10 år

150 år

Randesund.no - i ny drakt

Trenøkkelen

Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i
vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles,
og det er den perioden i året hvor vi spiser aller mest god
mat. Samtidig er julen som et forstørrelsesglass. Det fine
blir enda finere, mens det såre oppleves enda sårere. De
vonde relasjonene smerter enda mer. Ensomheten blir
større. Fattigdommen blir aldri så tydelig som i julen.
For noen er julen en tid man gleder seg til, mens andre
gleder seg til julen er over.

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

Det er et paradoks at jul feires med så mye pomp og
prakt. For det er jo egentlig det motsatte julen handler
om. Vi ser en fattig familie som har lagt ut på en lang
vandring. Ikke fordi de hadde lyst, men fordi keiseren
hadde befalt det. Det var ingen vei utenom selv om
Maria kunne få barnet når som helst. De to som snart
skal bli foreldre får bokstavelig talt oppleve boligkrisen.
På tross av at alle kunne se at de trengte et sted for
natten, var det ikke plass i vertshusene. Ingen av de som
var innenfor tilbød dem sin plass. Skuffet gikk de fra dør
til dør.
Når så barnet blir født, er det i en stall. De som
først kommer til stallen er ikke de rike, men de
fattige gjeterne. Nei, pomp og prakt passer ikke inn i
juleevangeliet.
Augustin, en kirkefader som levde på 300 tallet sa en
gang:
«En trenøkkel er ikke så vakker som en som er
laget av gull, men hvis det er den som kan åpne
døren og ikke gullnøkkelen, så er den mye mer
nyttig.»

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

kristin.haugen2@kristiansand.kommune.no

Nå er vi inne ved kjernen av juleevangeliet. Hvis Gud
hadde sendt sin Sønn julenatt for å gjøre inntrykk og

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

«Marias Jul»

June.Myhrstad@kristiansand.kommune.no

la2pga@frisurf.no

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

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

June.Myhrstad@kristiansand.kommune.no

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

Konsert i Søm kirke
Søndag 28. desember
kl. 19.00

Alle sangtekstene har fokus
på Maria Jesu mor, og vi
følger henne fra «Marias
Budskapsdag», på hennes
vandring til Betlehem, til
Jesu fødsel og i hennes
tanker om det som skal
komme.
Musikk av Bach, Amy Grant, Carola, Løvland, Reger m.fl.
Medvirkende:
Mette S. Pearson
sang
Mathias S. Pearson cello
Martin Pearson
orgel / piano
Reidar Skaaland
piano
		
Inngang: kr. 100,- (barn u. 16 år gratis)

skape beundring, da hadde han
kommet på en annen måte. Hvis
det var for å imponere, hadde
han kommet med all sin makt og
velde. Da hadde selv keiseren i
sitt palass vært nødt til å kaste
seg ned i beundring. Men når
han kommer så enkelt og stille til
vår jord, er det fordi han ønsker å
nå helt inn til oss.
Jesus tok av seg sin verdighet og kom som et
menneske. Han var fortsatt Guds Sønn, men han ble
samtidig menneske som en av oss. Han ble sårbar, trett,
sliten, gråt og tryglet til sin Far. Det står om Jesus: ”Han
gav avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble
mennesker lik (Fil 2,7).”
Materialet Gud bruker er ikke gull, men tre. Jesus ble
lagt i en krybbe av tre da Han kom til jorden. Gud brukte
stokkene fra et tre da han skulle frelse oss. To bjelker
satt sammen i et kors. Det var slett ikke så vakkert som
keiserens palass, men det er dette korset som åpner
veien for oss.
Fra krybben til korset gikk veien for deg
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt, sammenlignet
med en nøkkel av tre som kan føre oss inn til noe stort.
En nøkkel som kan åpne en stengt dør. ”I dag er det født
dere en Frelser. Han er Kristus, Herren.”
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

«Det er gøy på Enter^!»

- Det må du få
med, sa de to
unge nye lederne
i ungdomsgruppa
Enter^. – Og så må
du få med at vi skal
ha tur til Hovden
den første helga i
vinterferien! Jørgen
Kjellevold Tveter
og Haakon Ekberg
er entusiastiske nye ledere i Enter^ mens Jostein
Tjorvnes har permisjon.
Begge er 20 år og Sømsgutter, de er studenter, og
de har så å si vokst opp med Enter^. Menigheten er
heldig som har ungdommer som går inn i lederroller
med slik glede. 				
Tove
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Kjære Søm kirke – 10 år

H

vem skulle vel ha trodd
at den skogkledde kollen
ved Liantjønna
en dag skulle bære en kirke
på sine skuldre!
Men noen så og trodde,
noen hadde visjoner,
noen kjente på behovet,
noen hadde kunnskapen og kunsten,
og mange gav sine timer for å få det til.
Slik ble kirken på kollen
den runde katedralen
med den vakre glasskunsten.

Kjære Søm kirke – 10 år
Jeg går inn i ditt hellige rom,
inn i kirkeskipet
som skal vise vei på min livsreise.
Jeg ser det dypblå, bølgende havet,
ser skipet mitt
tegnet i svarte usymmetriske streker,
jeg, en seiler på livets hav,
en seiler mot Ham
som rekker ut sine armer
slik at favnen er åpen
når jeg kommer fram.
Kjære Søm kirke – 10 år
Jeg snur meg og ser bakover,
vil finne det røde hjertet høyt der oppe
hvor båten min er blitt til gull
i skinnet fra Hans kjærlighet.
Da møter jeg alle de varme blikkene
fra mine medseilere på havet,
de som er Hans hender og føtter
her på jorden,
barna og de voksne,
de som fyller alle de andre rommene
i huset ditt,
de travle rom, de kreative rom,
og det stille bønnerom.
Jeg møter smilene og tryggheten,
kjenner fellesskapet og samholdet
i vissheten om at vi drar
mot den samme havn.
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Men så tar savnet meg og
vemodet,
for noen er borte,
noen som var der før,
som har nådd havnen før
oss.
Knævelsrud smiler ikke lenger
mot meg og nikker,
andre kjære er heller ikke der.
Da snur jeg meg igjen,
mot Trøsteren og trøsten,
mot Ham som bærer meg
på ørnevinger
og som ber meg til sitt alterbord
hvor de kjære som er borte
også samles med meg
usynlige på den andre siden.
Kjære Søm kirke – 10 år
Blikket mitt dras igjen
mot det bølgende havet,
flytter seg nedover
mot det svarte dypet
Helt der nede finner jeg
det røde glødende feltet,
Guds kjærlige nåde
som rekkes meg også der
i livets mørke havdyp.
Lettet og i takknemlighet
fortsetter jeg reisen på livets hav
i visshet om at Han er med
hele ferden
mot den evige havnen.
Slik samles alle
livets og evighetens tråder
i ditt hellige rom,
kjære kirke på kollen.
Jeg gratulerer deg med ti års jubileet,
og takker for at du er reist
akkurat her hos oss
				tovehouck

Noen som bryr seg

D

et har vært mye snakk om dette tema i det siste, i
aviser og TV , i lokalsamfunn, i hjem, skole og
arbeidsliv. Mange har fortalt sine historier om de
gangene de opplevde at folk ikke brydde seg. Det var
trakassering og mobbing uten at noen grep inn. Det ble
sår som ikke ville gro.
Det finnes heldigvis fortellinger om det motsatte.
Folk som stilte opp, som grep inn, som brydde seg på
en god måte.
Vi vet kanskje av egen erfaring hvor mye dette har
betydd og betyr, det at noen bryr seg.
Jeg hørte en sann fortelling om en voksen mann.
Han hadde i ungdommen kommet litt skeivt ut, og
det så ut til å fortsette slik. Men så hadde læreren
tatt han til side og spurt om det var noe han kunne
gjøre for denne gutten. Han hadde prøvd tre ulike
innfallsvinkler, men ble avvist alle tre gangene. Men
da gutten var på vei ut av rommet så sier læreren:
Men husk at jeg bryr meg om deg.
Akkurat denne setningen ble vendepunktet i
historien. Den gikk rett inn. Og gutten som nå
var voksen fortalte hva denne setningen og dette
engasjement hadde betydd for ham. Den var helt
avgjørende.
Voksne, ja, i grunnen alle som bryr seg, er av
kjempeverdi. Og vi kan på hver vår måte være til
hjelp og støtte på dette området for hverandre.
Jeg tenkte på dette nå når det nærmer seg julen.
Da skal vi jo feire og minnes at vi tror på en Gud som

bryr seg om oss på en
forbilledlig måte.
Han signaliserte at han
brydde seg. Og ikke bare
det. Han bøyde seg ned,
han stilte opp, han grep
inn, han engasjerte seg.
Menneskets vei er ofte
at de vil opp, stå over
noen, gjerne klatre og tråkke på andre hvis det er
nødvendig. Guds vei er motsatt. «Da steg Gud ned»
står det i Bibelen. Han er hos dem som er nedbøyd
og knust i sitt indre.
Julen er for alle. Ja, men kanskje mest for dem
som har plass, husrom, hjerterom for denne gjest fra
himmelen.
Enda en gang ser det ut for at vi skal få møte dette
budskapet, møte denne varmen, få høre at der er én
som bryr seg på en god måte, som av hele sitt hjerte
bryr seg om deg og meg.
La meg avrunde med å sitere det andre vers fra
Svein Ellingsens vakre julesalme: Vi ser deg, Herre
Jesus.
Vår byrde vil du bære og ta vår tyngste vakt!
Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt.
Vi åpner oss for gledens ord!
Vi ser deg, barn, og hører Guds hjerteslag på jord.
Hilsen sokneprest Eivind Martinsen

Tårnagenthelg!

L

ørdag og søndag 24. og 25. januar 2015 inviteres du
som går på 2.- 4. trinn til kirken for å være agent. Der vil
det bli mange oppdrag og mysterier som du kan være med
på å løse.
Randesund menighet inviterer denne helgen alle på 2.4. trinn til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen
skal vi utforske kirken, tårnet og kirkeklokken. Barna bor
hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag.
Barn som går på 2. trinn og fyller 8 år i 2015 vil få en
spesiell invitasjon i posten, men det er også mulig for
barn på 3. og 4. trinn å melde seg på til denne helgen.
Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har
vi lyst å gjøre noe med. Vi vil klatre opp i kirketårnet
denne helgen for å utforske det. Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse
oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for
både agentene og for andre...

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt
er en voksen som er med og passer
på barna noen timer i løpet av helgen,
en som kan være sammen med
gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med
maten, m.m.
Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for barn som heter www.
tarnagentene.no. Her kan barna bli Tårnagenter, de kan
få et eget agentbevis og løse flere oppdrag. De som
ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb
som er helt, helt hemmelig….
Påmelding på www.randesund.no innen 12. januar.
Begrenset plass, barn fra 2. trinn, som melder seg før
fristen vil bli prioritert.
Agenthilsen fra oss i Randesund menighet
P.S. Ikke glem å se ”Tårnagentene”! Den ser ut til å
komme på NRK Super i jula.
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Astrid i Kampala, Uganda
Nå har jeg vært i Kampala i to måneder. I løpet av disse
to månedene har jeg jobbet i barnehagen Miles2smiles
som er et av prosjektene til Strømmestiftelsen. Det har
vært en fantastisk opplevelse frem til nå. Alle barna er
så glade, de smiler og de leker. Jeg er så takknemlig
at jeg får jobbe i barnehagen. Jeg jobber to dager på
babysenteret og to dager på den store avdelingen. Her
gjør jeg alt fra å vaske opp, hjelpe til å lage mat og leke
med barna. Vi ler sammen med de ansatte og smiler til
barna som leker og smiler. I barnehagen får de være
trygge mens mødrene kan være på arbeid.
Nå er det snart juletider og barna i barnehagen
forbereder seg på julefesten hvor de skal opptre foran
alle foreldrene sine. Dette er det største arrangementet
som skjer i barnehagen, både for de ansatte og barna.
Alle gleder seg. Dette betyr derimot ikke at barna på
barnehagen får feiret jul. De får juleferie men ikke alle
har råd til å feire jul. Den norske jul er en drøm som er
uoppnåelig for familier i slummen i Kampala. Mange
av barna har aldri fått en julegave. Jeg har fått et nytt
perspektiv på hva jul egentlig handler om etter den
korte tiden min her i Kampala. Jul handler om å være
sammen med dem en er glad i. Jeg er så takknemlig for
all familie og venner jeg har i juletiden. Det er viktig å
ikke å la fokuset i julen bli på gaver. Et julekort til venner
og familie kan være mer enn nok. I Norge har vi alt vi

«Et år av en annen verden»
Kirkenytt følger tre ungdommer fra Randesund gjennom
et år. De er studenter ved Hald Internasjonale senter og
har nå reist ut til store oppgaver i henholdsvis Uganda og
Madagaskar. I dette nummer av Kirkenytt får vi de første
reisebrev fra trioen, og vi blir bedre kjent med hverdagen
deres. Vi kan virkelig si at de er inne i «et år av en annen
verden»!(Visjonen til Hald)

Matihilde | Astrid | Julie

trenger. Barn i Norge vet ikke hva de skal ønske seg
fordi de har alt. Hvorfor ikke forandre på dette? Bruke
denne julen til å være sammen personer en er glad i, og
hvor fantastisk er det ikke også å kunne invitere noen
inn til varmen som ikke har noe sted å være på julen?
Gud ønsker oss å ha åpne dører for mennesker i nød.
Han ber oss om å vise kjærlighet. Jeg har allerede fått
den beste julegaven i år: å få muligheten til å jobbe på
Miles2smiles. Jeg takker Gud for denne muligheten. God
Jul alle sammen, Gud velsigne dere.
Hilsen Astrid Folkestad Breistein

Mathilde i Kabale, Uganda
Jeg har nå vært i Kabale, Uganda i litt over 6 uker. Så
langt har jeg det veldig fint i «Afrikas svar på Sveits». Til
daglig er jeg lærer på Drucilla Balaba Vocational Training
School, en jenteskole for dropout jenter i alderen 15+.
Her lærer de nyttige ferdigheter som strikking, sying,
jordbruk, matlaging i tillegg til engelsk, etikk og basic
dataferdigheter, som er vårt ansvar. Og med «vårt»
mener jeg teampartneren min, Nora Bækø, og meg selv.
2. klassen vår er en gjeng med livsglade jenter som
elsker å tulle, synge, danse og lære. Man kan se at hele
ansiktet lyser opp når de endelig forstår hvordan man
skal bøye «to be» i presens.
Mikrofinans
I tillegg til å være en skole, driver Drucilla også med
mikrofinans, og i Kabale distriktet har de hele 182
etablerte mikrofinansgrupper.
Mikrofinans går ut på å låne og gi lån på mikronivå
innad i et samfunn. Med så lite inntekt og egenkapital
som disse menneskene har er det veldig vanskelig for
dem å ta opp lån i vanlige banker. Ved å få økonomisk
hjelp og faglig råd fra Strømmestiftelsen har de likevel
en sjanse.
Selger løk
Jeg har fått høre mange suksesshistorier takket være
Strømmestiftelsen, Drucilla og mikrofinans, bl.a. om
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en kvinne som klarte å etablere et lite enmannsforetak
hvor hun selger løk. Etter fire år i mikrofinansgruppa, et
stort lån og ukentlige sparinger har hun klart å sende
alle seks barna på skole, kjøpe seg en geit og en gris
i tillegg til å hjelpe eldstesønnen med å bygge seg et
hus. Det er helt utrolig å se hvor lite som skal til, for
disse menneskene er ressurssterke mennesker med en
imponerende stå-på-vilje. Alt de trenger er noen som
tror på dem og litt hjelp til oppstarten.
Så med andre ord har jeg det veldig fint! Hver dag er fylt av
latter, glede, smil og inspirerende mennesker.
Hilsen Mathilde Dolsvåg

Julie på Madagaskar
Nå har jeg vært på Madagaskar i 2 måneder. Den første
tiden gikk med til språkkurs i Antsirabe, og vi har også
vært med på misjonærmøte. Nå er jeg og min ’team
mate’, Maren, på plass i hovedstaden Antananarivo. Vi
bor på ungdomssenteret til FKTLM i Sabotsy-Namehana,
12 km utenfor Antananarivo sentrum. Det merkes at vi
bor i en storby – her er det mye folk, mye trafikk, og det
tar lang tid å komme seg fra A til B. Kontrastene i byen
er også store. Det er mye nytt å bli vant til, alt i fra store
ting som språk og kultur, til detaljer som lukter og mat.
Vi har begynt å jobbe, og arbeidsoppgavene våre er
varierte. Mandager jobber vi på et rehabiliteringssenter
for småkriminelle tenåringsjenter. Her arrangerer vi
leker og aktiviteter for å ha det gøy sammen med
jentene. Tirsdager underviser vi engelsk i en kirke, noe
jeg trives veldig godt med. Vi skal også undervise
engelsk for den lutherske radiostasjonen, ved at vi
spiller inn et radioprogram hver uke. Onsdager får
vi besøk av tre klasser fra en barneskole i nærheten.
Da leker vi litt og synger noen engelske sanger. På
torsdager jobber vi på Akenin’ny Marenina, den
lutherske døveskolen. Elevene er ivrige på å snakke
med oss, selv om vi ikke forstår dem. Vi skal lære
tegnspråk så vi kan kommunisere bedre med dem
etter hvert. I tillegg til disse arbeidsoppgavene, deltar
vi på engelskklubb fire kvelder i uken, og vi er med i
koret i kirken vi går i. Det er spennende, utfordrende,
lærerikt og givende å være her. Vår største utfordring

til nå er språkbarrieren som gjør det vanskelig for oss
å kommunisere, men det blir nok bedre med tiden.
Dere kan lese mer på bloggen min: www.julieegeland.
wordpress.com.
Varme hilsener fra Julie Omdal Egeland

«Juleevangelistene» trår til igjen!

V

i feirer 10-års jubileum i år – og i nesten
like lang tid har barn og konfirmanter lest
julevangeliet på juleaften. Bak dette ligger lang
øvelse, hvor «juleevangelistene» gjennomgår
både stemmeøvelser og uttale sammen med

Billy Glad. Og maken til toppmotivasjon som hos
disse evangelistene, skal man lete lenge etter! I år
leser Vilde Sørensen Vabo, Synnøve Skarbø, Magnus
Pearson, Regine Dalen og William(Billy) R. Glad.

Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 4

7

En glede for hele folket

D

et nærmer seg jul, og med det også et nytt år. Mye
av det året som vi nå legger bak oss, har stått i
jubileets tegn for Randesund menighet. Først
150 års jubileum for Randesund kirke, og nå i slutten
av november 10 års jubileum for Søm kirke. Bak jul og
jubileum ligger det er fellesord, og det er ordet glede.

Givertjenesten når nye høyder i jubileumsåret for begge kirkene og Søm Kirkekor:

Giverrapport desember 2014

Takk til alle bidragsytere!
Lars-Ivar Gjørv

leder av giverkomiteen. larsivar@gmk.no

Randesund menighet har i 150 år vært avhengig av frivillige gaver. I jubileumsåret
2014 ble alle tidligere rekorder slått: Vi
nærmer oss kr 700 000. Fra nå av kan du gi
direkte fra mobilen; under høymessen eller
fra hytta!
Menigheten vår er et allsidig fellesskap av
ulike mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn. Ved avslutningen av ett kirkeår og
starten av et nytt er det grunn til å reflektere over hva vi faktisk forvalter og er en del
av:
Søm og Randesund kirke er et møtested for
tilbedelse, bønn og lovsang, i alle livets faser. Menigheten med sine gudstjenester,
bibelgrupper og nærmest utallige aktiviteter
og tilbud er arenaer der Evangeliet forkynnes. Det kristne fellesskapet er et fellesskap
av mennesker der vi først og fremst har én
ting felles: Evangeliet om en nådig Gud.
Videre er menigheten også et sosialt fellesskap for barn, ungdom, voksne og eldre.
Fellesskapet fungerer for mange som et
fritidstilbud som skaper tilhørighet til bydelen, nærmiljøet og hverandre. Et menighetsfellesskap er sammen med idrettslag, barnehage og skole den viktigste forebyggende
faktor som bygger opp under et positivt
oppvekstmiljø og trygge nabofellesskap.
Menighetsfellesskapet er også av de aller
viktigste arenaer for kultur i samfunnet vårt:
Gjennom året tilbyr våre to kirker et mangfold av ulike kulturuttrykk og arrangementer
som sang, musikk, konserter og kunstutstillinger. Salmesangen på NRK2 første søndag i
advent med mer enn to millioner seere og
17 000 besøkende i Vår Frue Kirke i Trondheim viste for eksempel at salmeskatten har
bærekraft, generasjon etter generasjon. De
200 nye salmene som ikke var med i forrige
utgivelse av salmeboken viser at uttrykkene

kan endres og fornyes med nye generasjoner, mens Evangeliet forblir det samme.

som har bidratt.

Registrer din epost
Før jul oppgraderer vi noen virkemidler rundt menighetens givertjeneste:
Tre viktige jubileer og én rekord
For det første innfører vi et kontaktRandesund menighet hadde tre viktige
jubileer i 2014: Randesund kirke var 150 kort du kan fylle ut og levere ved utår, Søm kirke 10 år, og Søm kirkekor også gangen. Her kan du uforpliktende gi
oss din epostadresse og evt. krysse av
10 år.
om du vil vi skal ta kontakt. Kanskje du
I tillegg hadde vi rekord i innsamlede
har lyst til å synge i ett av de fire koremidler. Per november var det samlet inn
ne våre? Alle som fyller ut kortet med
mer enn seks hundre tusen kroner til
navn og epostadresse mottar nyheter
menighetens arbeid. Dette er mer enn
og giverrapporter. Vi har laget nytt
informasjonsmateriell som er tilgjengelig på Kirketorget der du kan lese mer
om hva menigheten driver med. Her
vil du som oftest også møte en representant fra givertjenesten som du kan
kontakte.

Gi en enkeltgave fra
mobilen, eksempel:

RAND200 til
2108
(du gir kr. 200)

ett hundre tusen kroner mer enn for to
år siden. Som vi ser av grafen nederst til
høyre skyldes ikke rekorden i giverinntekter jubileene: Vi har hatt en jevn økning i gaver de siste årene. Vi vil uttrykke
en stor takk til alle våre trofaste givere

Gi fra mobilen
Vi lanserer samtidig en ny måte å gi
på. Du kan fortsatt gi fast eller en enkeltgave via vår giverkonto. Men fra
nå av kan du også gi via mobiltelefonen: Ved å sende kodeord RAND etterfulgt av kronebløp til 2108 kan du gi
kollekt når som helst på døgnet.
RAND200 til 2108 betyr at du gir kr.
200 i enkeltgave.

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 månedlige gave. Du kan også når som helst også gi en
enkeltgave på det samme kontonummeret:

6319.07.52609

www.randesund.no/givertjeneste

Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke. Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.
Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no.

En stor glede
Jul handler om en stor glede fordi en Frelser er født.
Våre to kirkebygg er reist av mennesker i glede over at
denne Frelseren fortsatt lever og er midt i blant oss.
Julens budskap til oss er at Gud ble menneske i Jesus. Et
lite barn ble født i en stall og lagt i en krybbe, fordi det
ikke var plass for ham noe annet sted. Dette barn vokste
opp, hadde et vanlig yrke på denne jord. Samtidig så
var han noe mer enn bare et menneske. Han var Gud.
Det viste han for hele verden da han døde på korset
for våre synder. Det sluttet ikke der – han stod opp fra
graven, og lever og er midt iblant oss.
Gud bor her på jorden. Og kirken som også kalles Guds
hus, er stedet hvor han er. Her møter vi Gud i både sorg
og glede, når livet er tungt og når livet er en lek. I kirken
er han nær oss og vil møte oss med tilgivelse, kjærlighet
og kraft.

Mellom mystikk og aktivisme
Randesund og Søm kirke
fremstår i dag som to flotte
kirkebygg med hver sine
særpreg. Randesund kirke,
trekirken bygd ute på Frikstad
som har betydd og fortsatt
betyr mye for mennesker. Søm
kirke, en moderne arbeidskirke
med mye hverdagsaktiviteter, men som også gir oss
en opplevelse av å være i en katedral. Dette bygget
uttrykker på en god måte det som er kirkens pulsslag
gjennom alle tider - nemlig at livet leves mellom
hverdag og fest. Eller uttrykt med andre ord, mellom
mystikk og aktivisme. Disse to livsholdningene skal
utfylle hverandre. Aktivt engasjement skal drive oss til
ettertanke. Bønn og stillhet skal motivere oss til å ta
behovene her i verden på alvor.
Midt i vår bydel står disse to kirkene som fyrtårn som
minner oss om Jesus, den stor gleden for hele folket.
Denne gleden får vi del i når vi deltar i fellesskapet i
kirken. I stillheten hvor vi åpner oss for mysteriet, og
i aktiviteten der vi engasjerer oss for hverandre slik at
verden kan bli et bedre sted å leve.
Svein Arve Egeland, leder av menighetsrådet

Liv Godtfredsen, fru TROS, har fått ny jobb

E

tter åtte år som menighetspedagog i
Randesund menighet, er Liv Godtfredsen
nå daglig leder i Domkirken menighet.
I Randesund har hun satt dype spor etter
seg gjennom sitt arbeid med trosopplæring
i menigheten. Randesund ble i 2006
forsøksmenighet i trosopplæring og fikk
prosjektmidler til dette. Liv ble først ansatt i 50%
stilling, men gjennom midler fra givertjenesten
ble stillingen ganske fort utvidet.
Sammen med en rekke trofaste frivillige utviklet
og innarbeidet Liv et trosopplæringsopplegg
på barnetrinnet som det står stor respekt
av. I tillegg kommer opplegget TØFF,
lederopplæringen av fjorårets konfirmanter. Ikke
rart at det vanket mange godord på kirkekaffen
7. september da menigheten tok farvel med
menighetspedagogen Liv, ikke personen Liv, for
hun bor fortsatt i menigheten og fortsetter som
frivillig i søndagsskolen. Avskjeden ble tatt på
forvaltningens søndag, en virkelig passende dag
for Liv, som forvaltet det hun er blitt gitt så utrolig bra.
Gjennom årene med Liv er der også kommet inn mange nye begreper som Lemurdag, Huledag, Balubadag og
kaffeposevesker! Vi glemmer heller ikke alle de glade gudstjenestene med innslag av TROS-barna, hvor vi så
fantasien og gløden, men også fastheten og kontrollen. Ikke rart Liv vil bli husket og savnet lenge.
Vi takker av hjertet for innsatsen og ønsker henne gode og innholdsrike dager i sin nye jobb.
										Tove
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Randesund kirke 150 år
Dialogkveld

Randesund kirkes 150 års jubileum startet fredag 19.
september med dialogkveld med dialog og balanse
som stikkord. Leder av Jubileumskomiteen, Ann-Helen
Dolsvåg ønsket alle velkommen og introduserte biskop
Stein Reinertsen som åpnet jubileet og la vekt på at det
var et takkens jubileum. En takk til alle trofaste som
hadde hegnet om kirken i alle år og arbeidet for å holde
den vedlike slik at den kunne bli stedet for de viktige og
store milepæler i livet, og ikke minst møtestedet mellom
Gud og oss mennesker
Så ble det vakker dans på line, og balanse i livet var også
temaet for de fire paneldeltagerne som ved glimt fra
egne liv og erfaringer gav tilhørerne i kirken viktig innsikt
i ulike måter å mestre livet på. Rådgiver Mark Rousseau,
prest Birte Løvåsen, retreatleder Inger Marie Aase og
padlosof Lars Verket hadde alle forskjellige innfallsvinkler,
og ble tidsmessig holdt godt i sjakk av journalist Bjørn
Markussen som med sine gode spørsmål gjorde samtalen
interessant og innholdsrik.
Kvelden ble avsluttet med nydelig sang, diktlesning og
cellospill av June Baarøy Myhrstad og
Hanne Kyllingstad.

Jubileumskonsert

Lørdagskvelden var det jubileumskonsert i Randesund
kirke. Konserten ble åpnet av Reidar Skaaland som ønsket
alle frammøtte velkommen før glade toner fylte den
gamle kirken lørdag kveld. Rabbersvigen Jazzforsamling
og Espen Grjotheim løftet nesten taket av den ærverdige
jubilanten, og det kan nok hende at kirkeklokken svingte
seg et par slag og klemtet i pur rytmeglede. Og det var
forresten ikke bare kirken som fylte år, også solisten
fikk sin bursdagssang og Happy birthday-ønsker denne
kvelden. To ekstranummer måtteogså til før et fornøyd
publikum forlot kirken.

Festgudstjeneste

Vårherre smilte varmt over Randesund søndag
formiddag. Gudstjenesten ble en virkelig fest
med mange forskjellige innslag verdig og vakkert
utført. Til toner av orgel, trompet(Tore Bråthen) og
fløyte(Helene Sløgedal) vandret prosesjonen inn med bl.a.
sognepresten vår iført den tidligere prestedrakten, og
med domprost Bjarne Sveinall som hovedgjest og taler.
Representanter fra både Historielaget, Frikstad kirkering
og Bygdekvinnelaget deltok med forskjellige oppgaver i
gudstjenesten i tillegg til gamlerektor Trygve Tollisen og
unge og eldre medlemmer av menigheten. Søm kirkekor
høynet gudstjenesten med vakker sang.
Etter gudstjenesten vanket det kaffe, smørbrød og
deilig bløtkake til alle akkompagnert av kirkekoret som
stilte opp i solen. Fra kirketrappa gikk det an å komme
med hilsener, og talerlisten var lang. Til sist vanket det
blomster og takk for god og strevsom innsats til de som
hadde forberedt og gjennomført jubileet.
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Søm kirke 10 år
Festkveld med sang og musikk
En festkveld med sang og musikk åpnet 10 års jubileet
for Søm kirke 23. november. En fullsatt kirkesal
fulgte forventningsfullt med da Reidar Skaaland slo
an tonen på orgelet, og så gikk det fra høydepunkt
til høydepunkt med prolog av Tove Houck, korsang,
grupper, solister og fellessanger. Niårige Ine Sofie
Drivdal og proffe Kristine Akselsen viste spennvidden
i menighetens musikkliv. SVOK og Sarepta
representerte korene i menigheten, og konfirmantene
og unge musikerne viste at den unge garde er klar til
å gjøre seg gjeldende på musikkfronten. June Baarøy
Myhrstad hadde komponert et eget musikkstykke til
prologen, og det ble nydelig framført av henne selv
på flygel og Hanne Øhrn Drønen og Ralph Nash på
henholdsvis cello og bratsj. Steinar Tverrli, kveldens
møteleder, kom med interessant informasjon om
selve kirken mellom innslagene.
Flott jubileumsgudstjeneste
1. søndag i advent var selve jubileumsdagen.
Gudstjenesten ble en riktig jubelgudstjeneste
med innslag fra de yngste til de eldre.
Inngangsprosesjonen kom inn til sambarytmer.
Rabakoret gledet med frisk sang og menigheten
fulgte opp med entusiasme. Salmedikter Eyvind Skeie
ble intervjuet om sine salmer og det var hilsener fra
domprost, ordfører og kirkeverge.
Etter gudstjenesten var det jubileumskirkekaffe med
flott bløtkaker og annet godt. Og så var det tid for
flere hilsener og takkeord.
Søm kirkekors jubileumskonsert – en verdig
avslutning på jubileet
Søm kirkekor markerte sitt 10-årsjubileum samtidig
med Søm kirke 30. november. Det ble en ny festkveld
som avrundet kirkas jubileumsuke. Vi fikk en reise
gjennom korets repertoar i de 10 årene, og i tillegg
et helt nytt verk skrevet for anledningen: Herrens dag.
Eyvind Skeie har skrevet teksten, og korets tidligere
dirigent, Lars Kristian Håkestad, har laget musikken.
Det var et mektig verk. Eyvind Skeie fortalte at
morgenlyset på hytta hadde inspirert han til teksten
om lyset, jorda, livet og Gud. Henriette Calisch danset
vart og nydelig da koret mot slutten sang All things
bright and beautiful av John Rutter.
Etterpå skulle mange takkes. Og ved den påfølgende
kirkekaffe fikk de som hadde ”kjøpt en takt” av
verket, sitt eksemplar av verket signert av forfatter og
komponist.
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Rekord oppslutning
Rekord resultat på julemessa
Selv med surt vær og regn ble
den årlige julemessa i Søm
kirke en suksess. 200.180 kroner
ble det økonomiske resultatet
lørdag 29. november. Det er det
beste resultatet noen gang. Som
vanlig var det fullt hus og høy
stemning. Her var salg, utlodning
og kafeteria med mange
godsaker. Og folk koste seg i
trengselen. Skolemusikken og
Rabakoret sto for det musikalske

på familiemøtet. Og der dukket
søndagsskolen jamen opp med
både engler, gjetere og sauer
og hovedpersonene Josef og
Maria. Kirkenytt ønsker å takke
alle som gjennom året har lagt
ned et stort og møysommelig
arbeid for å gi et slikt stort utvalg
av gjenstander til salgs, og som
gjør julemessa til en stor billedlig
festdag.

Konfirmantene i Randesund menighet - 2014 –15

12

Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 4

Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 4

13

TROS feirer bryllup!

3.

desember feiret TROS «bryllup» i Randesund kirke. Først var det ”vielse”, hvor brudeparet lovet å være
venner, og etterpå var det bryllupsfest med sjokoladekaker, muffins, kransekaker, frukt og brus. Og både
bruden, brudgommen og venner av brudeparet holdt taler og hadde annen underholdning. Det var mye
sang, og Eivind prest holdt tale om det å være en god venn: om å tenke på den andre først - og ikke bare på
seg selv. Tenke på hva vi kan GI og ikke bare på hva vi kan FÅ selv. Det var god stemning, og og alle koste seg
på bryllupsfesten! Siste dag med dette trinnet av TROS avsluttes med gudstjeneste i Randsund kirke søndag 14.
desember kl. 11.00. Da er TROS barna med på å lage gudstjenesten som de deltar i.

Nathalie – første dåpsbarn i Søm kirke
Nathalie, 10 år, var den aller første baby som ble døpt i Søm kirke 5. desember 2004. I dag er hun en
kjekk tiåring og går i 5. klasse på Dvergsnes skole. Nathalie er glad i hester, og hun elsker å stupe. Hun er
medlem i Kristiansand stupeklubb hvor hun får drive med det gøyeste hun vet, nemlig stuping!
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June Baarøy Myhrstad - med nye toner på hjertet

D

et klinger i en tone av bergensk tonefall når
June Baarøy Myhrstad forteller om sitt allsidige
virke og nye oppgaver hun har fått i Randesund
menighet, men bare hvis du lytter nøye. Endelig er en
del brikker falt på plass, hun kan ha fokus på arbeidet
som trosopplærer i menigheten, men vi kjenner henne
fra før som kantor og organist, og som en meget
musikalsk drivkraft på flere arenaer.
Fra babyer til konfirmanter
-Jeg kan bruke musikken i så mange sammenhenger,
forteller June, mens desembermørket senker seg
over Søm kirke. Her har hun
sin faste arbeidsplass nå, ikke
stykkevis og delt, men som
fulltidsansatt. Hun har nettopp
overtatt som trosopplærer
etter Liv Godtfredsen, og har
mange tanker omkring den
nye jobben. –Jeg treffer mange
barn og ungdommer over et
bredt spekter, og må finne
innfallsvinkler som engasjerer
og treffer. Det gjelder fra de helt
yngste til de som snart er voksne,
og jeg er med på det meste
fra baby- og småbarnssang
til TROS og Tøff (ledertrening
for de som er ferdige med
konfirmasjonen). Men Rabakoret
lar hun Reidar ta seg av, det
fungerer bra slik. - Akkurat nå
planlegger vi å sette vi opp en
musikal med konfirmantene til
samtalegudstjenesten, og faktisk
går det an å velge en musikalsk
vinkling på konfirmanttiden, for
dem som ønsker det slik. Vi ønsker jo sterkt å beholde
den flotte ungdommen vi får låne, slik at de kan delta
aktivt også i ungdomstiden.
Musikk viktig
- Musikken er en viktig del av mitt liv, og de aller fleste
liker musikk i en eller annen form. For min del begynte
det med kor, så gikk jeg veien videre fra KFUK-KFUM
til Laget. Jeg har alltid vært glad i sang, sunget i kor,
og også dirigert mange ulike kor selv. - Men du endte
opp med orgel som et av dine instrument, hvordan
gikk det til? –Jeg begynte tidlig som organistvikar, og
har alltid jobbet med musikk i kirker i studietiden og
tiden etterpå. Tror jeg har spilt i de fleste kirker i Oslo og
omegn, Bergen og Kristiansand. Det er mange musikere
(og da mener jeg sangere og instrumentalister) som har
bakgrunn fra kirke og menighetsliv. Det er noe kirka
kan være stolt av og glad for. Kirken er en arena hvor
man kan tidlig bli utfordret på nye oppgaver, og på
den måten vokser man med oppgavene og inn i dem.
Kombinasjonen sang, piano og orgel er veldig

bruksvennlig, og det føles
svært meningsfylt. Jeg er glad i
salmer som sjanger. Etter studier
på Musikkonservatoriet her i
Kristiansand og senere i London,
har jeg jobbet som frilansmusiker,
komponist, dirigent og
musikkpedagog i 10 år (i Bergen,
Oslo og Kristiansand). Jeg har en 20 prosent stilling
som organist (i tillegg til nå 80 % som trosopplærer),
og Reidar Skaaland har de resterende 80 prosent
som organist. Å være kantor er
spennende for en som driver med
musikk, jeg spiller til gudstjeneste
i begge kirkene våre, og i år blir
det Randesund kirke for meg på
julaften. Med et smil legger hun
til at det blir tid til å feire jul med
familien også, selv om julen er en
hektisk tid for henne.
– Men den største roen kommer
nok av at jeg slipper å pendle
fra A til B, og kan bruke kreftene
på samme sted, understreker
June. Hun var for øvrig aktiv på
Ansgarskolen inntil det dukket
opp nye muligheter i Søm kirke.
Jeg kjenner på at det er flott å
være her nå, legger hun til med
et smil.
Orgelet - alle instrumenters
dronning
Det er så mye flott musikk som
kan spilles på orgel, sier June, og
minner om interessen for NRK’s
salmehelg nå før jul. Hun legger til
at hun er allsidig når det gjelder musikksmak og sjanger,
og praktiserer selv flere av dem gjennom sitt firma
JUNEMUSIC. Fra eget firma har det blitt produsert flere
CD-er og bøker, kanskje kjenner du tittelen ”Kjærlighet
og vilje”? Hun har også prøvd seg på en ny melodi til
salmen ”Jeg er i Herrens hender”. Junes interesse for
musikk tar ikke slutt ved postludiet, hun skriver også
sanger, og har et bredt samarbeid med flere lokale
musikere. En god del oppføres av henne selv jevnlig
gjennom bl.a. Kristiansand kulturrullator, og innimellom
har hun elever som ønsker å få veiledning på den
musikalske veien. –Har du andre prosjekter på tapetet,
lurer vi, og får et bekreftende svar:- Jeg ønsker å lage
noe mer innenfor sang, med tanke på barn. – Kanskje
blir det en kombinasjon av musikk og bok igjen, tiden
får vise. Det er liten tvil om at menigheten vil få glede
av de musikalske fotsporene June er i ferd med å tråkke
opp i barne- og ungdomsarbeidet. Kirkenytt ønsker
henne lykke til
Dag Beek
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Helsing frå Ecuador
Det er fukt i lufta. Nettene er varmare. Dagane er
klammare. Vinteren er nær. I Ecuador er det berre
to årstider: Sommar og vinter. Sommaren er kald
og tørr, medan vinteren er varm og våt. No er det
slutt på kalde netter med temperaturar ned mot 20
grader. Endelig kan det gå an å sove utan at kulda
trenger gjennom dei luftige bambusveggane. Berre
no taket er tett, då! Det er jul.
Livet i Ecuador er annleis. Veldig annleis. Eg trudde eg
hadde ei slags forståing av korleis det var før eg kom
hit for tre år sidan. Eg hadde jo sett så mange bilete,
så mange videoar. Høyrt historier. Men det er ikkje
det same. Først når eg går ut av bilen, skrittar forbi tre
høner, fortset opp trappa til inngangspartiet og set
meg ned på ein stol i døropninga til huset, som er like
stort som entreen vår heime i Noreg – først då skjønar
eg konturane av korleis det må vere å vere fattig i
Guayaquil.
Her bur det fire personar. Mor er heimeverande og
passar huset. Det må alltid vere nokon i huset, elles
er det som å be om innbrot. For ikkje lenge sidan
forsvann vakthunden. Ingen veit kva skjedde. Stefaren
har ikkje fast jobb, men prøvar å få jobboppdrag.
Trygdeordningane i Ecuador er ikkje stort å skryte
av. Mor får ei fattigdomstrygd på $ 50 i månaden. Ris
og middagsbananar kostar ikkje all verda, og hønene
held familien med egg. Dei overlever. Heldigvis er
skulegangen til Yamileth og broren gratis.
25 000 framtidsdraumar
I 2014 har Misjonsalliansen i Ecuador samarbeida med
26 skular i dei fattige områda. På desse skulane går det
25 000 elevar. Mange av dei bur under liknande kår
som Yamileth, men det er òg mange som er så heldige
å bu i murhus. Det har vore ei positiv utvikling dei
siste åra. Berre sidan eg kom hit i 2011, har vi merka at
myndigheitene har teke meir tak. Infrastrukturen har
vorte betre; gatene har vorte opprusta betraktelig, og
alle har rett på innlagt vatn og tilgang til straum. Og
skulegang har blitt obligatorisk og gratis. Til og med
frukost på skulane er gratis!
25 000 er eit stort tal. I min heimkommune bur
det i overkant av 7 000 personar. Elevane på
samarbeidsskulane til Misjonsalliansen fyller Sykkylven
kommune meir enn tre gongar. Det set det litt i
perspektiv. Og alle har dei kvar sin draum for framtida.
Tre og ein halv kommune med framtidsdraumar. Med
håp om ei betre framtid. Betre levekår. Rettferd. Eller
som nokre av elevane seier det sjølv: ”Eg vil bli lækjar
når eg vert stor, for då kan eg hjelpe dei som er sjuke.
”Eg vil bli veterinær, for då kan eg hjelpe hundane som
er på gata.” ”Eg vil bli politi, for då kan eg passe på
naboane mine.”

Se: http://www.randesund.no/misjonsarbeid.html
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Myndiggjorte lokalsamfunn
I Ecuador jobbar Misjonsalliansen i dei fattige områda
i hamnebyen Guayaquil. Vi ønskjer å mobilisere
innbyggjarane i dei fattige områda slik at dei kan verte
i stand til å gjere noko for seg sjølve og lokalsamfunna
sine. Nøkkelordet i Misjonsalliansen sitt arbeid er
myndiggjering, eller det litt meir dekkande ordet
empowerment på engelsk. Gjennom samarbeid med
skular, kyrkjer, sportsklubbar og lokalsamfunnskomitear
ønskjer vi å nå ut til og utruste og opplyse enkeltindivid
slik at dei kan ta ansvar over sine eigne liv. Kva rettar har
ein som innbyggjar i Ecuador? Korleis smittar eigentleg
HIV og andre kjønnssjukdomar? Korleis kan ein forhindre
at jenter ned i 13-årsalderen vert gravide? Kva enkle grep
kan ein ta for å få ein betre familieøkonomi? Eller eit
betre kosthald?
20 år
I år fyller Misjonsalliansen i Ecuador 20 år. 20 års
fattigdomskjemping ligg bak oss, og vi ser gode resultat.
Myndigheitene viser òg vilje og engasjement overfor
dei fattige områda, så vi har håp om ei betre framtid.
Ei framtid der organisasjonar som Misjonsalliansen
vert overflødige i Ecuador. Men ikkje heilt enda. Det er
eit stykke dit. Framleis er det store behov i dei fattige
områda i Guayaquil. Framleis trengs Misjonsalliansen.
Takk!
Vi takkar audmjukt for at de er med på å støtte arbeidet
til Misjonsalliansen. Utan støttespelarar i Noreg, hadde
det vore umogleg å gjere det arbeidet vi gjer. Vi møter
mange menneske som ønskjer å takke Misjonsalliansen for det dei har gjort. Denne takken går i aller høgste
grad òg til våre støttespelarar i Noreg! Takk for at de er med i det viktige arbeidet som bli gjort i Ecuador! Takk for
forbøn og gåver, og takk for engasjement! De er verkeleg med på å bety ein forskjell for veldig mange! Jesenia i
lokalsamfunnskomiteen La Delicia seier følgjande: ”Saman med Misjonsalliansen har vi endra mange liv!” Takk for at
de er med på dette!
Med ønskjer om ei fredfull jul og eit innhaldsrikt nytt år,
hilsen Bjørnar Valbø, utsending for Misjonsalliansen i Ecuador

Guttis-tur til Oggevatn 19. til 20. september 2014

E

n godværshelg i slutten av september tok 30 gutter og fedre
turen til Oggevatn og naturskolen til Midt-Agder Friluftsråd.
Dette er et fint tilrettelagt leirsted med flotte gapahuker, kanoer,
robåter, utedo og bålplasser.
Turen ble arrangert av Guttis. Dette er en klubb for gutter
fra 1. til 4. klasse og samles i Søm kirke annenhver mandag.
Som innledningen antyder var vi i overkant heldige med
været. Det var stille, sol og god temperatur, selv om noen
frøs litt i løpet av natten. Alle sov ute, enten i gapahuk,
under presenning eller åpen himmel. Det ble anledning
både for bading, fisking og kanopadling. Fiskingen ga
lite resultat, men det ble noen strålende padleturer på
blikkstille Oggevatn.
Om kvelden ble det mange gode samtaler ved leirbålet og
anledning til noe godterispising.
Maten var det ingenting å si på. Menyen besto både av pølser, halvannen meter med kringle, fugl, fantastisk
tomatsuppe og pinnebrød. Fuglene var av typen rype og skogsfugl som ble tilberedt på stedet. Både store og små
fulgte interessert med på forvandlingen fra fugl til gourmetmat.
Det er en fantastisk flott gjeng å være på tur sammen med. Tusen takk til alle som bidro til en strålende tur. Vi retter også
en takk til Midt-Agder Friluftsråd for et supert leirsted. 					
Hilsen Jan Gerhard Rødal
Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 4
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Mesel-Invest AS
Barstølveien 17
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www. kaspar-stromme.no
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Jubileumsfestskrift

I anledning 150 års jubileet for
Randesund kirke ble det laget et
festskrift. Skriftet inneholder de
historiske artiklene som Arnstein
Ellefsen og Dag Beek har skrevet om
kirken og kirkegården, og som har vært
publisert i Kirkenytt etter 2006. I tillegg
er det samlet små innlegg fra tidligere
menighetsblad som viser hvilken innsats
Frikstad kirkering og Bygdekvinnelaget
har gjort for kirken når det gjelder
inventar og vedlikehold. Historielaget har
sponset utgivelsen av festskriftet, som
også inneholder en mengde vakre bilder.
Jubileumsskriftet koster kr. 50, og kan
kjøpes på kontoret i Søm kirke eller på
Kommunelokalet.
Dersom noen ønsker å gi en jubileumsgave
til Randesund kirke, er kontonummeret
3000 07 70112. Merk gaven Randesund
kirke, gave.

Kirkenytt - Randesund menighet - 2014 Nr. 4
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Velkommen til

FAMILIEJULETREFEST
i Søm kirke
mandag 5.januar kl.17.00
Program: Leker og underholdning. Andakt.
Julekaker og juletregang.
Kanskje kommer vismennene med gaver?
Kollekt.

TROS på 1.trinn !
TROS for de som går på 1.trinn starter opp i
uke 5 (20./21.januar).
Der får barna bl.a. høre om Gud som har
skapt alt. De får bli bedre kjent med kunsten
i Søm kirke, og de skal få prøve å være
kunstnere selv.
Like over nyttår får alle medlemmer som er
født i 2008 brev i posten med innbydelse til
TROS.
HJERTELIG VELKOMMEN !

Fra Kristin diakon . . .
Hyggetreff på Randesund Omsorgssenter

«En kirke for alle»

Én onsdag i måneden møtes vi til hyggelig treff, åpent
for alle som måtte være interessert i det. Vi samles til
allsang, kort andakt og riktig god mat. Til slutt er det
selvfølgelig også en utlodning, som seg hør og bør.
Treffet er fra kl 16.00-17.30
Ta kontakt med diakonen dersom du ønsker å bli kjørt
til og fra treffet, tlf.97571764
Våren 2015
Onsdag 14. januar
Onsdag 15. april
Onsdag 11. februar
Onsdag 13. mai
Onsdag 11. mars
Onsdag 10. juni

Når det inviteres til En kirke for alle, ønsker vi at alle
virkelig skal kjenne seg velkommen. Det er enkle og
gode gudstjenester, ofte med mat, lek og litt musikkprogram etterpå. Vi håper særlig at de som bor i
tilrettelagte boliger, får mulighet
til å komme, og vi har det kjempefint! Se plakater for
nærmere informasjon.
Våren 2015
Lørdag 17. januar Nyttårsfest i Søm kirke
Lørdag14. februar Fastelavnsfest i Lund kirke
Lørdag14. mars Samværskveld i Domkirken
Lørdag11. april Fest i Oddernes menighetshus

Sorggruppetilbud

Samtalegrupper

Det er et stående tilbud om å komme i sorggruppe i
Kristiansand. Alle menighetene står bak det vi kaller
«Sorg og Omsorg», men det er et livssynsnøytralt
tilbud.
En gruppe har 10 samlinger, og hvert møte varer ca. 2
timer. Vår erfaring er at svært mange er takknemlige
for den store betydning gruppen har hatt for deres
bearbeiding av sorgen og savnet.
Sorg og Omsorg tilbyr også samtalegruppe for folk
som har opplevd samlivsbrudd.
Disse gruppene blir særdeles viktige i en tid da mye av
nettverket kan smuldre opp.
Derfor håper vi at tilbudet blir godt kjent og benyttet.
Kontakt: Kristin, 38196881

I Randesund menighet er det for tiden 13
samtalegrupper i funksjon. Det er plass til noen nye i
2 av gruppene. I tillegg ønsker vi å starte nye grupper
når det er mange nok som har meldt sin interesse.
Dette kan være et svært godt tilbud for å få aktualisert
hva en tror på, eventuelt drøfte hva en synes er
vanskelig. Fellesskapet blir godt når alle kjenner at en
er helt likestilt og kan bidra hver på sin måte.
Vi anbefaler mange flere å finne tid til en
samtalegruppe i livet!
Kontakt Kristin, tlf. 38196881

Tør vi å bry oss?
Tør vi å bry oss om hverandre? Eller er vi redd for at det
ikke skal bli godt mottatt, og derfor lar være å forsøke?
En hjelpende tanke kan være å kjenne etter hva vi selv
hadde satt pris på at andre gjorde mot oss.
Det er mange måter vi kan bry oss på, slik at det kjennes
godt, og da oversetter vi det med å vise omsorg. Det er
så godt å føle at en blir sett midt i det som er tungt.
Et ordtak lyder slik: «Det er godt å bli sett, men vondt å
bli gjennomskuet»

Vi må ikke tro at vi har forstått noen ting, men heller
spørre hvordan situasjonen oppleves. Og når vi spør,
kan vi gjøre det på en forsiktig måte, der vi føler oss
fram med ordene. Kjappe ord er ikke alltid gode ord.
Men følsomme ord, i en ro som viser at en har tid til å
vente på svaret, kan være gull verdt.
Men å bry seg er mer enn ord og samtale. Det har også
en praktisk side, for mange behov er ganske konkrete.

Sweet Drops™

Velkommen til TEMAKVELD 10. mars kl. 19.00

«Tør vi å bry oss?»

Diakon Per Emanuelsen holder foredrag
Samtale. Kaffe med noe godt til

Arrangør: Diakoniutvalget
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Slekters gang
Døpte i perioden september –
november 2014:
Leah Topstad Rønningen
Henrik Høiland Voreland
Even Krogsgård Geelmuyden
Herman Augland
Emina Vabo Lervik
Jesper Eliah Mosfjeld
Joachim Jansen Rasmussen
Oliver Krabbesund Sande
Vetle Eskeland
Hanne Olava Hovland
Casper Harsvik Tandberg
Oliver Aano
Emilie Drange
Marius Rødland Kristensen
Maja Herlofsen Myklevoll

«What would Jesus do?»
Mange unge går med et
armbånd som har dette
spørsmålet trykt på utsiden.
Det er en veldig god
påminnelse i hverdagen, og
vi kan ta det med oss noen
hver. Hvis jeg var ensom, eller
hadde vanskelig for å komme
meg ut noe sted, hva ville
Jesus ha gjort? Hvis jeg hadde
problemer med å gå fordi jeg
er svimmel, ville han ha tatt
meg i armen og støttet meg?
Besøkstjenesten i Randesund
menighet etterlyser flere
som vil være noe for et
medmenneske. Det kan dreie
seg om å sette av 2 timer
annen hver uke, og bli kjent
med en som har helt andre
erfaringer i livet. Det dreier
seg om dem som ikke kan ta
buss lenger, som ikke kjører
bil og ikke kan komme på
hyggetreff av forskjellig slag.
Vår utfordring står der, men er
også en gave: BLI EN VENN OG
FÅ EN IGJEN!
Kontakt Kristin, tlf. 38196881
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Jakob Samuelsen
Adrian Nikolai Volos
Emil Songedal Grana
Amelie Rohde Hangeland
Linea Lindhagen
Emil Nordsjø
Ella Beresford
Johan August Robstad Bremseth
William Krogh Gunnerød
Viede i perioden 23. august –
november 2014:
Tine Bordevich Ballo og Andreas
Mella
Lene Erland og Klaus Petter
Wiese-Hansen

Faste arrangementer i Søm kirke
Døde i perioden 18. august –
17. november 2014:
Arild Huse
Rune Wilhelm Rasmussen
Ingeborg Nesmann
Egil Børre Karlsrud
Ande Aaberg Rørstad
Greta Ragnhild Holdø
Kari Ribe
Thone Susann Jensen Widjegaard
Mimmi Knudsen
Kåre Oddleif Hodne
Marit Elise Strømme
Kjell Offergaard
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Mandager
Bønn og samtale i kapellet kl .11.00.-12.00
Guttis er for gutter på 1.-4. trinn og har møte
annenhver mandag kl. 18.00 – 19.15.
Tirsdager
Speideren kl. 17.30 -19.00.
Onsdager
Baby- og småbarnssang kl. 10.30
Kafé på kirketorget fra kl. 11.15
Se også liste over Onsdagstreff med månedens gjest
Søm ungdomskor kl. 19.00 – 21.00
Søm vokalensemble (SVOK) kl. 20.00 – 22.00

Fredager
MIDI er en klubb for gutter og jenter på 5. – 7. trinn og
har møte annenhver fredag fra
kl. 18.00 – 19.30.
Lørdager
Ungdomsgruppa Enter^ kl. 19.30. Ungdommer fra 8.
trinn og oppover
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no
file:///C:/Users/Ralph%20Nash/Cookies/Downloads/pr%C3%B8v-et-kor.psd

Torsdag:
Rabakoret: (fra 15. februar)
Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor kl. 19.45 – 22.00

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

Onsdag 4. februar- Reidar Salvesen
Døden - mer enn en fiende?
Onsdag 4. mars - Kurt Hjemdal
Grundvig - en nordisk opprører

Onsdag 6. mai - Jan Henrik Munksgaard
Det norske flagget - et symbol blir til
Onsdag 3. juni - Asle Bjorvatn
Kirkens SOS

Lapskausmiddager i Søm kirke våren 2015
Kl. 16.00-17.30
Tirsdag 20. januar
Tirsdag 17. februar

Tirsdag 24. mars
Tirsdag 14. april

Søndagsskolens datoer januar – mai 2015
Søndag 11. januar
Søndag 25. januar: Tårnagenthelg
Søndag 1. februar
Søndag 8. februar
Søndag 15. februar (med karneval)

Søndag 22. mars
Søndag 19. april
Søndag 3. mai

V
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Ingen på
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g
Vi er tilknyttet Ung Kirkessang,
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Gudstjenester 14. desember 2014 til 29. mars 2015
DESEMBER 2014
Søndag 14. desember
(3. søndag i adventstiden,
Luk 3, 7-18)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste TROS
10-åringer deltar
Søndag 21. desember
(4. søndag i adventstiden,
Luk 1, 39-45)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
Se egen rubrikk nedenfor for julens
gudstjenester

Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 25. januar
(4. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 9, 1-7, 35b-38)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste
”Tårnagenthelg”
Randesund kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste Nattverd
«Midt i vår verden»
FEBRUAR 2015
Søndag 1. februar
(Såmannssøndag, Mark 4, 26-34)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

JANUAR 2015
Torsdag 1. januar
(Nyttårsdag/Jesu navnedag)
Randesund misjonskirke kl. 19.00:
Felleskirkelig gudstjeneste Nattverd

Søndag 8. februar
(Kristi forklarelsesdag, Mark 9, 2-13)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd

Søndag 4. januar
(Kristi åpenbaringsdag,
Luk 2, 40-52)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

Søndag 15. februar
(Fastelavenssøndag, Joh 12, 20-33)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste med karneval
TROS 6-åringer

Søndag 11. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden,
Misjonssøndag, Mark 1, 3-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
Besøk av Andreas Andersen fra
Misjonsalliansen

Onsdag 18. februar
(Askeonsdag, vi leser fra Jesu
lidelseshistorie, Luk 22, 39-23, 25)
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Fastegudstjeneste Skriftemål

Søndag 18. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 4, 4-26)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

Søndag 22. februar
(1. søndag i fastetiden, Matt 16, 2123)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp Kirkekaffe på
Strømmetunet

MARS 2015
Søndag 1. mars)
(2. søndag i fastetiden Luk 7, 36-50)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
Onsdag 4 mars
(Vi leser fra Jesu lidelseshistorie, Luk
23, 26-56)
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Fastegudstjeneste Nattverd
Søndag 8. mars)
(3. søndag i fastetiden, Mark 9, 1729)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 15. mars
(4. søndag i fastetiden, Joh 3, 11-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
Randesund kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste Nattverd
«Midt i vår verden»
Søndag 22. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste Dåp
Søndag 29. mars
(Palmesøndag, Matt 26, 6-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste Dåp
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no,
eller Fædrelandsvennen

Gudstjenester julen 2014
Onsdag 24. desember
(Julaften, Luk 2, 1-20)
Søm kirke:
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste Sang av Rabakoret
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste Sang av Marie Sløgedal og
Eline Ødegård Trompet: Tora Elise Brunvatne
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste Sang av Søm kirkekor
Randesund kirke:
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste Sang av Friksi
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste Sang av Inga Marie
Nesmann Trompet: Harald Knudsen

Torsdag 25. desember
(Juledag, Joh 1, 1-14)
Søm kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste Sang av Ingrid Margitte Narvesen
Trompet: Tore Braathen
Søndag 28. desember
(Romjulssøndag, Luk 2, 36-38)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

