Nyrestein og gudsnærvær

D

ette blir en liten erfaringsbasert betraktning
med bakgrunn i det jeg skrev i forrige Kirkenytt.
Der skrev jeg bl.a. om Svein Ellingsens gode ord
«Kristus du lever og står ved vår side, her hvor vi rammes av
jordlivets slag».
Jeg hadde ikke mer enn satt siste punktum og trykket
på «Send», så kjente jeg den! Smerten i ryggen. Jeg har
hatt det akkurat slik en gang før, så jeg tenkte at dette
er nyrestein. Jeg måtte komme meg hurtigst mulig
hjem. Men da jeg lå over bøtta og …(skal ikke si så mye
mer om det) så tenkte jeg: «Hvor er du nå Jesus, her
hvor jeg rammes av jordlivets slag».
Det tok litt tid å komme gjennom dette, blant annet et
døgn på sykehus. Men nå er det over og nokså fjernt
for meg. Slik er tidsperspektivet ofte. Når en er syk, så
fortettes tiden og fremtiden kan vi ikke tenke for mye
på. Så normaliseres ting. Slik er heldigvis livet som
oftest.
Men ikke alltid, og mange ganger ikke. Det er mange
menneskers erfaring fra livet. Jeg vet det, jeg har truffet
mange av dere som sitter med slike erfaringer. Livet ble
så helt, helt annerledes enn det gikk ann å forestille seg.
Det jeg ønsker å si er to ting:
For det første så skal vi være litt mer påpasselige med

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

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

bruk av ord. For det kan bli
bare ord, ord uten rot i livet
vårt. Men vi vil jo så gjerne
gjerne trøste, og da kommer
det litt av hvert over våre
lepper. Vi er litt redde for
taushet og uløselige gåter.
Men så lærer vi som regel litt i
livet, erfarer litt også i eget liv.
Vi tenker oss litt mer om, får litt mer ballast. Vi lar gåter
og spørsmål være det de er. Slik er livets forutsetninger
og våre vilkår her i verden.
Den andre tingen jeg ønsker å si er at ord også kan
komme til oss med trøst og håp. Og selv etter min
nevnte personlige erfaring så synes jeg fortsatt at Svein
Ellingsens ord er fulle av trøst. For jeg vet at de er født
ut av et levd liv.
Så jeg håper at når tyngre ting enn en nyrestein måtte
komme, så kan disse ord igjen komme til meg. Eller for
å si det på en annen måte at Jesus, som er Ordet, kan
oppleves nær. Han sa jo i hvert fall at han skulle være
med oss alle dager. Og da velger jeg å satse på at det
også er alle slags dager!!
Med vennlig hilsen Eivind Martinsen
sokneprest i Randesund

Konfirmant 2015

V

kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no

el møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 2000, nærmer dagen seg da
du må bestemme deg for om du vil konfirmeres
eller ikke. I Randesund menighet har vi påmelding til
konfirmantundervisning frem til 1. august. Påmelding på
menighetens nettside.

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

june.myhrstad@kristiansand.kommune.no

la2pga@frisurf.no

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com
jaluga@online.no

jostein.torvnes@kristiansand.kommune.no

bjskaar@online.no

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no
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tovehouck.christensen@gmail.com

For konfirmantåret 2014/2015 har vi tilbud om ulike
konfirmantopplegg:
Du kan velge om du vil ha et opplegg der idrett er en
del av pakka. Dere som velger det, deltar på KonfAction
i slutten av juni 2015. 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 med ulik
vanskelighetsgrad, bibeltimer, kveldsmøter, besøk i
Sommerland og sosiale aktiviteter.
Du kan velge et opplegg der sang og musikk er en del.
Her vil noen av konfirmanttimene brukes til sang og
spill. De øvrige timene vil være sammen med de som er
på «vanlig» opplegg. Vil du være med på dette sier du
fra om det ved oppstarten i september.

Vi har også et mer ”tradisjonelt” opplegg med
undervisning annen hver uke fra september til mai 2015
med Kick-off og overnattingstur.
Du finner mer informasjon på menighetens nettside,
www.randesund.no. Her finner du en filmsnutt
der tidligere konfirmanter sier litt om hva de synes
om opplegget vårt. Der finner du også en film fra
KonfAction 2013.
Vi sender ut informasjon i posten til alle som er født i
2000 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 Randesund menighet
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E

n kjær tidligere kollega
døde nettopp. Hun
hadde kjempet lenge
mot kreften, kjempet for å
være lengst mulig til stede
for sine barn og de små
barnebarna, Hun var langt
inne i Skaperens mening med
sitt liv både i familien og som
kontaktperson for andre som
trengte henne. Nå er det bare
vemod og savn tilbake, og
spørsmål.

Jeg har sådd og plantet.
Hver morgen fører til en
spennende oppdagelsesferd.
Spirer det? Vokser det?
Blomstrer det? Og solen
flommer over mitt fine
planteliv samtidig som den
flommer over de som sørger.
En underlig tilværelse med
liv og død, lykke og bunnløs
fortvilelse hånd i hånd.
I den frodige sommeren med
ferietid og glade dager er
det derfor viktig at vi ikke
glemmer disse to sidene av
livet under den samme solen.
Mens vi henter krefter i det
lyse, skal vi samtidig trøste,
lytte, be for og stå ved våre
medmennesker som føler
vintergufset selv under de
varme solstrålene. Først da er
vi inne i Skaperens mening
med oss, inne i vår menings
sommer.
God sommer, hilsen Tove
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Velkommen til
temamøte og
samtalegruppe om
«sorgen det ikke
sendes blomster til»

T

ittelen «sorgen det ikke
sendes blomster til» sier
at et samlivsbrudd kan
være en sorg – og den antyder
noe om omgivelsenes reaksjoner
på tapet. Kirken har lang erfaring
med å møte mennesker i sorg.
Mange menigheter følger opp de
sørgende etter dødsfall med brev,
samtaler og sorggrupper.
Men menighetene har også et
ansvar overfor mennesker som
sørger over andre typer tap enn
sorg ved dødsfall. Dette er ikke
like godt kjent, men det er like
viktig.

«Sorg og omsorg» i Kristiansand
arrangerer hver høst en
temakveld om samlivsbrudd.
I etterkant av temakvelden
inviteres det til samtalegrupper.
Tilbudet er åpent for alle,
uansett livssyn.
Samtalegruppene er en «ledet
selvhjelpsgruppe». Det er ingen
terapigruppe, men en gruppe
der en kan lytte til hverandre,
oppmuntre og støtte hverandre
og eventuelt gi hverandre råd.
Gruppene virker også som et
erstatningsnettverk i en tid da
nettverket blir mindre på grunn
av samlivsbruddet.
Det er to gruppeledere i hver
gruppe. Noen gruppeledere har
et samlivsbrudd bak seg, og alle
har erfaring med gruppeledelse.
Det legges stor vekt på
taushetsplikt i gruppene.
Neste temamøte blir 25.
september kl. 19.00 i Lund
kirke.
Er dette noe for deg? Ta kontakt
med diakon Kristin Haugen, tlf.
975 71 764.
kristin.haugen2@kristiansand.
kommune.no

Teksten er klar, musikken komponeres

Eyvind Skeies tekst til Søm kirkekors jubileumskomposisjon er levert, og nå begynner tonene å legges
til.
- Med det samme jeg hadde lest teksten første gang satt jeg meg rett til
pianoet og skrev koralen, sier Lars Kristian Håkestad. Han ble veldig inspirert
av Skeies tekst som han synes er flott.
Koralen kan fungere som en vanlig salme for en menighet, men videre nå
skal jeg utvikle og krydre dette for korverket, sier Håkestad.
Koralen er på fire vers og er bare èn av tre deler som verket er bygget opp
av. Tekstforfatter har også gitt komponist noen hint om hvordan han tenker
musikken kan bygges opp; Gjenta gjerne, og skifte i tempo, og bygges opp til
den siste setningen, som samler alt, og hvor de musikalske spenningene forenes, som ett eksempel.
-Det er spennende å lage et slikt verk til Søm Kirkekor, sier Eyvind Skeie.
Han har vært i Søm kirke noen ganger, og fulgte prosessen frem til bygget
stod ferdig gjennom gode venner i menigheten. Han synes det har vært
hyggelig å skrive et verk for dette spesielle rommet nå når både kor og
kirke fyller 10 år.
- Uten kirkemusikken, med dens forening av ord og toner, vil kirkens
gudstjeneste miste mye av sin hengivelse og interesse, sier han. Den
kristne kirke må og skal være en syngende kirke. Kirkerommet er ikke en
tørr foredragssal, men et sted hvor den menneskelige stemme skal klinge
på en annen måte, i bønn og lovsang. Kirkekoret er en viktig del av dette,
sier Skeie.
Han synes også det er fint at kirkekoret bruker sin egen dirigent som komponist til dette verket.
Dirigenten kjenner korets muligheter, og kan også gi koret noe å strekke seg etter. - For meg, som
har arbeidet med mange kjente komponister som nå er på min egen alder, er det inspirerende å få til
et samarbeid med en yngre person. Det er en utfordring og berikelse! sier Skeie.
Jubileumskonserten avholdes i Søm kirke 1. søndag i advent, 30 november 2014.

Kjøp-en-takt
Elin Andersen var den første som kjøpte en takt i
jubileumskomposisjonen, og nå har over 40 andre gjort det
samme. Kjøp-en-takt kampanjen skal være med på å finansiere
bestillingsverket. Det er fortsatt mulig å kjøpe sin egen spesielle
takt i stykket. Taktbeviset du får gjelder også som konsertbillett.
Ta kontakt med kristin.aarsland@getmail.no for kjøp av takt.
Taktbevis sendes ut i utgangen av mai og deretter fortløpende.
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En menighet hvor vi hører til!

V
Rabakoret i Randesund— mer enn 1500 barn har vært med fra 1996:

Giverrapport juni 2014

Elin Wikstøl Andersen:. Leder av Rabakoret i 17 år.

Barnetroen slår rot og utvikler seg!
Anette Hansson

tekst og foto; medlem av giverkomiteen.

i opplever i dag at ting endrer seg ganske fort.
Det vi trodde aldri kom til å skje, det skjer. Det
umulige er blitt mulig. Det kan være både positivt
og negativt. Det positive med dette er at det er mulig å
endre ting, det nytter å kjempe for det vi har tro på. Vi
trenger ikke å slå oss til ro med at slik det er vil det alltid bli.
Derimot er det også en negativ effekt av en endringskultur,
nemlig at vi lett kan bli rotløse og miste kontakten med
den kultur som vi er en del av og som har preget oss som
mennesker fram til nå.
Kirkene jubilerer
Menighetsrådet er opptatt av at ting endrer seg. Derfor
har vi bl.a. fått opp et nytt praktfullt kirkebygg midt i
vår bydel, Søm kirke, som i år feirer 10 års jubileum. Vi
er stolt av dette bygget, og samtidig så har vi også en
flott kirke på Frikstad som i høst feirer 150 års jubileum,
og som minner oss om at det har vært en kirke i vår
bydel i mange år som har vært et fast holdepunkt for
folk i Randesund i både i glede og sorg. Begge disse
kirkebyggene betyr mye for folk i Randesund og vi
ønsker at de framover også skal gjøre det.
Flere menigheter i Randesund enn før
Det er flere menigheter i Randesund og i Sømsområdet
enn det var vært i tidligere tider. Det gjør at Den norske
kirke må tilpasse seg den tida vi lever vi. Vi gleder oss
over alle menighetene i vår bydel som står sammen
med oss i det som har vært kirkens oppdrag til alle tider,
nemlig å formidle evangeliet om Jesus Kristus i ord og
gjerning.

Dette får vi til!
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli med oss du også,
og støtt arbeidet for barn, ungdom og eldre i Randesund! Opprett
fast overføring i nettbanken og gi din månedlige gave. Du kan også
når som helst også gi en enkeltgave på det samme kontonummeret:

6319.07.52609

www.randesund.no/givertjeneste
Hilsen leder av giverkomiteen:

RaBa-koret i Randesund: Mer enn 1500 sangere over 17 år.

larsivar@gmk.no
900 63998

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.

Trosopplæring
Vi er en kirke som døper fordi Jesus har bedt oss om
å gjøre det. Samtidig så sier Jesus at vi også skal lære
å holde alt det han har befalt oss. Derfor må det en
opplæring til, slik at våre barn og ungdommer kan bli
kjent med den kristne tro. Derfor legger vi ned mye
arbeid i vår satsing på trosopplæringstiltak i alderen
0 – 18 år, hvor konfirmasjon er en viktig del av denne
opplæringen.
Vi er en menighet i vekst. Vi ønsker å peke på Jesus
Kristus i ord og gjerning. Her er mye godt arbeid som vi
er stolte av, både innen barne- og ungdomsarbeid, kor,
og gudstjenestefellesskap. Dette ønsker vi at alle våre
døpte medlemmer skal få del i, fordi det er en del av det
program som vi er døpt på.
Svein Arve Egeland, leder av Randesund menighetsråd

Stemningsfull og våt pilegrimstur 11. mai

Uten kantopr Reidar Skæland hadde RaBa ikke vært mulig.

www.rabakoret.no

Må utfylle hverandre
Det å oppleve at vi er flere som vil det samme, det
er både gledelig og utfordrende. Gledelig fordi vi er

mange som har møtt Jesus
Kristus på en måte som gjør at
vi vil gi evangeliet videre om
ham til mennesker i Randesund.
Samtidig utfordrende fordi det
kan lett føre til en konkurranse
mellom oss. Og det er nytt i
kirkelig sammenheng. Derfor
øver vi oss på å tenke: hvordan
kan vi utfylle hverandre på en god måte som gjør at
vi når lengre ut slik at mennesker kan komme til tro
på Jesus Kristus. Menighetene har ulik profil, men
oppdraget er det samme - Jesu egne ord: «Gå derfor og
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde
alt det jeg har befalt dere».

Som et alternativ til konfirmasjonsgudstjeneste arrangerte diakoniutvalget en liten pilegrimstur i skogen 11. mai. Vi
var 46 små og store som tok oss gjennom et vakkert terreng, med lett yr i lufta og masse spennende å se på, lukte
eller føle på. Vi møttes ved Dvergsnes skole og gikk derfra i skogen, langs vannet, opp bakken, over myra og fram til
Randesund kirke, hvor hver og en fikk sitt pilegrimspass. Undervegs på turen var det små poster med noe å tenke
på og å smake på. Det var faktisk ganske sjarmerende å sitte i våt blåbærlyng, nyte nistepakke og synge «Her er jeg
Jesus» fra søndagsskolens repertoar Dette anbefaler vi mange flere å bli med på neste år, samme søndag, samme
sted. 											 Kristin Haugen
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Randesund kirke - Mennesker og
menighet gjennom 150 år

M

ed denne artikkelen
rundes presentasjonen av
Randesund kirke av. Det
er tidligere skrevet om bygget og
inventaret og de mange minnene som
knytter seg til den gamle, hvitmalte
kirken. Det er en større utfordring å si
noe representativt om de menneskene
som har hatt sin gang og sitt virke
til «kirken på Frikstad», som mange
kaller den. Det må bli et utvalg, og
selv om noen blir nevnt er andre
forhåpentligvis ikke glemt, selv om de
ikke får plass i denne teksten.
Menighetens midte
Menigheten – det er alle mennesker
som søker til Guds hus. Noen er
flittige gjester, andre kommer
sjeldnere dit, kanskje bare ved livets
store høytider. Her møtes mennesker,
her møter man Gud. Sorger og gleder
deles, kanskje føles det mer naturlig
her enn i et annet forsamlingslokale.
Noen ønsker å gi av seg selv i
takknemlighet, enten i form av en
innsats eller en gave, eller ved å møte
opp når det virkelig trengs.
Da Randesund kirke ble innviet –
vigslet- 28. oktober 1864 møtte det
fram mange mennesker, kanskje
det meste av bygdefolket, slik det
fortelles i Aanen Strømmes dagbok
for 1864: ”De hadde reist den nye
presteveien til kirken, hvor en stor
skare av mennesker var samlet.”
Noen hadde kommet med hest,
andre i båt og sikkert en god del til
fots.

Det var en begivenhet som kalte på
festivitas og takk. Det kan være artig
i Grunnlovsjubileet i år å minne om
at biskopen, von der Lippe, hadde
framskyndet innvielsen, så det ikke
skulle kollidere med 50-årsjubileet
for den endelige aksepten av
Grunnloven av 1814. Den 4. november
1814 godkjente nemlig Karl Johan
Grunnloven slik den da var blitt
seende ut. Dessverre vet vi lite om
hva som ble sagt eller markert ellers
denne dagen, utenom at de holdt
på til langt utover ettermiddagen.
Men egen prest hadde man ikke, da
man tilhørte Oddernes prestegjeld.
Presten måtte derfor ta både
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landevei og fjorden fatt når det
var gudstjeneste. Hesteskyss ble
brukt fram til 30-tallet. Det nevnes
forøvrig i en visitas for året 1893
at ”kirkesøkningen er i den senere
tid i begge sogns kirker særdeles
tilfredsstillende”.
Den første som fungerte som prest
for sognet var Ditlef Ephraim Jæger
(1862-1866), den første i en rekke
av ti sogneprester i Oddernes
som også skulle ha sin gjerning i
Randesund kirke. Siden har sognet
hatt tre egne prester. En rekke andre
har også ivaretatt forkynnelsen, i
kraft av å være kapellaner eller
hjelpeprester eller som vikarprester.
Et stort antall dyktige mennesker

valgt inn i 1934. I jubileumsåret teller
menighetsrådet åtte medlemmer og
ledes av Svein Arve Egeland.
Viktige venner
En viktig søyle i menighetsarbeidet
er frivilligheten. Det koster å
holde en kirke i den stand den
fortjener. Gjennom tidene har flere
enkeltpersoner og grupper gitt
gaver til Randesund kirke, en del av
dette er tidligere omtalt. Organisert

Langeland som har ansvaret for
antependium, alterduk og gardiner
og andre tekstilarbeider. Lesepulten
er det Johannes Timenes som har
laget og den ble malt av Sigvard
Rosenvold. Atter andre har bidratt
med innsats og tid, slik at bygget
fremstår verdig og innbydende. Det
gjøres en ekstra innsats innvending
med tepper, maling og annet
inventar til markeringen av bygget
i jubileumsåret. Kirkeskipet som
henger over midtgangen er en gave
fra bygdekvinnelaget og Frikstad
kirkering.
Menighetsrådet har egen
jubileumskomité for dette jubileet,
ledet av Ann-Helen Dolsvåg.
Kirketjenerne gjør en flott jobb,
frivillige tar seg av innvending vask
og puss, så bygget er i trygge hender.
Men også i fremtiden vil det være
behov for innsats for bygdas egen
kirke, spesielt når båndene til staten
er blitt løsere.
Eget sogn
Som nevnt måtte man i mange
år dele prest med Oddernes. Men
stor utbygging i bydelen førte til
økt folketall. I 1985 fikk vi egen
prest, og Hånes ble skilt ut som
egen menighet. Første sogneprest
i Randesund ble Einar Ims. Nå i
jubileumsåret er det Eivind Martinsen

som er sogneprest, med Torill Farstad
Dahl som kapellan.
Ny kirke
Ved opprettelsen av eget kirkesogn
hadde man i mange år også hatt
Menighetshuset på Søm som
gudstjenestested. Det ble nedlagt
til fordel for Søm kirke, som også
feirer jubileum i år. Det er 14 år siden
grunnsteinen ble lagt til den nye
kirken i Randesund.
Som en klassisk kirke har Randesund
kirke blitt søkt både til gudstjenester,
bryllup og begravelser, og fortsatt
holdes det konfirmasjon her hvert
år. I tilknytning til kirken har det
gjennom årene eksistert et mangfold

av foreninger og lag, søndagsskole
og musikalske krefter, og innimellom
holdes det flotte konserter i
kirkerommet her. Så kan man bare
filosofere om Randesund kirkes
fremtid, om hvilken plass den skal
ha i folks liv og bevissthet, og om
hvem som vil finne tro, håp, trøst
og kjærlighet mellom de gamle
tømmerveggene.
Et gammelt salmeord sier at ” Kyrkja
ho er eit gamalt hus, stend om enn
tårna mun falla”. Slik må vi håpe det
går, og at det må bli slik at bygget vil
stå der til glede både for oss selv og
slektene som skal komme.
			Dag Beek

Spennende program for Randesund kirkes
jubileum 20. - 21. september

Programmet for Randesund Kirkes 150 års jubileum begynner å
ta form. Vi i komiteen gleder oss over å kunne by på mange flotte
musikkopplevelser. For de som fikk med seg Espen Grjotheim i Kildens
oppsetning av Les Miserables kan vi friste med at hans vakre stemme skal
vi få høre lørdag 20. september sammen Rabbersvigen Jazzforsamling.
Søndag 21. september gleder vi oss over at Søm Kirkekor deltar på
festgudstjenesten. Vi kan også se fram til jubileumskonsert andre helg i
advent. Da får vi igjen besøk av Bjørn Ole Rasch og Annbjørg Lien med
venner.
Det er også mulig å gi en jubileumsgave til Randesund kirke der
pengene i sin helhet går til nødvendige forbedringer av kirken.
Kontonummer er 3000 07 70112. Gaven merkes Randesund kirke.
					Hilsen Jubileumskomiteen

Randøyadagen 22. juni

Representanter fra Bygdekvinnelaget, Frikstad Kirkering
jubileumskomiteen samt artikkelforfatteren
har også tjenestegjort som klokkere,
organister, gravere kirkesangere,
kirketjenere og i andre funksjoner
tilknyttet Randesund kirke. Det vil
føre for langt å nevne dem alle i
denne artikkelen.
I 1922 ble det første menighetsrådet
tilknyttet Randesund valgt. Det
avløste da det som het kirketilsynet,
og det nye rådet på seks personer
ble valgt på menighetsmøtet i kirken
den 15.januar det året. Møtene holdt
man i sakristiet, senere hjemme
hos formannen privat. Den første
formannen var Abraham Strømme,
første damer i råder var Ragna
Frikstad og Sofie Vraanes som ble
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givertjeneste i menigheten er av
gammel dato; helt tilbake til de
første år, gjerne basert på konkrete
ønsker i inventar og prydgjenstander,
slik som kalk og annet sølv.
Kirkeforeningen ble stiftet i 1943 med
tanke på utsmykning av bygget. Det
resulterte i flere verdifulle gaver til
kirken, spesielt ved den omfattende
oppussingen som skjedde fram til
1951. I jubileumsåret er det fortsatt
Frikstad kirkering som arbeider for
byggets beste, ivrige damer ledet av
Kirsten Ellefsen. Hun har god oversikt
over hva man har bidratt med
gjennom årenes løp, og framhever
spesielt Ingrid Torsvik Brandt, Olaug
Lykkedrang, Solveig Sodefjed og Helga

Ø

stre Randøya er ei perle i Kristiansands-skjærgården.
Fram til 2004 var den sørlige delen av øya forsvarets
eiendom, uten adgang for folk flest. Fra 2004 overtok
Kristiansand kommune øya, og bygningene ble overtatt
av skoler, lag og foreninger i kommunen. Midt-Agder
Friluftsråd driver en enkel sommerkafé i den gamle
vokterboligen.
Øya har alt, fra svaberg, til brygger og laguner.
Forsvarets veinett ligger som sjarmerende turveier over
øya, og de fleste veiene er egna for barnevogner og
rullestoler. Blomsterprakten, fugle- og dyrelivet på øya
er unikt.

Hver sommer rundt Sankthans arrangerer MidtAgder Friluftsråd sammen med lag og foreninger, og
Randesund menighet, Randøyadagen. Denne dagen
er hyttene åpne for publikum, og det er ulike aktiviteter
knytta til disse.
I år er datoen for Randøyadagen søndag 22. juni.
Klokka 12 er det en kort gudstjeneste ved Randesund
menighet. Ved godt vær blir gudstjenesten på plenen

ved vokterboligen, ved regn blir den i skolestua lenger
inn på øya. I gudstjenesten markeres «Skaperverkets
dag», og barn og unge i menigheten deltar som
medliturger. Kl. 14 er det konsert i fjellhallen ved June
Baarøy Myhrstad.
Kafeen er åpen og selger vafler, is, kaffe og brus etter
gudstjenesten.
Det blir fiskekonkurranse, blomstervandring og
omvisning og orientering om fjellanlegget.
Det er gratis båtskyss fra Kongshavn fra kl 11, og
retur i omkring kl 15-16, avhenging av været.
Det er begrensa med parkeringsplasser i Kongshavn.
Dersom du ikke får satt fra deg bilen i Kongshavn, kan
du sette den på parkeringsplassen ved Kringsjå skole.
Randøyadagen er en fin begivenhet, og en god
anledning til å se denne vakre øya – i sol eller regn. Vel
møtt!
			
Hilsen Torill Farstad Dahl
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Barnegudstjeneste – et salig mylder

I

omkring fem år har Randesund menighet feiret
barnegudstjeneste tre ganger i semesteret, på
søndag ettermiddag kl. 17 i Søm kirke.

Tanken da vi startet med disse gudstjenestene, var å
skape et lavterskeltilbud, der foreldre og besteforeldre
kunne føle trygghet for at de kunne trille inn barnevogn
og ta med seg urolige små til gudstjeneste, og at hele
familien kunne få være sammen om gode opplevelser i
kirkerommet.

Menigheten har i mange år feiret familiegudstjenester
omtrent en gang i måneden, men disse
barnegudstjenestene skulle være kortere, enklere og
rettet direkte inn mot de yngste barna, fra omtrent 3
år. Ettermiddagstida, og kveldsmaten som vi spiser i
fellesskap etterpå, gir rom for å bygge gode relasjoner til
andre familier.

ÊÊ Vi kan skrive eller tegne
en bønn og legge i
bønnekrukka eller vi kan
legge en bønneperle i
perleglasset.
ÊÊ Vi kan tegne et kors med
dåpsvannet på vår panne
og minne oss selv om at
vi er døpt og hører til hos
Jesus.
ÊÊ Vi kan tenne et lys, og be Gud om å være nær hos oss
eller hos noen vi tenker på.
ÊÊ Vi kan skrive navnet vårt på en lapp og legge den i
lommen i den røde hjerteputa, og stole på at vi hører
til der, nær Guds hjerte.
ÊÊ Vi kan knele på alterringen og la presten be en enkel
velsignelse for oss.
Huske-på-ting
De aller fleste gangene har vi og en stasjon under
bønnemyldringen der vi lan lage en ”huske-påting” som vi kan ta med hjem. Dette er en helt enkel
formingsoppgave som handler om det som har vært
temaet for gudstjenesten, noe vi kan ha med oss, se på
og som kan hjelpe oss til å huske noe av det vi har gjort
sammen. Kanskje vi lager en liten sau, hvis det har handlet
om Jesus som er den gode gjeteren. Kanskje vi planter
et frø, hvis det handler om skapelsen, kanskje vi lager
et bokmerke med en bønn, eller et kort til å henge på
veggen. Innimellom har vi også hatt temagudstjenester
der vi har kledd oss ut, for eksempel sjørøverfest med
skattejakt og prinse- og prinsessefest. Siste gangen før

det, lære det selv og be, og hjelpe dem til å bruke Guds
ord og den hellige nattverd.”
Bønn og Guds ord er sentralt i gudstjenestene, og vi leker
og synger, forteller og opplever sentrale bibelhistorier.
Som regel åpner vi det store bibelskapet og finner dagens
fortelling der, i form av en ting, en person eller noe annet.
Sammen kan vi undre oss over hva mon dette kan bety?
Sangene er for det meste de samme gjennom ett
semester, for at vi skal kunne lære sanger vi kan bruke
hjemme. Hver gudstjeneste har en samlingssang, en
bønnesang, en god-nattsang og en velsignelse, og disse
går igjen flere ganger. I tillegg synger vi bordverset før
vi går ut av kirken og inn til kveldsmaten. Mange av
sangene brukes også i baby- og småbarnssang, slik at
man skal kunne lære dem godt.
Sammen med huske-på-tingen, opplevelsen og innspill
til gode samtaler hjemme, håper vi at mange får med seg
nye redskaper til hjemmets trosopplæringsredskapskasse!
Gud gir - vi deler
Dette er navnet på trosopplæringsplanen for Den
norske kirke. Gjennom barnegudstjenestene ønsker vi
å praktisere dette. Vår grunnholdning er at ikke bare vi
som er voksne, eller vi som er ansatt, eller de som har en
særskilt innsikt kan dele troen sin. Vi deler med hverandre,
enten vi er store eller små. Vi deler troen og undringen, vi
deler kristne tradisjoner og verdier, vi deler opplevelser
og fellesskap.

Barnegudstjenester høsten 2014:
14. september
26. oktober
23. november
Gudstjenestene begynner kl. 17.00 og varer 35-45 minutter.
Hvis noen har lyst til å være med og bidra som forsanger, kan
man møte opp kl. 16.00, så øver vi da!
Hilsen Torill Farstad Dahl, kapellan

Menighetens mål for trosopplæringen

Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde og
har mulighet til å ha en levende relasjon til Gud.
Trosopplæringen skal vekke og styrke troen
hos barn og unge, og bidra til livsmestring og
livstolkning. Randesund menighet ønsker å stå
sammen med foreldre og faddere i arbeidet
med å gi barn og unge opplæring i den kristne
tro. Trosopplæringen skal være et sted der vi deler tro
og undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser
og fellesskap, håp og kjærlighet.
For barnegudstjenestene er målet presisert slik:
Å la de minste barna få gode erfaringer i
kirkerommet gjennom sang, formidling og deltakelse.
Relasjonsbygging. Motivere foreldre til trosopplæring
i hjemmet. Lytte til bibelfortellinger. Bli kjent med
kristen praksis.

Balubadag - show, aktivitet, hjelpeprosjekt
Masse liv og røre i Søm kirke lørdag 26. april. Da var det BALUBADAG med stort show i kirkesalen. Først
minimusikal med TROS, så trylleshow og så informasjon om misjonsprosjektet Centro Creer i Guayakil,
Equador. Deretter var det boder og aktiviteter ute og inne. Alle fant noe å gjøre og noe å spise.Dagens
inntekter til prosjektet: 18.500 kroner. Takk til alle som bidro!

Medarbeidere
Barnegudstjenestene fikk raskt en form som vi som
planlegger dem opplever som god.
Det er kapellan Torill, organist June og ei gruppe frivillige
voksne som forbereder og gjennomfører gudstjenestene,
og vi synes det er viktig å involvere eldre søsken som
medliturger og medhjelpere. Det er kjempeflott når barna
leder prosesjonen og bærer korset, leser samlingsbønnen,
leser kunngjøringene, er forsangere, deltar med drama e.l,
og hjelper til med praktiske ting. I tillegg er kirkevertene
engasjert med praktiske ting, og med å skape miljø rundt
bordene. Kjøkkengjengen er også viktige folk, både for at
maten skal stå på bordet, og fordi de er gode til å snakke.
Bønnemyldring
Troen er ikke bare en følelse eller et sett meninger og
tanker. Tro er også handling, og i barnegudstjenestene
ønsker vi å gi barna og familiene anledning til å ”gjøre
troens ting”. Derfor er det bønnevandring, eller kanskje
heller BØNNEMYLDRING, i alle barnegudstjenestene. De
fleste av bønnestasjonene er de samme fra gang til gang:
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påske i år, hadde vi påskevandring, og vandret og sang
oss gjennom hele påskeuka og alle hendelsene da.
Redskapskasse
Barnegudstjenestene skal gi familiene noen redskaper
for lettere å kunne snakke om og praktisere kristen tro
hjemme. Dette gjør vi fordi vi ønsker å ta på alvor den
forpliktelsen foreldre og faddere har når de har bragt
barna til dåpen: ”Dere skal vise omsorg for barnet, be for
Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 2

13

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

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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Korsvik Bilverksted AS

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll

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

Offer
på gudstjenester
1. januar - 27.
april 2014- 27. april
Offer
på gudstjenester
1. januar
01.01.2014
05.01.2014
12.01.2014
19.01.2014
26.01.2014
02.02.2014
09.02.2014
16.02.2014
23.02.2014
02.03.2014
09.03.2014
16.03.2014
23.03.2014
30.03.2014
06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
27.04.2014

Mercy Ships
Menigheten
Misjonsprosjektet
Menigheten
Menigheten
Misjonsprosjektet
Menigheten
Det norske Bibelselskapet
Menigheten
Menigheten
Den norske Israelsmisjon
Misjonsprosjektet
V-A Søndagskolekrets
Menigheten
IKO
Kirkens Nødhjelp
Menigheten
Misjonsprosj. Baluba

14451,00
7452,00
16844,00
5759,00
10864,00
8587,00
8122,00
10380,00
9915,00
4639,00
6610,00
7441,00
6481,00
7728,00
22685,00
5470,00
10530,00
11784,00

G. Strømme Holding AS
Telefon: 38 12 50 60
Mail: no4231c@ica.no
08.00 – 22.00
Dvergsnes Nå også lørdager
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Leiren starter med ankomst
Torsdag fra kl. 14.00.
Første måltid kl. 15.00

Deltakerne møter opp på
Ulvøysund brygge i Høvåg
og blir hentet med båt.
Leiren varer til søndag
kl. 15:00

LEIREN KOSTER:
Voksne og ungdom
over 15 år kr. 1500,Barn kr. 750,Under 3 år gratis
Maks pr familie 5000,- kr

Regionkontoret NMS Sør tlf 38125850
mandag, tirsdag og torsdag 10.00– 13.00
Eller sor@nms.no

HAVGLIMT leirsted —
ei perle du finner i
skjærgården
mellom Kristiansand
og Lillesand mer nøyaktig
Ulvøysund i Høvåg

HER ØNSKES HELE FAMILIEN
VELKOMMEN…......
Flotte forhold for
bading, fiske og
roing. Krabbefiske er
populært.
Det er også muligheter
for å spille fotball, gå
turer og bare slappe av
i sola med noe godt fra
kiosken.

unntatt 1.oktober (høstferie) og
22.oktober (trosopplæringskonferanse Oslo)

10.-13.juli
2014

Hver formiddag er der egne
bibelsamlinger for de voksne
v/Katrine T. Skjerdal
mens barna deles i grupper
etter alderen og har egne
samlinger og aktivitet.

Det blir i høst to grupper etter
hverandre:
Barn fra ett år og oppover:
kl.10.30-11.15
Babyer opp til ca ett år:
kl. 12.00-12.45
Felles kafé fra ca. kl 11.15,
med sosialt samvær,
salg av kaffe og vafler.
Leder:

I Søm kirke

Tilrettelagt for de minste
barna og deres
familie – og ellers alle
som har lyst.
Datoer:
14. september
26. oktober
23. november

Velkommen!
Gudstjenestene begynner kl 17.
De varer opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

June Baarøy Myhrstad

I år skal vi høre fra arbeidet
i Estland.
Familien Ave og Magne Mølster
som er misjonærer i Estland, blir
med på leiren
MASSE LEK UTE OG
INNE ETTER ALDER
OG INTERESSER

Helene Kristiansen, Ellen Jorunn
Norheim, Mona Bjelland, Ave og
Magne Mølster og Katrine
T.Skjerdal m.fl.
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Høsten 2014

Hver onsdag fra 10.september til
3.desember

LEDERE PÅ LEIREN:
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Høsten 2014
for barn mellom 0 og 3 år med foreldre.

Laken, sengetøy—dyne evt. sovepose,
putetrekk (der er pute) Redningsvest.

PÅMELDING:

Barnegudstjenester

I Søm kirke

TA MED:

Andre opplysninger:
Hver familie får et rom som passer til familiens
størrelse. Det er vask på alle rom.
Dusj og do i ganga.

Baby- og
småbarnssang

Velkommen!

Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.

www.randesund.no
www.facebook.com/randesund.

Vi er tilknyttet Ung Kirkesang, og
deltakerne blir oppfordret til å tegne
medlemskap der.
Dette gir oss statsstøtte.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 2
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Merk disse datoene
• HAGEFEST ved Oddernes kirke «En kirke for alle» 30. august, kl. 16-18.
• ONSDAGSKAFEEN starter igjen 3. september, kl. 11.15
• MÅNEDENS GJEST Tema: Den lidende kirke i Iran, 3. september kl. 12.00
Deretter: 1. oktober, 5. november, 3. desember (eget program kommer)
• TIRSDAGSMIDDAG 9. september, 14. oktober, 4. november, 2. desember (kl. 16.00 - 17.30)
• SJELESORGSEMINAR «Helhet gjennom Kristus» 12.-13. september
(eget program kommer)
• TEMAKVELD Bli en «gjøre-ting-sammen-med-venn» 6. oktober kl. 19.00
• SAMLIVSKURS med Bjarte og Anne Helene Våge.
Holdes på Vågsbygd Helsestasjon 10. -12. oktober (eget program kommer)
• TEMAKVELD «Finnes det en vei gjennom sorgen?»
Holdes i Oddernes menighetshus 30. oktober kl 19.00
• HYGGETREFF på Randesund Omsorgssenter: 10. september, 8. oktober, 12. november,
10. desember

Skaperverkets dag i Søm kirke
Det var en fin søndagsgudstjeneste på «Skaperverkets dag» dagen etter Balubadagen. Musikalen
«Å så vakkert» ble kjempeflott framført av barna i TROS, og Andreas Holm holdt sin siste gudstjeneste
som turnusprestekandidat i Randesund menighet. Solstrålene lekte seg lekent på kirkeveggen under
gudstjenesten gjennom Nupens glassmalerier, et mektig symbol på menneskenes skaperkraft hånd i hånd
med Skaperen selv. 										Tove

Slekters gang
Døpte i perioden mars - mai 2014
Herman Buene
Kamille Lossius Ellefsen
Brage Toreid Rindal
Lycke Marie Torstensson
Oskar Haldrup Vrånes
Jenny Henriksen
Ada Christine Grønberg
Jonas Rosseland
Anders Ribe
Sara Lokøy Esaiassen
Lykke Isabella Ljosland Gumpen
Malen Høyåsen-Dåsnes
Rakel Larsen
Amanda Larsen
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Julie Hodne Sletten
Henrik Von der Lippe
Samuel Thomas Kvalevåg Krolack
Una Arnli Ommundsen
Rikke Lyngholt-Osland
Oliver Sundt-Hansen
Astrid Kildal Lervik
Mats Bøe
Christiane Bjørke Wefring
Margit Bygland
Felix Flatebø
Noah Solli Sandsness
Emeline Solli Sandsness
Vetle Andersen
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Døde i perioden 18. februar –
4. mai 2014
Andreas Bie Dyrnes
Carl-Viggo Berthelsen
Bjørn Kyrre Guttormsen
Jens Christian Søndergaard
Svein Christian Thomassen
Ester Bergstøl
Tordis Karette Karlsen
Sven Kåre Larsen
Anny Reigstad Hofseth
Alvhild Jørgensen
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Gudstjenester fra 8. juni til 28. september 2014
JUNI
Søndag 8. juni
(Pinsedag, Joh 20,19-23)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste
v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 15. juni
(Treenighetssøndag, Matt 28, 16-20,
Misjonsbefalingen)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 22. juni
(2. søndag i treenighetstiden,
Matt 3, 11-12)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Odd Bjarne Ellefsen,
Kristiansand internasjonale kirke
Nattverd
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
”Randøyadagen”
Søndag 29. juni
(3. søndag i treenighetstiden,
Luk14, 15-24)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjenste v/ Eivind Martinsen
Dåp Nattverd
JULI
Søndag 6. juli
(4. søndag i treenighetstiden,
Mark 10, 17-27)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 13. juli
(5. søndag i treenighetstiden,
Matt 7, 15-20)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Søndag 20. juli
(6. søndag i treenighetstiden,
Luk 5, 1-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp

Søndag 27. juli
(7. søndag i treenighetstiden,
1. Mos 16, 1-13)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
AUGUST
Søndag 3. august
(8. søndag i treenighetstiden,
Matt 6, 19-24)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Nattverd
Søndag 10. august
(9. søndag i treenighetstiden,
Matt 11, 28-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 17. august
(10. søndag i treenighetstiden,
Luk 5, 27-32)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Søndag 24. august
(11. søndag i treenighetstiden,
Matt 23, 37-39)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søndag 31. august
(12. søndag i treenighetstiden,
Neh 9, 19-21)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Torill Farstad Dahl
Nattverd
SEPTEMBER
Lørdag 6. september
Søm kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen og Ellen Sandvik

Søndag 7. september
(13. søndag i treenighetstiden,
Matt 25, 14-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Randesund kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd ”Midt i vår verden”
Søndag 14. september
(14. søndag i treenighetstiden,
Vingårdssøndag, Matt 20, 1-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
og Kristin Haugen
Nattverd Forbønn Diakoniens dag
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
v/ Torill Farstad Dahl
Søndag 21. september
(15. søndag i treenighetstiden,
Matt 5, 38-48)
Randesund kirke kl. 11.00:
Jubileumssgudstjeneste ”Randesund
kirke 150 år” v/ biskop, domprost og
kirkens betjening
Nattverd
Søndag 28. september
(16. søndag i treenighetstiden,
Mark 7, 31-37)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

