fellesskapet er som troens kilde i mitt 
liv. Så er det jo også fellesskap en av de 4 B ene: Bønn, 
Brodersamfunn, Bibel og Bønn.  

Hva kjennetegner dette fellesskapet? Jo, det består 
av ganske så vanlige mennesker. Her er folk som har 
levd med Jesus i mange år, noen har begynt å gå i 
kirken i det siste, og har etter hvert skjønt at kirka er 
et viktig sted å være i. Her er ekte Randdolker, her er 
innflyttere til bydelen, her er  fremmedkulturelle  – Ja, 
her er en stor gruppe mennesker representert, og ikke 
minst mange ulike meninger om mange ting.  Men det 
viktigste i livet har vi felles, og det er Jesus Kristus. Han 
som er troens kilde. Det er det som er så flott med dette 
fellesskapet. 

Jeg opplever stadig å få mye igjen ved å være med 
i dette fellesskapet i Randesund menighet. Det kan 
være noe i preken som berørte meg, det kan være en 
sang som ble sunget, nattverden hvor jeg opplever at 
vi er mange som er på vei mot felles mål, og  det kan 
også være den gode praten på kirkekaffen  rett etter 
gudstjenesten. Kirkekaffen betyr mer og mer for meg! 

Dessverre er det også noen som har vært med en stund 

men som vi ikke har sett så 
mye i det siste.  Og det er 
trist, fordi i dette felleskapet 
har alle sin faste plass – alle 
som er medlem. Ja, medlem 

– for felleskap har med 
medlemskap å gjøre. Her hører 
vi til – alle som er skapt i Guds 
bilde og tror på Jesus Kristus. 
Og dersom du er døpt i en av våre kirker, så har du 
bekreftet at du ønsker å høre til her. Ideelt sett regner vi 
med deg, og vi ønsker at du skal være et aktiv medlem i 
felleskapet i Rande-sund  eller Søm kirke.

Jeg har lært noe viktig i de siste årene, nemlig at ved 
å ha oppgaver i  menigheten så opplever jeg at jeg er 
viktig  for menigheten. Det har med tilhørighet å gjøre, 
som igjen har med medlemskap å gjøre. Vi hører til her. 
Vi gjør en innsats så menigheten blir et godt sted for 
andre å være i – og dermed også for oss  selv. Meld deg 
derfor til tjeneste, enten det er i et utvalg, givertjeneste, 
bønnetjeneste, kirkevert, kaffegruppe osv. Det er en 
god investering av tid og krefter. 

Vi er nå i gang med et nytt semester.  Jeg har virkelig 
behov for å takke dere alle som gjør en trofast og  
tjeneste  i vår menighet.  Dere er viktige for oss. Mange 
av dere har stått på år etter år.  Det vil i  menighetsrådet 
takke dere for. Jeg håper at dere også må kjenne på 
gleden ved å bruke tid og krefter på å bære ansvaret 
sammen med oss. 

 Og så Jeg håper du som ikke har svart Ja til noen 
oppgave vil gjøre det. Jeg tenker selvfølgelig for 
menighetens del, men aller mest for din egen del. 

 Svein Arve Egeland, leder av menighetsrådet. 

Hei på deg som går på 4. trinn!
Bli med på Huledag i Randesund kirke

18. oktober ( da har du fri fra skolen)
Vi skal være i og ved Randesund kirke
hele dagen fra kl. 9.00-15.30

Du vil få høre om Daniel som ble kastet i en 
løvehule, være med på sporlek, lage noe fint 
og få høre om misjonsarbeid i Ecuador.

Håper du vil bli med!
Du vil få snart innbydelse i posten 

  Huledag i Randesund kirke
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Ungdomstur til Israel i juni

E n gruppe ungdommer som er tilknyttet 
trosopplæringen og ungdomsarbeidet i 
Randesund menighet har hatt en veldig fin tur 

til Israel! 

Ideen i om å reise kom da vi skulle øve inn 
et dramastykke til en gudstjeneste i fjor vår. 
Dramastykket handlet om Paulus sin reise til 
Damaskus.

Ungdommene har jobbet med å selge vafler og 
knekkebrød, strøsand og toalettpapir for å spare 
penger til turen. Vi har også tatt arbeidsoppdrag 
som husvask og hagearbeid. 19. juni møttes vi på 
Kjevik og var veldig klare for tur og vi gledet oss 
masse.

Reiseledere på turen var Laila Aasen og Liv 
Godtfredsen
En av ungdommene har skrevet en oppsummering 
av turen og skriver dette:

Shalom kjære lesere!
Jeg vil gjerne takke både ungdommer og voksne for en 
helt utrolig tur! Jeg tror vi alle på en eller annen måte 
har fått noe helt spesielt ut av denne turen. Vi har fått 
oppleve (MANGE!) kirker og steder som har hatt en helt 
spesiell tilknytning til vår tro, og selv om det ikke alltid 
det har vært helt sikkert nøyaktig hvor det hendte så 
har besøkene gitt oss en unik innsikt i Jesus liv og virke. 
Ting som kanskje har vært litt diffuse og ”langt borte” 
før, har blitt mer klare. Enkelte av oss vil nok si at vi har 
fått flere ”knagger” å henge historiene om vår frelser 
på.

Vi har også fått et innblikk i den svært vanskelige 
situasjonen Israel står i politisk. Selv om det på mange 
områder ser mørkt ut har vi sett at det finnes håp. 
Gjennom prosjekter som ”Bridge builders”, men også 
gjennom troen på Jesus. Vi har møtt både messianske 
jøder og arabere som ser ut til å ha en bredere 
forståelse for hverandre. Byen Jerusalem (fredens by) 
syntes jeg illustrerte Israel på en svært god måte. Det 
bare en stor sammensmeltning av kulturer, religioner 
og historiske epoker.

Vi var også så heldige å få smak litt på beduin-livet. Vi 
shoppet og vi badet både i Dødehavet, Genesaretsjøen 
og i Middelhavet. 

Jeg var så heldig å dra på tur med en så utrolig kul 
gruppe mennesker!  Jeg har i alle fall fått en dypere 
forståelse og nye tanker rundt min tro og jeg har noen 
kjempegode minner. Jeg vil igjen takke for tidens tur!!

Shalom v̀ lehitraåt Israel! (fred og på gjensyn)

    Hilsen Amalie

Gå gjerne inn og les hele bloggen fra turen: www.
toffisraelstur.bolgspot.no

    Hilsen Liv

I begynnelsen av august dro 
45 ungdommer og ledere fra 
ungdomsgruppen Enter på en ukes 

leir til Danmark. Vi bodde på leirstedet 
Holmsborg hvor Enter også var for noen år 
siden. Dette leirstedet ligger på vestkysten 
i idylliske omgivelser nær stranden.

I løpet av uken hadde vi mange 
gøye aktiviteter som teambuilding, 
sandslottkonkurranse, bowling, bading, 
byturer og fotballturnering. Vi hadde 
også en tur over grensen til Tyskland for 
å handle billig godteri og brus. 
Hver dag hadde vi morgenmøter og 
kveldsmøter med lovsang og andakt.

Et av høydepunktene på leiren var 
delemøtet den siste kvelden hvor mange 
av ungdommene frimodig delte flotte 
vitnesbyrd med hverandre. Dette var en 
virkelig fin kveld! 
Det ble en fantastisk uke med mange 
høydepunkt. Gruppen ble veldig 
sammensveiset og stemningen var på 
topp fra første stund. Her er det mye flott 
å bygge videre på utover høsten. Og til 
neste sommer skal suksessen gjentas! 
 
Ungdommene hadde laget en flott 
leirsang med bevegelser som vi hadde 
på hvert møte. Denne fremførte vi også 
til foreldrene som hadde møtt opp på 
kaia. Nedenfor finner du teksten på 
sangen: 
 
Holmsborg, nå er vi her igjen
Full buss, og for en herlig entergjeng
Vi har, pakket bagen vår
Og nå er vi klare for leir
Jesus er med, for alltid
 
Ref: 
Vi er i Danmark her igjen og vi skal chille 
nå
Vi har solbrillene på å vi skal bade nå
Her er det vennskap, sommer, sol og 
alle sammen er med
på Enterleir,  
Vi lever for Han! 

Bading, på en herlig strand
Volleyball, og fotball med humør på topp
Møter, teambuliding og lek
Og vi har det gøy på leir 
Jesus er med, for alltid 

  Hilsen Jostein Torvnes

Enter^tur til Danmark under mottoet «Du er ønsket»



Er det Jesu likklede? 

J ostein Andreassen er forfatter av 
boka ”Likkledet i Torino – Et tegn 
for vår tid”, utkommet på Luther 

forlag i 2011. I denne tankevekkende 
artikkelen deler han av sin 30-årige 
interesse for likkledet. Han er også 
Månedens gjest i Søm kirke onsdag 
2. oktober.

Våren 2010 ble Likkledet i Torino 
stilt ut i domkirken der i byen, 
lengst nordvest i Italia. I løpet av en 
drøy måned kom det to millioner 
mennesker fra hele verden for å 
se, deriblant undertegnede. Det 
ble en sterk opplevelse. Under 
framvisningen i 1978 kom det 
100.000 hver dag i 35 dager! 
Dette likkledet er i særklasse det 
objekt i verdenshistorien som 
vitenskapelig sett er grundigst 
undersøkt. Kledet er et vevd 
tøystykke av lin på drøye 4 x 1 
meter, og det bærer avtrykket av 
en korsfestet og tornekronet mann. 
Mange er overbevist om at dette er 
Jesu likklede. Har de rett?

Blomsterstøvets hemmelighet 
Den sveitsiske professoren Max 
Frei-Sulzer er en av mange som har 
deltatt i forsøket på å løse gåtene 
omkring Likkledet i Torino. Han 
hadde doktorgrad på blomsterstøv 
og visste utmerket godt at hver 
enkelt blomsterart har et svært 
egenartet utseende på sitt pollen. I 
blomstringstiden fyker dette rundt 
overalt i vinden.

I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver 
fra kledet, og han brukte de neste 
to årene på å analysere dem. I 
mikroskop fant han ca 50 forskjellige 
slags pollen, og disse blomsterartene 
kunne han etter hvert fastslå 
stammet fra Torino-området, fra 
Sør-Frankrike, fra Istanbul-området, 
fra Urfa-området i Sør-Tyrkia og fra 
Jerusalem. Dette er helt i tråd med 
Likkledets tradisjonelle og skrevne 
historie. De siste 40 årene har en 
mengde vitenskapsmenn og -kvinner 
fra femti ulike forskningsgrener 
forsket på kledet. 

I 1988 ble det tatt en C-14-datering 
av kledet, og konklusjonen ble at 
Likkledet var laget en gang mellom 
år 1260 og 1390. Senere viste det seg 

imidlertid at denne prøven 
ble tatt på et hjørne av 
kledet som var blitt reparert 
etter en brannskade i 1532. 
Det var med andre ord den 
innvevde lappen som ble 
tidfestet.

Svindel eller sannhet? 
Men la oss tenke oss at en 
svindler laget kledet rundt 
år 1300. Da må denne 
svindleren ha vært utrolig 
dyktig:

• Han må ha oppfunnet 
fotograferings-kunsten 
530 år før oppdagelsen 
egentlig ble gjort. 
Personen på kledet er 
nemlig gjengitt som et fotografisk 
negativ, uten spor av maling eller 
andre stoffer.

• Svindleren må ha oppdaget 
blodomløpet 330 år før William 
Harvey. Rester av vene- og 
arterieblod befinner seg på helt 
riktige steder på kledet.

• Svindleren må ha utstyrt kledet 
med ulike typer pollen fra flere 
steder rundt Middelhavet. Dette 
var 300 år før mikroskopet ble 
oppfunnet. Hvordan kunne en 
person på 1300-tallet vite at hver 
enkelt plantearts pollen har sitt 
spesielle utseende? Man må 
nemlig mikroskopere dette 100-
1000 ganger for å kunne se det.

•  Han framskaffet romerske mynter, 
”leptoner”, fra år 29 og 30 og la 
dem over øynene på den døde 
personen. Myntavtrykkene på 
kledet har innskriften TIBERIOU 
KAISAROS (”tilhørende keiser 
Tiberius”, som var keiser på Jesu 
tid).

• Svindleren må på en genial 
måte ha greid å plassere ca 120 
slagmerker av en romersk pisk på 
kledet. Det er så nøyaktig utført 
at en kan se av mønsteret at den 
ene som slo, har vært litt høyere 
av vekst enn den andre.

• Han skapte et bilde ved en 
metode som også i vår tid er helt 
ukjent: Bildet er retningsløst og 
oppfattes best på fem meters 
avstand. Det har tredimensjonale 

proporsjoner når det betraktes 
gjennom moderne apparater. 
Hvem kunne skape et slikt bilde 
for 700 år siden?

•  Det vrimler av store og små 
blodflekker på kledet, både fra 
piskeslagene og fra tornekronen. 
Disse har størknet og klistret 
seg til hud og hår på mannen. 
Men alle flekkene viser seg ved 
omhyggelig mikroskopering å 
være ”urørte”. Det finnes ingen 
tegn til at kledet er blitt ”revet 
av” for å befri ham fra det. 
Den korsfestede mannen har 
simpelthen ”forsvunnet” ut av 
kledet og etterlatt et fotografisk 
avtrykk på stoffet.

• Vi kjenner bare én eneste person 
gjennom historien som både er 
korsfestet på romersk vis og som 
ble tornekronet: Jesus fra Nasaret. 

Vi kunne ha forlenget listen med 
en lang rekke detaljer som viser 
at kledet etter all sannsynlighet 
er Jesu eget likklede. Stadig flere 
personer interesserer seg for kledet, 
og det finnes masse stoff om det 
på internett. Et godt sted å starte er 
www.shroud.com. 

Fordi vitenskapelige undersøkelser 
blir sannhetsvitner om Jesu 
oppstandelse, er Likkledet i Torino 
blitt et tegn for vår tid. Vitenskap 
og tro ser faktisk ut til å gi samme 
svar. Det pirrer i hvert fall min 
nysgjerrighet! 
  Jostein Andreassen
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Ros og gratulasjoner til Reidar!
«Vi ved «Åpent hus» på Strømmetunet 
vil takke Reidar Skaaland for alt han 
har bidratt med. Hans vakre musikk 
er til stor glede for alle oss og for hele 
bygda vår Randesund. Bildet er fra 
mannequengoppvisningen den 12. 
mars, og i år var det Reidar som «ble 
ny»! 
Vi sier hipp hurra for Reidar som ble 50 
år den 27. juli og vi vil ønske ham alt 
godt!
Hjertelig hilsen alle oss frivillige på 
Strømmetunet»



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

�rmapost@kaspar-stromme.no
www. kaspar-stromme.no

                                         

               Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS 
AGENCIES 

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

                                                                                                We represent shipyards in: 

                                                                                     China - Bulgaria and Monte Negro.
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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...
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Vi ønsker alle velkommen til 

Lørdag 30. november 
Kl. 11.00 - Åpning 

Kafeteria med salg av pølser, kaker m.m.
Lotteri, åresalg og �skedam 

Salg av hjemmebakst, 
hjemmestrikk og gaver 

Kl. 14.00 - Familiemøte
 RABAkoret 

Trekning på hovedlotteriet

Gruppe fra Randesund skolemusikk
Vi tenner julegrana

 

”SORGEN DET IKKE SENDES  
        BLOMSTER TIL” 

 
 

Om samlivsbrudd 
 

Åpen temakveld i Lund kirke 
 

Torsdag 26.september kl. 19.00. 
 

v/familieterapeut Karin Hildén 
 

 
Kvelden tar opp ulike spørsmål omkring et 
samlivsbrudd, 
og gir informasjon om samtalegrupper i 
Kristiansand. 

 
 

 
Temakveld og gruppe er åpen for alle, 
uavhengig av kirketilknytning eller livssyn. 

 
Arr: ”Sorg og omsorg” i Kristiansand. 

 
Eventuelle spørsmål kan stilles til diakonen i Vågsbygd: tlf. 38 19 68 31  

Hei på deg, du som er 4 år i 2013!
Vi vil minne deg på at du er invitert til 
kirken for å få en bok som heter: «Min 
Kirkebok».
Du kan velge mellom 
familiegudstjenestene søndag 
15.september kl.11.00 i Randesund kirke 
og søndag 22.september kl.17.00 i Søm 

kirke. Kom der som det passer best for 
deg!
Vi har også 4-års treff tirsdag 17. og 24. 
september kl.17.30 i Søm kirke.
Husk påmelding til kirkekontoret, tlf. 
38196880!
Vi gleder oss til å treffe deg

 

Iver Kleive gjester Søm kirke
Jeg har den store glede å invitere til konsert med Iver 
Kleive mandag 2.desember i Søm kirke.
Kleive er til vanlig organist i Helgerud kirke i Bærum. 
Ved siden av organiststillingen  har han gjennom 30 
år hatt en stor utøvende aktivitet og er for mange et 
begrep i norsk musikkliv. Han har deltatt på over 200 
plateproduksjoner sammen med bl.a. Bjørn Eidsvåg, 
Sigvart Dagsland, Sondre Bratland, Carola og Knut 
Reiersrud.

2. desember vil han bruke kirkens flygel og spille musikk 
fra sin jule-CD «Hyrdenes tilbedelse» som han spilte 
inn i 2004. Han satt to netter i Jakobs kirken i Oslo og 
improviserte over kjente julemelodier.
Denne Cd en gikk samme året inn på 18 plass på VG 
listas Topp 20 uten særlig omtale. Dette viser hvilken 
slagkraft Kleive har blant det norske publikum.
Velkommen til en magisk åpning på advent-tiden og et 
nytt kirkeår sammen med en av norges største musikere.
   Hilsen Reidar Skaaland

Søm kirkekor synger videre og denne høsten vil vi minne om:
Søndag 27. oktober kl 20.00: Konsert i Søm kirke. 
Søndag 8. desember kl. 20 00: Sangkveld i Søm 

kirke. “Bryt ut i sang - Kristus er født i Davids by!». 
Vi synger for og sammen med menigheten.
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Døpte i perioden juni – august 
2013:

Herman Carstensen Haraldstad
Dominic Jakobsen Kollåsen
Ava Andreassen Bekkevold
Jonas Amdal Greibesland
Adele Fidjeland Hansen
Josefine Fidjeland Johannessen
Kolbjørn Fagerfjord Kristiansen
Isabel Robsahm
Emilie Holm-Haraldsen
Markus Haraldsen Iversen
Othilie Ådnevik Johansen
Kristian Vegusdal Orten
Endre Solvang Syvertsen
Silje Houge Burman
Oliver Høy
Hans Usterud-Jordet
Lilli Skogen
Celina Bringsli Andrews
Vincent Andreas Bragdøe Eidsaa
Jacob Mosvold Mjåland
Oda Kvarenes Natvig
Marie Gran Stokkeland
Leah Andersen
Markus Møller-Andersen
Caroline Ree-Stephansen
Astrid Storaker Stangenes
Storm Atle Frandsen Steffensen
Daniel Haugå Løyland
Syvert Seland
Pernille Aasen-Hansen
Victor Blom-Hamar

Nicoline Wælgaard Christensen
Johannes Kornbrekke
Elias Johan Krossnes
Ane Høyåsen Wedvik

Viede i perioden juni – august 
2013:

Nancy Jensen og Vidar Veum
Irene Haugås og Aleksander 
Lundbakk Føllvik
Brita Spikkeland og Kent Remy 
Beresford
Ingrid Ellegaard Aksnes og Ronnie 
Salvesen Andersen
Karoline Haugesten Midtsundstad 
og Lars Erik Mosdal Storbukås
Tina Marita Sannes og Erik 
Holmen Frigstad
Malin Frestad og Magnus Nygaard
Anne-Line Aagedal og Simon 
Hansen
Jeanette Kosecki og Henrik 
Westgaard
Silje Brattland og Bjørnar Tunes 
Arnesen
Silje Pedersen og Andreas 
Palmesen
Marthe Therese Skoge og Erlend 
Aas
Tine Margrethe Røinås og Torje 
Theiss Østrem
Ida Margrethe Karterud og Tore 
Myrstad

Louise Gaudestad og Christoffer 
Finstad Henriksen
Malin Seland Sveindal og Anders 
Nygaard
Anne Hodne og Fredrik Pettersen
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

Døde i perioden 8. juni – 9. august 
2013:

Unni Tanche-Bergh
Tom Sjøstrøm
Ingeborg Nathalie Christensen
Bjarne Eftevåg
Elin Markseth Olsbu
Erna Gjellestad
Erik Johan Lunøe-Nielsen 
Torstein Westgaard
Gerd Alice Grytten.

Slekters gang

Andre arrangementer i Søm kirke
Tirsdag 17. september  kl. 20.00

Konsert med Einar Steen-Nøkleberg og Solveig 
Bellmann Mathisen

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30
Salmekveld i forbindelse med ny salmebok

Lørdag 26. oktober:
Menighetsfest

Tirsdag 5. november kl. 19.30
Salmekveld i forbindelse med ny salmebok

Lørdag 30. november fra kl.11.00
Menighetens julemesse

Søndag 1. desember:
Juleverksted etter gudstjeneste. Kr. 50 pr. barn.
Kl. 19.30 Julekonsert med Agder Symfoniorkester og 
Kor som helst.

Søndag 8. desember 
RABAkorets julekonsert

Søndag 15. desember
Kirkekorets julekonsert

Månedens gjest på onsdagskafeen i Søm kirke
(Middagsbønn i kapellet kl. 11.00 - 11.15 og  
Kafe på kirketorget fra kl. 15.00 til kl. 12.00)

Onsdag 4. september kl. 12.00
 Trine og Normann Liene - En sommer er over

Onsdag 2. oktober kl. 12.00 
Jostein Andreassen - Likkledet i Torino

Onsdag 6. november kl. 12.00 
Jens Kristian Karstensen - Kirkens ungdomsprosjekt

Onsdag 4. desember kl. 12.00
Tove Houck Christensen - Mot jul med dikt

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandag:

Bønn og samtale i kapellet kl. 11.00 -12.00
Guttis er for gutter på 1. - 4. trinn og har møte 
annenhver mandag i oddetallsuker kl. 18.00 - 19.15
Nye medlemmer hjertelig velkommen

Tirsdag:
Speideren kl. 17.30 – 19.00. Nye medlemmer hjertelig 
velkommen

Onsdag:
Baby- og småbarnssang kl. 10.30
fra 18. sept. til  4. des. (unntatt 2. okt. og 13. nov.)
Kafè på kirketorget kl. 11.15 
Søm Ungdomskor øver hver onsdag 
Kl. 19.00 - 21.00. Nye medlemmer hjertelig 
velkommen!
Søm vokalensemble (SVOK) øver hver onsdag 
kl. 20.00 - 22.00. Ta kontakt med dirigent Konrad 
Øhrn eller formann Dagfinn Andersen dersom du er 
interessert i å bli med i koret.

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

Fredag
MIDI er en klubb for gutter og jenter på 5. – 7. trinn 
og har møte annehver fredag i oddetallsuker fra kl 
18.00 – 19.30. Nye medlemmer hjertelig velkommen!

Lørdag
Ungdomsgruppa Enter^ samles i ungdomsrommet  
kl. 19.30 hver lørdag. Ungdommer fra 8. trinn og 
oppover er hjertelig velkommen.

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

LysVåken — Adventsnatt i kirken 30. november – 1. desember
LysVåken – arrangeres lørdag og søndag 30. nov -1. des 
2013. 
Mange av menighetene i Den Norske Kirke vil da 
invitere alle 11-åringer til fest og overnatting i kirka. 
Dette vil vi i Randesund være med på.
Dette handler ikke om å være våken hele natta, men 
at vi sammen skal være lys våkne for det som rører seg 
i oss og rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, 
for verden, for Gud. Advent handler jo om lyset som 
kom til verden.
1.desember er i år 1.søndag i advent. Denne søndagen 
starter et nytt kirkeår, lørdag blir da kirkens nyttårsaften. 

Det vil vi feire sammen med dere som fyller 11 år i 2013. 
Du vil få et brev i posten, men sett av dagen alt nå!
Vi starter på ettermiddagen/tidlig kveld lørdag 30. nov 
og avslutter etter gudstjenesten på søndag, 1. søndag i 
advent. 
Du kan være med på LysVåken, selv om du ønsker å 
sove hjemme.
På programmet står ulike aktiviteter, lek og 
underholdning, fest-Taco og mye gøy.
Alle som deltar vil få sin egen LysVåken T-skjorte!
Håper du blir med!
    Hilsen Ellen kateket



SEPTEMBER
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  Søndagsskole
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  Søndagsskole
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste 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

OKTOBER
Søndag 6. oktober

(20. søndag i treenighetstiden,  
Ef. 6, 1-4) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Høsttakkefest  
Rabbersvigen jazzforsamling

Søndag 13. oktober
(21. søndag i treenighetstiden,  
Luk 12, 13-21) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen, 
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik 
Presentasjon av konfirmantene  
Søndagsskole

Lørdag 19. oktober
Søm kirke kl. 13.00: 
Dåpsgudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen

Søndag 20. oktober
(22. søndag i treenighetstiden,  
Luk 10, 25-37) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og 
Anne Eidjord  
Nattverd  Diakoniens dag  Forbønn 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste v/Torill Farstad 
Dahl

Søndag 27. oktober
(Bots- og bønnedag, Luk 15, 11-32) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Skriftemål  Søndagsskole  

NOVEMBER 
Lørdag 2. november:

(Allehelgensaften, Åp 21, 1-7 
«Døden skal ikke være mere») 
Randesund kirke kl. 16.00: 
Minnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl og Anne Eidjord

Søndag 3. november
(Allehelgensdag, Luk 6, 20-23) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
Nattverd  Sang av RABAkoret 
Søm kirke kl. 19.00: 
Allehelgensmesse v/ Eivind 
Martinsen 
Nattverd  Sang av SVOK

Søndag 10. november
(24. søndag i treenighetstiden,  
Mark 13, 21-27) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp  Søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd

Søndag 17. november
(25. søndag i treenighetstiden,  
Joh 5, 1-15) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen  
Nattverd  Forbønn  «Søndag for de 
forfulgte»  Søndagsskole 

Søndag 24. november
(Domsdag, Kristi kongedag,  
Joh 5, 39-41) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp 
Søm kirke kl. 17.00:  
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

DESEMBER
Søndag 1. desember

(1. søndag i adventstiden,  
Matt 21, 1-11) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen og Torill Farstad Dahl

Søndag 8. desember
(2. søndag i adventstiden,  
Joh 14, 1-4) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl  
Nattverd  Søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen og Liv Godtfredsen
Dåp  TROS deltar 

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

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

Gudstjenester september til desember 2013


