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SIGNE, BJØRN, JOHANNE…

J eg tenker med disse navnene på konkrete mennesker 
jeg har møtt på min «prestevei». Disse var mennesker 
som bodde på ikke så veldig befolkede steder i landet 

vårt. Det var ikke over-befolkede kirkehus når klokkene 
ringte til gudstjeneste. Men de var pilarer på hver sine 
steder og på hver sin måte. De var der, alltid.
De så frem til gudstjenesten, til å åpne opp sine 
gudshus, høre ordet, knele ved nattverdbordet, og ikke 
minst be for bygd og folk. De representerte Guds rike 
på sine steder. De var Guds kirke. Det var deres kall og 
stolthet og glede.
Og etter gudstjenesten tok de seg av presten og 
organisten som hadde litt ventetid før ferjen gikk 
tilbake. Da ble det en enkel og god prat rundt et 
kaffebord før en biltur og en båttur førte oss samme vei 
tilbake som vi hadde kommet noen timer tidligere.
Jeg er glad for å ha møtt slike trofast og nøkterne 
mennesker. Og jeg har møtt dem alle de steder jeg 
har vært prest. Det er de som alltid er der når klokkene 
ringer.

Guds rikes kommer for 
dem ikke nederst på 
prioriteringslisten. Det kommer 
først. De har ikke gått i en 
kristelig «luksusfelle» som fikk 
dem til å tro at de kunne få alle 
ting. De er nøkterne troende 
som takker for de små ting som 
Gud i sin nåde vil gi dem.
Ja, for Gud har alltid noe å gi til den som ber han om det, 
som er åpen og lyttende overfor ham.
Norge er et langt land, og folk bor spredt mange steder. 
Jeg er glad for å kjenne til også denne del av vårt lands 
kirkelige geografi. 
De mennesker jeg har nevnt her utgjør et nødvendig 
korrektiv til alle tanker om en Gud skapt i vårt bilde.

Med vennlig hilsen Eivind Martinsen,  
sokneprest i Randesund

Bli med på Tros for 5. trinn! 
Vi starter opp onsdag 12. november.

Det blir samlinger fem onsdager
fra kl. 14.00 – 16.00 og deltakelse på gudstjenesten 14. 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.

Vi gleder oss til å se deg!
Du får invitasjon i posten 

Hei på deg, du som er 4 år i 2014!
Om en liten stund vil du få en invitasjon 
i posten fra kirken. Vi vil invitere deg til 
kirken fordi vi har lyst til å gi deg en bok 
som heter: «Min Kirkebok».
Du kan velge mellom 
familiegudstjenestene søndag 
12. oktober kl. 17.00 i Søm kirke 
og søndag 19. oktober kl. 11.00 i 
Randesund kirke. Du kan velge den 
dagen som passer best for deg!

Vi har også 4-års treff tirsdag 14. og 
21. oktober kl. 17.30 i Søm kirke. På 
treffene blir vi litt bedre kjent med noen 
av fortellingene og sangene i boka. I 
tillegg lager vi en ting som du kan få 
med deg hjem.
Husk påmelding til kirkekontoret,  
tlf. 38 19 68 80
Vi gleder oss til å treffe deg!
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M itt yngste barnebarn 
var full av begynnelse. 
Fra hun ble født hadde 

hun sett sin mor og søster danse 
og gjøre ballettøvelser. Selv hadde 
hun fra hun kunne gå gått rundt 
i tyllskjørt og strukket og tøyd og 
gledet seg til det skulle bli hennes 
tur. Hvis stjerner kunne smile så må 
de ha smilt og funklet ekstra mye på 
denne begynnelsesdagen da hun 
endelig selv kunne trippe rundt på 
små ballettsko på ballettskolen. Lille 
fireåring på sin første dag inn i en ny 
verden.

Full av begynnelse, 
forventningsfulle hjerter, skinnende 
øyne. Høsten er full av disse. Hvem 
av oss har ikke et bilde fra vår første 
skoledag tatt før vi spent legger ut 
på veien mot en ny verden. Så blir 
det ungdomsskole, videregående, 
og så blir begynnelsene bare flere 
og flere ettersom tiden går.

Men vi snakket også om 
begynnelser da våren tok over for 
vinteren. Naturens begynnelse, 
livet som skulle spire og gro. Og 
som vi nå høster av på denne tiden. 
Det er egentlig slik livet er. En 
blanding hele tiden av begynnelser, 
av modning og vekst, og av 

såre avslutninger. Ingenting er 
konstant, og vi må lære oss å takle 
skiftningene. Hente krefter fra det 
lyse slik at vi får til det mørke. 

I denne 
omskiftelige 
tilværelsen er 
det viktig at vi 
har noe rundt 
oss som gir 
stabilitet og 
trygghet. En 
klasse vi trives 
i, en hobby vi elsker, en oppgave 
som er meningsfylt, en god venn, 
en kjærlig familie. Et velmenende 
råd er ofte følgende: »Du kan klare 
deg hvis du enten har det godt på 
jobb eller godt i familiesituasjonen». 

Jeg tror der er mange faktorer som 
spiller inn for å få til og å mestre 
alle fasene i livet. Ikke minst det å 
ha en tro, og en menighet vi kan 
føle oss hjemme i gir livet et sikkert 
feste. Det ligger stor styrke i å høre 
til et sted. Og i denne høstens 
begynnelse innbyr også Randesund 
menighet til fornyet fellesskap, 
trosmessig og menneskelig. I tillegg 
til alle de vanlige aktivitetene 
kan vi også glede oss til mange 
fine arrangementer under de to 
kirkejubileene. Vi håper alt vil sette 
gode spor i hjertene våre.

God høstlig begynnelse, Tove

En håndfull 
sekunder

En håndfull
sekunder

av evigheten
har livet 
gitt oss

til
å tenne
stjerner

lage
varme

skape
bilder

en håndfull
sekunder

til
å sette

spor
i et hjerte

Redaktørens …

LysVåken — Adventsnatt i kirken 6. - 7. desember
Vi har lyst til at du som går på 6. trinn skal få prøve 
hvordan det er å være i kirken hele natten! Vi vil derfor 
invitere deg på LysVåken.
Det betyr ikke at vi skal 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.
På programmet står ulike aktiviteter, lek og 
underholdning, fest-Taco og mye gøy.

Du vil få et brev i posten, men sett av dagen alt nå!
Vi starter på ettermiddagen/tidlig kveld lørdag 6.   
desember og avslutter etter gudstjenesten på søndag, 
2. søndag i advent.
Du kan være med på LysVåken, selv om du ønsker å 
sove hjemme.
Alle som deltar vil få sin egen LysVåken T-skjorte!
Håper du blir med!!
    Hilsen Ellen kateket

Når det røyner på…
Det er mye slags nød og smerte. Det aller meste er 
usynlig for de fleste. Vi holder på masken i selskap 
med andre, men kjemper og gråter i det stille. Her er 
det ikke forskjell på ung og gammel. Det er heller ikke 
avgjørende om vi er enslig eller har familie. Smerte er 
smerte. Men når du føler deg møtt og forstått, da er det 
som himmelen selv er nær.
I kirken mottar vi mange bønnelapper gjennom 
gudstjenestene, og det blir bedt trofast utover i uken. 
En time hver dag fra mandag til fredag sitter det noen 

og ber i kapellet. Bønnelappene viser hvor mye sykdom 
det er blant folk, både fysisk og psykisk sykdom.
Livet rommer mange kriser, - ikke bare sykdom, men 
også problemer med relasjoner og endelige tap. Hva 
kan vi som menighet gjøre mer enn å be? Det er ikke 
lite å be til Himmelens og Jordens Herre. Men vi kan 
gjøre mer – Hva med en telefon, et lite spørsmål? 

”Hvordan går det med deg / dere? Jeg har hørt at det er 
krevende dager nå. Er det noe jeg kan gjøre for deg?” 
Menigheten, - det er du og jeg. Ønsker jeg å ta den 
telefonen?

Gjøre-ting-sammen-med-venn
Tenker du på om du skal bli en «gjøre-ting-sammen-med-
venn»?
Da har du en god anledning til å få vite litt mer  
6. oktober kl. 19.00 i Søm kirke.
Det kan ligge uante og spennende erfaringer der 
framme. Vi håper også at dere som er besøksvenner i 
dag vil komme og delta.

Diakon Kristin innleder til samtale, og Diakoniutvalget 
er med.
Sett av kvelden helt uten forpliktelser, så kan vi tenke 
høyt sammen og oppmuntre hverandre til å være 
praktiske medmennesker i hverdagen.

Små gruppefellesskap
Er du interessert i en mindre gruppe hvor man kan snakke 
sammen om tro og liv? Har du behov for å snakke med 
andre om å forstå Bibelen og hva den kan bety i livet? Vil 
du bli nærmere kjent med Jesus og hvem han er? Har du 
et ønske om et trygt fellesskap hvor man har taushetsplikt 
overfor hverandre og derfor kan bli godt kjent med 
hverandre?
En smågruppe kan være lagt opp på mange måter. 
Noen velger å lese en bok sammen. Andre leser 
kommende søndagstekst og snakker om den. Igjen 

andre velger tema og problemstillinger fritt. Det som 
er viktig, er at en fra første stund snakker om hvilke 
forventninger en har til gruppen og blir enige om hva 
gruppen skal være.
Randesund menighet vil være starthjelp for etablering 
av grupper, både for ungdom, for småbarnsforeldre og 
andre voksne. Vi har rett og slett en høstkampanje for 
smågrupper.
Velkommen til å ta kontakt med diakon Kristin for å 
melde din interesse, tlf. 97571764

Finnes det en vei gjennom sorgen?
Temakveld 30. oktober kl. 19.00 i Oddernes menighetshus. 
I år vil Gro Holm Rypestøl belyse spørsmålet om veien 
vi går når vi har mistet en som var nær og kjær. Det 

blir ellers musikkinnslag, enkel bevertning og god 
anledning til å gjøre nye bekjentskaper. 
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HULEDAG i RANDESUND KIRKE

Hei på deg du som går på 
4.trinn!

Bli med på HULEDAG i Randesund kirke

FREDAG 17. OKTOBER 
(da har du fri fra skolen)

Vi skal være i og ved Randesund kirke
hele dagen fra kl. 09.00 – 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 !

Lars-Ivar Gjørv  
leder av giverkomiteen. 
 

Guds menighet kan samles hvor som helst 
og når som helst. Martin Luther hadde en 
enkel forklaring på hva kirken er: Det er der 
Guds ord forkynnes og sakramentene for-
valtes. Slik sett er vi altså ikke avhengig av 
kirker, bedehus eller andre forsamlingslo-
kaler for å feire gudstjeneste eller etablere 
en menighet.  

Mange kristne rundt om i verden som lever 
under forfølgelse og vanskelige forhold sam-
les den dag i dag der det måtte passe og der 
det er trygt. Det er dette salmedikteren skri-
ver om: Kirken den er et gammelt hus, står 
om enn tårnene faller (Grundtvig, 1837). 

Likevel er det selvsagt praktisk å ha et hus, 
en bygning med tak å samles under. I Ran-
desund menighet har vi to flotte kirker som 
begge feirer jubileum i år: Randesund kirke 
og Søm kirke. 

Dag Beek har i flere artikler i menighetsbla-
det gravd i historien og gjenfortalt mange 
interessante historier rundt etableringen av 
sognet og kirken, og utviklingen av menig-
hetsfellesskapet: 

150 års frivillig innsats 

Da Randesund kirke ble vigslet 28. oktober 
1864 møtte mange fram. Folk kom med båt, 
med hest og vogn, eller de gikk. 

Helt fra vigslingen av kirken fram til i dag har 
frivillig arbeid og givertjeneste vært avgjø-
rende for menighetens og kirkens drift.   

hva arbeidet har generert er lang: An-
tependium (tøystykke som dekker 
alteret), alterduk, gardiner og andre 
tekstilgjenstander, lesepult, kirkeskip, 
tepper og maling. Det er frivillige som 
ivaretar innvending vask og enkelt 
vedlikehold. 

Løsere bånd til staten 

Vi må også i årene som kommer ta 
ansvar for våre kirkebygg, antakelig i 
enda større grad enn før etter som 
båndene til staten er blitt løsere. Også 
på personalsiden er Randesund me-
nighet i dag helt avhengig av frivillig 
innsats og sterk økonomisk støtte. 

Gjennom å verve deg til givertjeneste 
(se egen ramme) bidrar du til å opp-
rettholde og videreutvikle både tjenes-
tetilbud og vedlikehold av bl.a. Rande-
sund kirke. Du kan også gi en jubile-
umsgave i form av et enkeltbeløp på 
vårt gironummer. 

Giverrapport august 2014 
Randesund kirke har vært avhengig av frivillige gaver og innsats helt fra starten: 

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. 

 Gi din  

jubileumsgave! 
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 månedli-
ge gave. Du kan også når som helst også gi en 
enkeltgave på det samme kontonummeret: 

 
6319.07.52609 

www.randesund.no/givertjeneste 
 

Givertjeneste er altså ikke noe nymotens 
påfunn, selv om virkemidlene selvsagt 
har endret seg. 

I begynnelsen var det naturlig nok øns-
ker i form av konkrete gjenstander som 
stod i høysetet: Prydgjenstander, inven-
tar, kalk og annet sølv. Kirkeforeningen 
ble stiftet i 1943 med tanke på nettopp 
videre utsmykning av Randesund kirke, 
ikke minst fram mot den omfattende 
oppussingen i 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

I jubileumsåret er det fortsatt Frikstad 
Kirkering som har hovedansvaret for å 
generere inntekter til kirken. Lista over 

Bli med og før en 150 års tradisjon 
videre! 

Kirken den er et  
gammelt hus; 
 står om enn  
tårnene faller 

Kravstore kirkegjengere

O verskriften er hentet fra en kronikk av Stian 
Kilde Aarebrot i avisen Vårt Land, hvor han 
innleder med følgende avsnitt «Kanskje du i 

det siste har tenkt å finne en ny menighet? Eller kanskje 
du prøvesmaker her og der uten at du noen gang 
blir helt fornøyd? Du trenger jo tross alt grundigere 
forkynnelse, mer teologisk funderte sangtekster og mindre 
språkutdatert liturgi.» 

Aarebrot forstår frustrasjonen. Han peker på at i mange 
menigheter jobbes det målrettet med gudstjenestens 
form og innhold, både av ansatte og frivillige, for å gi 
gudstjenesten et relevant innhold, og i en innpakning 
så de kvalitetsbevisste kirkegjengere kan få møter som 
går rett til hjerterota på dem.

Men gudstjenesten er ikke som frittstående filmer 
eller happenings, snarere episoder i en livslang TV-
serie. Gudstjenesten er først og fremst en gjensidig 
forpliktelse mellom deg og Gud. Derfor oppfordres 
leserne til å forplikte seg selv i ett år til trofast 
benkesliting. Eller et helt liv for den saks skyld. For det 
er vanene som forandrer liv.

Sjøl så har jeg i mange år hatt et ordtak som rettesnor 
for mitt åndelige liv: «Bevar ordningen, så bevarer 
ordningen deg». Jo, mer jeg prioriterer en stund med 
Herren, så oppdager jeg mer og mer hvor viktig og 
riktig dette er for meg. Og jeg kjenner på at de dagene 
jeg ikke får det til, så mangler det noe vesentlig i mitt liv 
den dagen. Slik også med gudstjenesten. De søndager 
jeg ikke er på gudstjeneste, de søndager mangler noe 

av den kvalitet som skal være 
over en hviledag.

Aarebrot poengterer videre i 
kronikken at det er noe som 
er mer viktig i gudstjenesten 
enn hvor taleren står, eller hvor 
ofte det lovsynges, eller hvor 
ofte menigheten er involvert, 
og det er selve gudstjenesten. Gudstjenesten er 
budskapet. «De helliges samfunn» som bærer i seg 
forandringens kraft, men som sjelden forandrer 
oss i et jafs. Derimot forandres vi av den langdryge 
virkningen av den ukentlige feiringen av Jesu seier over 
døden og dødskreftene i og rundt oss. For målet med 
gudstjenesten er det som står i bønnen fra Paulus sitt 
brev til Efeserne i det 3. kap: «Må dere sammen med 
alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, 
høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet, som 
overgår all kunnskap» 

Ordtaket sier at : «Vanndråpen huler ikke ut steinen 
med makt, men ved å falle mot den jevnt og trutt». 
Derfor slutt å lete etter ukas potensielt beste preken 
eller sterkeste lovsang. Slutt å stå over hver gang du 
føler for det, For du blir aldri noe annet enn det du gjør 
jevnlig.

Velkommen til Gudstjenester i Søm og Randesund 
kirker.

Svein Arve Egeland, leder i menighetsrådet
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Program i anledning Randesund kirkes 150 års jubileum 
19.–21. september 2014

FREDAG 19. september kl. 19.30–21.30: DIALOGKVELD
• Biskop Stein Reinertsen åpner kirkejubileet
• LINEDANS – Balansen i livet - er det umulige mulig?

Ordstyrer - Bjørn Markussen - journalist Fædrelandsvennen
Rådgiver Mark Rousseau -  arbeider i rusomsorgen ved Sørlandet sykehus, har 

mastergrad i psykologi og underviser ved META-senter
Inger Marie Aase - driver Prestegården retreat
Prest Birte Løvåsen
Lars Verket - foredragsholder, padlosof og eventyrer

Kollekt til Randesund kirkeh

Bjørn Markussen Lars VerketBirte LøvåsenInger Marie AaseMark RousseauStein Reinertsen

LØRDAG  20. september kl.19.00 SØNDAG  21. september kl.11.00

JUBILEUMSGUDSTJENESTE
 v/  Eivind Martinsen og 

Torill Farstad Dahl

Domprost Bjarne Sveinall og
Søm kirkekor deltar

Kirkekaffe med bevertning 
på kirkebakken

Vi takker

Jubileumskonsert
Randesund kirke 150 år

Lørdag 20. september kl.19.00
i Randesund kirke

Rabbersvigen Jazzforsamling
Espen Grjotheim

Billetter kr. 200
Kjøpes på tlf. 381 96 880 mellom kl 10 – 14 

på Søm kirkes kontor.

Du kan også bestille billett på 
randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Forhåndsbestilte billetter må hentes innen torsdag18. september før kl. 14.00

Andre jubileumsarrangementer 
 i Randesund kirke høsten 2014
• 12. september: Bursdagsfeiring sammen med Kringsjå skole
• 7.  desember: Julekonsert  Bjørn Ole Rasch & Annbjørg Lien 

med venner

Søm kirkekor 10 år 

I sommer har Søm kirkekor sendt ut en rekke taktbevis.
Du kan også sikre deg konsertbillett til Søm kirkekor 
sin 10-års jubileumskonsert 1. søndag i advent 

kl. 20.00 ved å kjøpe et en takt i det helt nye verket som 
skapes i disse dager.

Nyskrevet verk øves inn
6. september er den store dagen for koret da dirigent 
Lars Kristian Håkestad kommer for å starte innøvingen. 
Det er også første gang koret får høre musikken og se 
teksten.

31.oktober er vi igjen med å arrangere 
VENNEFESTEN i Gimlehallen. Dette er et
tilbud til barn mellom 4 og 12 år som et 
positivt alternativ til Halloween.

Til VENNEFESTEN kan du komme som du er eller kle deg ut. Det blir show fra scenen, 
mange ulike aktiviteter og selvfølgelig masse godteri.

Sett av dagen nå! Mer informasjon kommer senere. (Se også www.randesund.no)
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Et signalbygg runder ti år

Søm kirke skal markere sine første ti år behørlig i høst. Tusenårsbygg, signalbygg og kirkebygg for Randesund, kjært bygg har 
mange navn. Vi har tatt en kaffeprat med leder av jubileumskomiteen, Steinar Tverrli, for å sjekke ut hva som skal skje og 
markeres i den forbindelse.

Katedral og arbeidskirke 
Vi treffer Steinar Tverrli i festsalen midt under forberedelsene til sin egen 60-årsfeiring.
(Gode gratulasjoner fra Kirkenytt!) Jubilanten tar seg til tid en kaffeprat omkring 
markeringen av vakre Søm kirke. Og vi forstår raskt at dette er rette mann på riktig 
plass i så måte, Steinar var nemlig leder av menighetsrådet den gang kirken ble 
planlagt og byggingen kom i gang.
 - Det er faktisk 14 år siden grunnsteinen ble lagt, og vi kom i gang med selve 
planeringen og byggingen noe senere, forteller Steinar, og legger til at summen 
kom på ca. 50 millioner kroner totalt. - Jeg synes resultatet ble flott, legger han til, og 
mener man fikk et bygg med både katedralens storhet og arbeidskirkens soliditet i 
en god forening. Her er plass til mange aktiviteter, og vi har på mange måter sprengt 
rammene vi hadde i det gamle menighetshuset. Her drives et vidt spekter av arbeid 
for barn, unge og voksne, i tillegg til alt det vi forbinder med kirkelige handlinger, 
alt fra dåp, gudstjenester og begravelser. – Vi har også hatt en lang rekke flotte 
konserter i kirkerommet, som holder høy kvalitet for musikalske opplevelser. Bygget 
kan brukes til så mye, mener Steinar, men legger til at det er det indre livet og 
menneskene som fyller det som er viktigst for ham.
Ti år på kirkevei 
Steinar framhever at han har hatt med seg en rekke gode medhjelpere i komiteen. Sammen har de lagt noen rammer for 
en inviterende og innholdsrik markering av tiårsjubileet i denne høsten, og vi er interessert i å høre hva som skal skje: - Vi 

planlegger i første rekke en spesiell jubileumsgudstjeneste søndag 30. 
november, med påfølgende solid kirkekaffe. Søm kirkekor feirer også 
tiårsjubileum i år, og kommer til å bidra denne dagen. Det er også julemesse 
lørdagen, så det blir mye folk innom Søm kirke denne helgen. Men også 
søndagen før blir det aktiviteter i jubileets tegn, da planlegges det en sang 
og musikkveld med Sarepta og Søm vokalensemble, med takk og glede over 
Søm kirke som en passende arbeidstittel. – Her kommer nok også Reidar 
Skaaland til å bidra, uten at vi har alle detaljer i boks, legger Steinar til. Det kan 
også dukke opp noen kryssende punkter i tilknytning til jubileet, men det får 
vi ta når det kommer, smiler han.
Sted for livets mange ærend 

- Har dere noen ønsker for Søm kirke, undrer vi? - Ikke spesifikt i form av noe 
inventar eller utstyr, forteller Steinar, men understreker at han personlig 
ønsker at Søm kirke kan være det stedet folk søker til i livets mange ærend, og 
at man kan være et møtested i bydelen. –Vi skal være til stede og bety noe i 
nærmiljøet, vi må synliggjøres og brukes. Han trekker frem Sjømannskirken 
som et godt eksempel, og her snakker Steinar på bakgrunn av egen 
arbeidserfaring der. – Jeg håper tiårsjubileet kan brukes som en milepæl der 
vi ser framover, og arbeider videre med en vitalisering av menigheten og dens 
arbeide, ikke minst blant bydelens unge mennesker. –Vi skal ikke bare invitere, 
men oppsøke og ønske alle velkommen, og med Søm kirke har vi et unikt 
utgangspunkt for de neste årene, smiler Steinar, og åpner dørene for alle som 
ønsker det til fest og feiring i høst.    Dag Johan Beek

Program for Søm kirkes  
10 års jubileum
Søndag 23. november kl. 19.30
Stor sang- og musikk-kveld i Søm kirke. 
Reidar, June Baarøy Myhrstad, SVOK, 
Sarepta m.fl.
Søndag 30. november kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste i Søm kirke m/ 
kirkekaffe og program. Menighetens 
prester og inviterte gjester

Søndag 30. november kl. 19.00
Konsert med Søm kirkekor. Koret fyller 1o 
år samtidig med Søm kirke

Ellers arbeider jubileumskomiteen med 
å sette et jubileumspreg på de vanlige 
aktivitetene som skjer i jubileumsuka fra 
og med 23. til og med 30. november
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Randøyadagen 22. juni

T radisjonen tro feiret menigheten gudstjeneste 
på Randøya i forbindelse med Randøyadagen. 
Dette arrangementet er et felles tiltak mellom 

Midt-Agder friluftsråd og de ulike organisasjonene som 
eier hytter på det gamle forsvarsområdet. I år var det 
et strålende vær, og gudstjenesten ble holdt på plenen 
utenfor den gamle vokterboligen, der det nå er kafé. 

Vår egen organist, June Baarøy Myhrstad hadde med seg 
cellisten Hanne Kyllingstad, og sammen satte de toner 
til salmesangen: No livnar det i lundar, Din trofaste 
kjærlighet kan aldri svikte, Måne og sol. 

Som «grønn menighet» skal menigheten feire noen 
gudstjenester med fokus på skaperverket i løpet av 
året. Ingen ting er vel mer naturlig enn å gjøre dette 
på denne dagen, der vi befinner oss midt på en grønn 
perle i skjærgården vår. 

Denne søndagen var bibelordet hentet fra Matteus 10, 
29-31: Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én 
av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert 
hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere 
er mer verdt enn mange spurver. 
I sommersola ble vi minnet om at Gud bryr seg om det 
lille, og det bitte-lille. At han bryr seg om mennesket, 
og skapte oss med en gudbilledlighet som gjør at vi er 
elsket og skinnende, uansett om vi svikter våre egne 
mål. At hans kjærlighet er så sterk at han sendte sinn 
sønn til jorda som et lite menneske. To spurver er verdt 

en skilling. Et menneske er verdt Guds egen sønn. 

Omtrent 140 personer var samlet til gudstjeneste på 
plenen, og etter gudstjenesten var det mange som 
badet, solte seg, fisket, vandret rundt på øya og besøkte 
de ulike hyttene. Det var omvisning og konsert i 
fjellhallen, hvor June og Hanne spilte og sang både for 
barn og voksne. 

Randøyadagen er blitt en hyggelig tradisjon som 
menigheten setter pris på å være en del av. På dager 
som denne, med sol fra en klar himmel, er det selvsagt 
ekstra hyggelig. 

“Et år av en annen verden”

L ike før Kirkenytt var 
klar for trykking fikk 
vi en henvendelse fra 

tre ungdommer i Randesund 
menighet med forespørsel om 
å følge dem et år framover. De 
er alle tre studenter ved Hald 
Internasjonale Senter og skal 
snart reise ut til store oppgaver 
i henholdsvis Uganda og på 
Madagaskar. Vi synes det er 
beundringsverdig at ungdom 
satser for å kunne være med 
på lindre nød og være lys i 
en verden så annerledes enn 
vår, og Kirkenytt føler seg 
priviligert som får anledning til 
å følge dem. I dette nummeret 
presenterer de seg selv, og mot jul skal det bli spennende å 
lese om hvordan det går med dem ute i felten!

“Et år av en annen verden» (Visjonen til Hald)
I år skal vi (Astrid Breistein, Mathilde Dolsvåg og Julie 
Omdal Egeland) gå på Hald Internasjonale Senter 
i Mandal. Skolen får støtte og samarbeider med 
fredskorpset og er et internasjonalt arbeid som 
drives av Laget, Strømmestiftelsen og Det Norske 
Misjonsselskap hvor hovedfokuset er bistand, misjon 
og ledelse. Vi er 70 elever på skolen, hvorav 40 av 
studentene er norske og 30 er internasjonale studenter 
fra 15 forskjellige nasjoner. 

Astrid og Mathilde tilhører programmet til 
Strømmestiftelsen kalt Act Now, Julie tilhører 
programmet til Det Norske Misjonsselskap. Visjonen 
til Strømmestiftelsen er å utrydde fattigdom. 
Hovedfokuset er derfor fattigdomsbekjempelse og 
bistand. Organisasjonen sender studenter ut til ulike 
land i Afrika og Sør Amerika i 7 måneder, og Mathilde 
og Astrid skal til Uganda. 

Jeg, Mathilde Dolsvåg, er 19 år, født og oppvokst i Ytre 
Randesund, Kristiansand. Jeg er nettopp ferdig med 
3 år på musikklinja på Vågsbygd Videregående skole 
hvor jeg hadde trompet/sang som hovedinstrument. 
På fritiden liker jeg å drive med musikk, trene, ta bilder, 
være med venner og familie, være i skog og mark og i 
kirka. Jeg har vært involvert i kirkearbeid siden jeg var 
ca. 16 år. Jeg har vært mest aktiv på Loftet i misjonskirka 
hvor jeg har vært vennegruppeleder, søndagsskoleleder, 
sunget i lovsangsteam og vært med i Loftet - crew. Jeg 
skal bo 7 mnd i Kabala – Uganda. Der skal jeg jobbe på 
et prosjekt kalt ”Drucilla”, det er en jenteskole for jenter 
fra 16-23 år. Jeg skal være engelsk-, gym- og mattelærer, 
og i tillegg er skolen med i et mikrofinansprosjekt som 
vi skal hjelpe til med. Det blir også engelskundervisning 
for barn etter kirken på søndager. Grunnene til at jeg 
valgte å begynne på Hald og få et ”år av en annen 

verden” er mange. Jeg har lenge visst at jeg vil jobbe 
med mennesker og å forbedre menneskers liv, men 
det var i 3. klasse (på videregående) at jeg fant ut av 
på hvilken måte. Jeg hadde et fag som heter ”Politikk 
& Menneskerettigheter” og det åpnet virkelig øynene 
mine. Jeg fant ut at jeg vil studere juss og så videre 
menneskerettigheter og dette året ser jeg da på som 
en gylden mulighet til å få et lite innblikk i den verden 
jeg vil jobbe for å forbedre. Andre grunner er at jeg 
får oppleve og bo i en ny kultur, lære et nytt språk, 
få venner over hele verden, praktisere kristendom 
gjennom å vise nestekjærlighet og få et ”friår” og se en 
annen verden enn den jeg er vant til her i Norge. Følg 
meg (og min reisepartner Nora Bækø) på bloggen vår! 
www.funinuganda.blogg.no 

 Jeg heter Astrid Folkestad Breistein, jeg er 19 år 
og oppvokst i Randesund. I år fullførte jeg tre år på 
Kristiansand Katedralskole Gimle etter å ha gått på 
samfunnsfaglinjen på studiespesialisering. På fritiden 
driver jeg med løping og henger med venner. Jeg 
har vært involvert i Misjonskirken ved Søm. Der 
har jeg vært leder på Loftet ungdomsklubb og hatt 
undervisning på søndagsskolen. Tidligere har jeg vært 
utvekslingsstudent i USA, andre året på videregående. 
Jeg lærte å kjenne en annen kultur og jeg lærte å 
være selvstendig. Etter å ha bodd i et annet land for 
en lang periode har jeg bare hatt mer lyst til å reise. 
Dermed passet programmet ved Hald Internasjonale 
Senter meg godt. Jeg ønsker å kunne forstå andre 
kulturer og utfordringer både politisk og kulturelt 
som skjer i verden. I tillegg ønsket jeg å jobbe frivillig. 
Dermed valgte jeg programmet Act Now. Jeg skal til 
hovedstaden i Uganda, Kampala. Her skal jeg jobbe i en 
barnehage kalt Miles2smiles med 400 unger. Dette er 
en barnehage hvor enslige mødre kan la barna gå på 
barnehage mens de er ute og jobber ved markedet. 
Etter året på Hald har jeg lyst til å studere juss og gå 
videre med menneskerettigheter. 

 Dermed tror jeg at jeg kan bruke kunnskapen jeg får i 
Uganda til å bruke til senere studier. Jeg har et ønske 
om å drive med bistand og rettigheter til mennesker, 
inkludert kvinnerettigheter. Jeg er klar for å møte nye 
mennesker og utfordringer som kommer til å komme 
underveis i oppholdet. 

Mitt navn er Julie Omdal Egeland, og jeg er 20 år. I 2. 
klasse på videregående skole var jeg utvekslingsstudent 
i Bedford, England, og etter videregående tok jeg et 
årsstudium i engelsk ved Universitetet i Agder. Ved 
siden av studiene har jeg jobbet på Stormberg, og 
vært mye med som frivillig i kirka. De siste 6 årene har 
jeg vært hjelpeleder i Rabakoret, og 5 av dem var jeg 
også webredaktør for korets nettside. I tillegg har jeg 
vært med som leder på andre aktiviteter for barn, som 
for eksempel Tårnagenthelg, Huledag og Lys Våken. 
Det siste året har jeg også vært med i regionrådet i 
NMS U Region Sør, og vært med som frivillig på leir på 

Havglimt. 

Jeg interesserer meg for språk og kultur, og dette 
er en av grunnene til at jeg valgte å søke på Hald 
Internasjonale Senter. I tillegg ønsket jeg å ha et 

”annerledesår”, og samtidig bidra med noe. Valget falt på 
linjen Connect som drives av Det Norske Misjonsselskap, 
da jeg hadde en tilknytning til NMS fra før. 1. oktober 
setter jeg kursen mot Antananarivo, Madagaskar, hvor 
jeg skal bo og jobbe de neste 6 månedene. Foreløpig 
vet jeg ikke så altfor mye om hva jeg kommer til å gjøre, 
men jeg vet at det kommer til å dreie seg mye om 
engelskundervisning. De første tre ukene av oppholdet, 
skal jeg imidlertid til Antsirabe på språkkurs. Jeg gleder 
meg til å bli kjent med en ny kultur fra innsiden, til å 
lære gassisk, og alle andre opplevelser og utfordringer 
som året vil bringe. Følg meg gjerne på bloggen min: 
www.julieegeland.wordpress.com.
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 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

G. Strømme Holding AS

Telefon: 38 12 50 60
Mail: no4231c@ica.no 
08.00 – 22.00 
Nå også lørdager

Dvergsnes

Gode samliv kan bli bedre! 

 

   To på samme kurs 
  Dato: 10.– 12. okt. 2014. 

 
 
 
 

Påmelding til: Diakon Fredrik Netland 
E-mail: Fredrik.Netland@kristiansand.kommune.no 

Innen  25. sept 2014 
Sted: Helsestasjonen Vågsbygd Amfi 

Arr: Den norske kirke i Kristiansand og  
Søgne i samarbeid med Vågestykket AS, daglig leder 

Anne Helene Våge mob.tlf. 92241454 
 

 
Et spennende kommunikasjonskurs for par. 
«Dette kurset øker forståelsen og styrker  

evnen vår til å snakke sammen.» 
«Jeg var redd for at jeg måtte utlevere meg,  

men det måtte jeg ikke.» 
«Dette kan par være med på uansett kirketilknytning» 

 

To på samme kurs 
Et spennende kommunikasjonskurs for par uansett fartstid! 

 
Gode samliv kan bli bedre! 

Tid:  10.-12. okt. 2014 
Sted: Helsestasjonen Vågsbygd Amfi 

Kursledere: Anne Helene og Bjarte Våge 
Pris: kr. 950.00 pr. par 

Arr: Den norske kirke/v/Diakonene  
Kristiansand og Søgne  

Påmelding: Innen 25. sept. til e-mail: 
Fredrik.Netland@kristiansand.kommune.no 
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Baby- og 
småbarnssang 

 

Høsten 2014 
I Søm kirke 

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag fra 10.september til 
3.desember 

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

 

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:  
June Baarøy Myhrstad 

 
 

 
Velkommen! 

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

 

Vi er tilknyttet Ung Kirkesang, og  
deltakerne blir oppfordret til å tegne 

medlemskap der.  
Dette gir oss statsstøtte. 

 

Barne-
gudstjenester 

 

Høsten 2014 
 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. 
 
 
 
 

 
 

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

 

En hilsen fra SØNDAGSSKOLEN – Vest Agder krets

I skrivende stund er sommerferien rett rundt hjørnet. 
Sola skinner fra blå himmel og mange ser fram til 
noen flotte, late sommerdager sammen med venner 

og familie.

Det er godt å vite at Herren oppfordrer oss til hvile fra 
både arbeid og eget strev med mange ting. 
I Forkynneren 2,24 står det:  
Ingen ting er bedre for et menneske enn å spise og 
drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Men jeg 
fikk se at også dette kommer fra Guds hånd; 
Nyt feriedagene, men ikke glem å ha Jesus med i ferien . 
Jesus på første plass er best.
Høstens tema i SPRELL LEVENDE er ”på skattejakt i 
bibelen”.

Bibelen ligger gjerne ikke på nattbordene og 
kjøkkenbordene som velslitte bruksbøker lenger. 
Mange voksne leser ofte i den – men gjerne på mobilen 
eller nettbrett. Barna ser i det hele tatt ikke så mye til 
boka, Bibelen blir usynlig for barna.
Hvordan skal barna lære å bli glad i boka de aldri ser?
Søndagsskolen vil hjelpe barna å forstå at alle 
de spennende fortellingene de opplever på 
søndagsskolen hører sammen med ei like spennende 
bok. Verdens mest solgte bok, Bibelen.
Vi ønsker å formidle at Bibelen  framfor alt er viktig fordi 

den forteller oss noe om hvem den treenige Gud er -  til 
tro. Vi vil skape nysgjerrighet på Bibelen. Engasjement. 
Undring. Glede.
Bli med barna på skattejakt i Bibelen.

Vi trenger flere engasjerte kristne ledere i 
søndagsskolen. Vi trenger de som brenner for at barna 
skal bli kjent med den Treenige Gud. Vi trenger at Gud 
kaller frivillige medarbeidere i Guds rike. Er du blant 
dem?

- Vær med å start søndagsskole i ditt nærmiljø
- Meld deg som frivillig leder i den 

søndagsskolen som er på ditt sted
- Be om søndagsskolevekkelse over Norge
- Be for barn og ledere
- Be Gud gi vekst

Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og 
ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi 
dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus! – kol 3, 23-24

Vi gleder oss til høsten når vi skal gå på skattejakt i 
Bibelen på søndagsskolen.
God sommer til dere alle.

Grete T Askekjær
Konsulent SØNDAGSSKOLEN Vest Agder krets.

SVOK
Søm Vokalensemble, SVOK, ser fram til 
en aktiv høst: Konserter og gudstjenester i 
Randesund menighet, seminarhelg  i Skien 
(hvor vi skal synge i Skien kirke) samt delta i 
gudstjeneste i Høvåg kirke. 
Vi øver hver onsdag kl. 20.00. Notekyndige 
sangere er velkommen, spesielt tenorer. 
Ta gjerne kontakt med vår dyktige dirigent, 
Konrad M. Øhrn, tlf 913 73 706 
eller styreleder Dagfinn R. Andersen,   
tlf. 915 63 942.
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Døpte i perioden juni - august
Celine Aanensen
Amelia Louise Bang Fjulsrud
Isabella Stendahl Noreid
Mats Berthelsen
Matilde Erklev
Kristian Haugstvedt
Mathilde Dorthea Hermansen
Fredrik Vigemyr Holmen
Marie Gabrielsen Tveit
Jone Ask Arnegård
Emma Liebermann Eriksen
Mads Emil Fiskaa
Rebekka Marie Håland
Pia Annie Jensen
Nina Kankrathok Lomeland
Caroline Dovland
Mia Lykke Eikeland
Sofie Raustøl
Martin Aaker Rødland
Mats Lindjord Bardoff
Sebastian Skjelbred Mjåland
Terjei  Almås Olsen
Andreas Nilsskog Haave
Ulva Monge
Vilde Kurdøl Berge
Ulrik Langeid Raustøl
Sonja Bjordal Simonsen

Adam Grønlie
Emil Jacobsen
Aksel Kaarstein
Markus Væting
Leander Konstantin Wathne
Leo Bredesen
Sanna Sandvik
Viljar Lislevand Stubseid
Ida Wærvågen-Rasmussen
Eirik Bolsøy
Mats Vidarsson Tellefsen
Johan Lindebø
Julie Lorentsen

Døde i perioden  juni –  august
Alf Torsvik
Kristine Helga Lomeland
Liv Margrethe Lien
Inga Karin Saga Eriksen
Dagny Wigvoll
Kjell Jonsson
Svanhild Eriksen Andreassen
Andreas Sigval Bakke

Viede i perioden mai – august 
2014:
Margrete Helleland og Stig Meberg
Marte Tveide Eikås og Håkon Rokne 

Johannessen
LinnTryfoss Salvesen og Harald 
Benestad Gerhardsen
Susanne Koster og Geir Iversen
Anne Gunn Langeid og Morten 
Dvergsnes
Therese Abelsnes og Kjetil Olsen
Stine Borden og Johnny Andre 
Kristiansen
Anne Marie Thorbjørnsen og Per 
Erik Mattias Torstensson
Bergljot Strømsbo Gjørv og Martin 
Rødland Haga
Elisabeth Helland og Ludvig Skolt
Stefanie Charlotte Land Pedersen 
og Truls Westergaard
Karina Voreland og Per-Arne Kolstad 
Jacobsen
Vivian Dolsvåg og Tommy Moseid 
Thomassen
Charlotte Kurdøl Berge og Torgrim 
Berge
Anne-Celin Nicolaisen og Otto 
Pedersen
Cecilie Stave Gabrielsen og Kjetil 
Lidal
Sara Kristine Frivold Andersen og 
Torvald Pedersen

Slekters gang Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager
Kl. 11.00.-12.00: Bønn og samtale i kapellet
Kl. 18.00 – 19.15: Guttis annenhver mandag. For gutter 
på 1.- 4. trinn.

Tirsdager
Kl. 17.30 -19.00: Speideren. 

Onsdager
Kl. 10.30- 11.15: Småbarnssang (fra ca 1 år) 
Kl. 12.00-12.45: Babysang (til ca 1 år)
Felles lunsj fra kl. 11.15-12.00
Fra kl. 11.15: Kafé på kirketorget 
Kl. 20.00-22-00: Søm vokalensemble (SVOK)
Se også liste over Onsdagstreff med månedens gjest

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

Fredager
Kl. 18.00-19-30: MIDI annenhver fredag. For gutter og 
jenter 5. – 7. trinn 

Lørdager
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter^. For ungdommer fra 
8. trinn og oppover 

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

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

Onsdag 3. september - Shervin og Maryam 
 Den lidende kirke i Iran
Onsdag 1. oktober - William Glad 
 Syk — men omsluttet 

Onsdag 5. november - Kirsti Espegren 
 Mitt møte med innvandrerungdom
Onsdag 3. desember - Oddbjørn Kleivane 
 Noen av julesangenes spennende historie

Høsten 2014
Treffene er kl 16.00 – 17.30

10.september Reidar Skaaland
8.oktober Bjørg Valborgland

12.november Eivind Martinsen
10.desember Tove Houck

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

Alle er hjertelig velkommen!

     Trenger du skyss, eller har spørsmål, ta kontakt med:

    Diakon Kristin Haugen
       Tlf. 38 19 68 81 / 97 57 17 64

Tidspunkt:

Kl 10.30 på Strømmetunet
Kl 11.45 på Randesund Omsorgssenter

Høsten 2014
27.august
24.september
29.oktober
26.november

Alle er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor
Eivind Martinsen, sokneprest

og Kristin Haugen, diakon

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

til servering av lapskaus 
tre tirsdager høsten 2014!

   9. september
   14. oktober

   25. november

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr per pers.

Hjertelig velkommen!

!

«Sorgen det ikke  
sendes blomster til…» 

 
 

Åpen temakveld  
om samlivsbrudd 

 

i Lund kirkes menighetssal, Marviksveien 5 
 

Torsdag 25.september kl. 19.00. 
v/familieterapeut Karin Hildén 

 

Kvelden tar opp ulike spørsmål 
omkring et samlivsbrudd, 

og gir informasjon om 
samtalegrupper i Kristiansand. 

 
Temakvelden og gruppene er åpne for alle, 
uavhengig av kirketilknytning eller livssyn. 

Arr: ”Sorg og omsorg” i Kristiansand. 
Eventuelle spørsmål kan stilles til diakonen i Vågsbygd: tlf. 930 48 157 



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  Avskjed med Liv Godtfredsen 
Randesund kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Forbønn  «Midt i vår verden»

Søndag 14. september 
(14. søndag i treenighetstiden, 
Vingårdssøndag, Matt 20, 1-16) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 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 v/ domprost 
Sveinall og kirkens betjening 
Nattverd  «Randesund kirke 150 år»

Søndag 28. september
(16. søndag i treenighetstiden,  
Mark 7, 31-37) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Dåp

OKTOBER
Søndag 5. oktober 
(17. søndag i treenighetstiden, 
Høstens påskedag, Joh 11, 17-46) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp  Nattverd

Søndag 12. oktober 
(18. søndag i treenighetstiden,  
Matt 8, 14-17) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen, 
Torill Farstad Dahl og Ellen Sandvik 
Presentasjon av konfirmantene  
Søndagsskole   

Søm kirke kl. 17.00: 
Familiegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen og Ellen Sandvik 
«Min kirkebok»

Søndag 19. oktober 
(19. søndag i treenighetstiden,  
Gal 5, 16-26) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Nattverd  Søndagsskole  «Sarepta» 
synger 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/Torill Farstad 
Dahl og Ellen Sandvik 
«Min kirkebok»

Søndag 26. oktober 
(Bots- og bønnedag, Luk 13, 22-30) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl og 
Steinar Tverrli 
Skriftemål  Sjømannskirken 
presenterer seg 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

NOVEMBER
Lørdag 1. november: 
Randesund kirke kl. 14.00: 
Dåpsgudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Randesund kirke kl. 16.00: 
Minnegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen og Kristin Haugen

Søndag 2. november 
(Allehelgensdag, Matt 5, 1-12) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl 
Nattverd  Bønnevandring  Forbønn  
Søndagsskole 
Søm kirke kl. 19.00: 
Allehelgenskonsert ved SVOK og 
med Birte Løvåsen som liturg

Søndag 9. november
(22. søndag i treenighetstiden,  
Matt 12, 33-37) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
Nattverd

Søndag 16. november 
(23. søndag i treenighetstiden,  
Mark 10, 28-31) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen  
Dåp  Søndagsskole  «Søndag for de 
forfulgte» 
Randesund kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen og 
Kristin Haugen   
Nattverd  Forbønn  «Midt i vår verden»

Søndag 23. november 
(Domssøndag, Kristi kongedag,  
Matt 2, 31-46) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen 
Dåp  Nattverd 
Søm kirke kl. 17.00:  
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl

Søndag 30. november 
(1. søndag i adventstiden,  
Luk 4, 16-22a) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Jubileumsgudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen og Torill Farstad Dahl 
Nattverd  Utvalg av menighetens kor  
«Søm kirke 10 år»

DESEMBER
Søndag 7. desember 
(2. søndag i adventstiden,  
1. Kor 15, 50-57) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad 
Dahl 
Dåp  «LysVåken» deltar  Juleverksted 
etter gudstjenesten

Søndag 14. desember 
(3. søndag i adventstiden, Luk 3, 7-18) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl  
Nattverd  Søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste v/ Eivind 
Martinsen
Dåp  TROS tiåringer deltar 

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

Gudstjenester fra september til desember 2014


