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L angs veien jeg ofte kjører, 
bygges det hus. Og jeg har 
fulgt det møysommelige 

arbeidet fra sprenging til planering, 
og så reising av selve huset. Steg for 
steg blir tomten til slutt et hjem.  
Solen tar også sine steg på denne 
tiden. Den står opp litt tidligere hver 
dag, og lar oss beholde lyset litt 
lengre hver kveld. Det skjer nesten 
umerkelig, men plutselig om ikke 
lenge har vi våren med alt sitt nye liv 
i hendene.

Og slik er livet, steg for steg. Det 
er seks hverdager før helg, mange 
skoledager før utdannelsen er 
ferdig, lange veier å gå før sorgen 
finner sin lindring, mye erfaring før 
modenhet.
Det er ikke alltid lett å se eller 
inspireres av målet når vi er midt i 
stegene. Det er en livskunst å lære 
seg at livet egentlig bare leves i 
stegene. Det er hva vi gjør i nuet, 
som former framtiden vår. En 
framtid vi ikke en gang vet om vi får, 
for det er bare nuet vi har. 

Det er mange som bruker nuet 
og stegene sine til tjeneste i 
menigheten. Som stiller opp 
og gir tilværelsen mening for så 
mange. Det er ikke alltid så gøy å 
vaske lokaler i underetasjen, pusse 

sølv og vaske alterduker, eller stå 
i oppvasken under kirkekaffen. 
På travle ettermiddager kreves 
det energi for å stille opp med 
Guttis og på TROS, å hjelpe til med 

konfirmant
arbeid eller 
møte opp på 
Enter.  

Men 
resultatene 
av dette 
trofaste og 
samvittighetsfulle arbeidet i 
stegene er fantastiske og mange: 
sanggleden i et karnevalskledd 
Rabakor, de stolte og lysende øyne 
hos TROS barna når de deltar på 
gudstjenesten med sine små store 
tjenester, eller former sine små 
kunstverk under Skaperens smil. Et 
fuglehus snekret en mandagskveld 
på Guttis får sin oppfyllelse når 
meiseparet bygger reir der om 
våren, og det er summingen av 
tilhørighet på kirketorget som 
gir mening til arbeidet med 
kirkekaffen. Slik bærer til slutt all 
tjeneste sin frukt, selv om vi ikke 
alltid skulle få oppleve det selv. 

Når det så blir helg mellom alle 
stegene, og den stille vandringen 
mot tilgivelsens alterbord begynner, 
da får stegene virkelig sin mening, 
og livet synger oss i møte.

   Tove

Nytt liv

I dag 
var luften 

fylt av 
fuglesang

trillende 
tonehilsener 

i senvinterens 
gråhet

spede 
varsler 

om våren 
som 

venter

i dag 
rørte 
håpet 
på seg

snart 
synger 

livet

Redaktørens …

Menigheten trenger deg!
Vil du være med på å bestemme?
Vil du være med på å ta viktige avgjørelser 
for drift og innhold av menighetens indre og 
ytre liv?
Vil du være med på å prioritere hva 
menigheten skal bruke penger og ressurser 
på?
Vil du være med på å påvirke hvem 
som blir ansatt, både i menigheten og i 
bispedømmerådet?
Vil du være med på å ta ansvar?
13.-14. september 2015 er det 
kirkevalg, både for menighetene og 

bispedømmerådene. Nominasjonskomitéen 
i Randesund menighetsråd er nå på jakt etter 
nye personer som ønsker å være med på å 
styre og forme menigheten. Vi har snakket 
med mange, men vi vil gjerne ha kontakt 
med enda flere personer som ønsker å stille 
på lista!
Tar du utfordringen?
Kontakt nominasjonskomitéen:
Kirsten Leidal, tlf. 907.67.330
Vegard Hansson, tlf. 930 96 600
Randi Skaar, tlf. 951.23.315
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Dåp er flott!
Jeg håper at folk skal oppleve seg velkommen når de 
kommer til dåp i vår kirke og vår menighet.
Det gjelder om en kommer med sitt eget nyfødte barn 
til dåp eller at det har blitt noen år gammelt. Og det 
gjelder om en kommer fordi en selv ønsker å bli døpt 
som ungdom eller som voksen.

Menigheten ønsker å formidle dette med sine 
holdninger og med sine ord. Vi hilser dåpsbarnet 
og dets følge med disse ord: «Med takk og glede tar 
menigheten imot barnet som i dag skal bli døpt i Guds 
hus.» Jeg håper det merkes.

Jeg treffer av og til foreldre og barn ute på gata eller på 
butikken. Vi kjenner hverandre igjen, og foreldrene kan 
si: Der er han som tok vann på hodet ditt.
Ja, det stemmer. Men det var noe som skjedde som var 
enda større. Jeg fikk tegne barnet med korsets tegn, 
Jesu eiendomsmerke, tegnet på at det skulle tilhøre den 
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. 
Det er store ord, som en godt kan dvele litt ved.

Det er den flotteste handling jeg kan tenke meg, nemlig 
å tegne korsets tegn over et menneske. Og Jesus er den 
beste person jeg kan anbefale. Han vil nemlig følge oss 
både i liv og i død!

Det er altså dette vi prøver å formidle i møte med 
mennesker som kommer til dåp eller som tenker på at 
de kanskje skal gjøre det.
Og som sagt: Jeg er en heldig medarbeider i kirken som 
får være med på dette.

Dåpssamtalen
Det er ulik praksis når det gjelder dåpssamtale i våre 
menigheter. Noen steder reiser presten rundt og 
besøker folk hjemme. Andre steder har en to samtaler, 
én før og én etter dåpen.
Men i Randesund har vi en lang tradisjon for å ha 
dåpssamtalen i kirken onsdagen før dåp. Da er 
foreldrene kontaktet omtrent 2 uker i forkant og invitert 
hit. Det gjelder alle som bor i Randesund menighet og 
som skal ha dåp her eller i andre menigheter.

At samtalen skjer i den menigheten hvor en bor har 
sammenheng med at det er her det er tilbud om 
opplæring. Og dette tilbudet i vår menighet vil vi gjerne 
informere foreldrene om.

I dåpssamtalen gir vi praktisk informasjon om selve 
dåpsdagen. Og vi informerer som sagt om alle de gode 
tilbud som finnes i vår trosopplæringsplan. Vi prøver 
også å få til en bevisstgjøring på foreldrenes viktige 
rolle som trosopplærere for barna.
Hjemmet er det viktigste lærestedet, og foreldre kan 
ofte gi barna mye mer enn de i første omgang er klar 
over.
«Døpe og lære» sa Jesus. I den oppgaven ønsker 
menigheten å stå sammen med foreldre og faddere.

På vår hjemmeside kan dere 
lese mye mer om dette. Trykk 
på «Dåp» i menyen og følg 
den enkle anvisningen.
Dåpen er altså både en gave 
og en oppgave!    

Dåpstall på vei ned
Dåpen hører med i en 
kristen kirke fordi den er en 
inngang til et fellesskap. Den handler om tilhørighet 
og identitet. Ja, den handler om så mye. Folk tenker 
på tradisjon og forventning, høytid og fest. «De synes 
dåpen fungerer samlende og gir uttrykk for tilhørighet. 
Mange som velger dåp for sine barn ser denne som 
introduksjon til et verdisett som de ønsker skal prege 
barnets oppvekst.»
Dette siste leste jeg i en undersøkelse gjort blant 
dåpsfamilier.

Men det stod også noe mer. Det stod noe om hvorfor 
medlemmer i kirken ikke lenger i så stort antall kommer 
med sine egne barn til dåpen.
For det er slik nå at vi ser at flere og flere av vår kirkes 
medlemmer ikke døper sine egne barn. Og en lurer på 
hvorfor, og hva som eventuelt kan gjøres med det. For 
mange ønsker at mennesker i Norge skal ha denne 
tilhørighet til kirke og kristentro.

Det ble i denne nevnte undersøkelsen pekt på 
noen årsaker til at en ikke lenger gjør som tidligere 
generasjoner.
- En av foreldrene kjenner på at de mangler «gode 

nok grunner for dåp», og den som har de sterkeste 
grunner vinner frem.

- Foreldre ser ulikt på dette å ta valg for sine barn, 
noen mener at barna skal velge selv når det er 
gammelt nok.

- Invitasjon til dåp kommer på et tidspunkt og i en 
fase hvor foreldre har mer enn nok med å venne 
seg til sin nye rolle som foreldre, og så «går det i 
glemmeboken».

- En trodde også at dåp måtte skje i løpet av de tre 
første månedene, og så var det plutselig «for seint».

- Opplevelsen av tidligere dåpsgudstjenester varierte. 
For noen ble det en fin opplevelse, mens andre 
igjen opplevde at dåpen «kom bort» i alt annet som 
skjedde.

- Ja, tidligere erfaringer kan gjøre at en ikke velger 
dåp. Men de kan også gjøre at en velger dåp, pga. 
kirkens trosopplæring og sosiale arbeid.

Dåpstallene i vår kirke er på vei ned. Mange håper at dette 
er en utvikling som kan stoppes.

Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

Noen som har døpt sine barn
På Babysang i Søm kirke i februar møtte jeg mange 
mødre sammen med sine barn. Et flott og gledelig syn! Jeg 
utfordret noen av dem til å svare på 4 spørsmål angående 
dåp av sine barn.
Nå er det ikke sikkert at alle foreldrene ville svart like 
utfyllende på alle spørsmålene. Men hvis jeg likevel prøver 
å ta med det som ble sagt så kommer det her i en felles 
bolk.

Hvorfor valgte dere å døpe deres barn?
Dåpen er en fin tradisjon.
Vi i ønsker at barnet vårt skal bli kjent med Jesus og 
læres opp i den kristne tro.
Det står i Bibelen at også barna skal få komme til Jesus.
Så får barna Guds velsignelse og forbønn fra 
menigheten. Det er veldig viktig.

Mange opplever sterke tradisjoner knyttet til dåp og 
opplæring. Har dere noe dere tenker at dere vil føre videre 
til deres barn?
Det er viktig at barnet vårt blir kjent med Jesus og 
Bibelen.
Vi vil lese i Bibelen for dem og synge kristne sanger og 
lære dem å be.
Vi vil videreføre de tradisjoner som vi har vokst opp 
med som sang og musikk med kristent innhold, synge 
for maten, lese bibelfortellinger.

«Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke 
fra den når han blir gammel!» Ordspråkene 22,6)

Er det opplevelser i forbindelse med dåpen som dere vil 
tenke på?
Vi opplevde dåpssamtalen som et sted vi ble godt tatt 
imot.
Vi har hatt dåp i en annen menighet, og kan ikke si så 
mye om dåp i Randesund menighet.
For oss ble det slik at farfar døpt sitt barnebarn. Det vil 
vi huske som noe spesielt.

Dere er jo nå på babysang, er det andre ting som er nevnt i 
Trossopplæringsplanen for Randesund menighet som dere 
tenker at dere vil benytte dere av?

Vår eldste gutt har deltatt på TROS, og der vil vi nok 
sende de andre barna.
Ettersom det avtar med kristendom i skolen, så det er 
viktig arbeid som menigheten driver.
Ettersom vi går i en annen menighet så har vi ikke tenkt 
på det. Men vi har hatt mye glede av babysang. Barna 
elsker musikk og de synes det er gøy å treffe andre 
barn. Så er det også gøy å treffe andre voksne i samme 
situasjon i nærmiljøet.

    Eivind Martinsen

Guds løfter til Israel–også til oss?
Bibelen er full av vidunderlige løfter. Mange er gitt 
til Israel på bakgrunn av de forskjelligste situasjoner 
gjennom folkets historie.
Andre er gitt til menigheten i den nye pakt.
Felles for alle disse løftene er altså at de har en klar 
adressat: Noen er tydelig adressert til Israel og andre til 
den første menighet. Noen til begge.
Men hva med oss? Kristne har ned gjennom historien 
sett på disse løftene som sine, tatt dem til seg og levd 
på dem. Ja, de har til og med gått døden i møte med 
den trygghet løftene har gitt.
La oss ta for oss et av de kjæreste gammeltestamentlige 
løfter vi har. «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg 
ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg 
sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min 
frelserhånd.» Jes 41,10
Disse sterke ordene er gitt til Israel i en krisetid. Hvor 
ofte har du ikke som bibelleser lest disse ordene og 
takket Gud for dem. Men med hvilken rett har du og jeg 
gjort det? Svaret på dette spørsmålet er av avgjørende 
betydning.
Nå er det slik at Ordet er fullt av ”nøkler” som vi kan låse 
opp med.
Etter et møte kom en mann bort til meg og sa: 

”Hvordan kan du si at en tekst i GT er gitt til oss kristne 
og ikke primært til Israel?” Vi fikk en liten samtale som 
ga svar. Nøkkelen vi brukte finner vi i 2 Kor 1,20: ”For 
så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. 
Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære.”
Har du Jesus, har du alle Guds løfters JA!
Det er en fantastisk nøkkel. Alt vi finner i Guds ord skal 
vi få ta til oss. La oss takke for Guds rike løfter og be om 
nåde til å leve i dem.
    Asbjørn Aasen
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Trosopplæring 0 – 6 år

I løpet av de siste 10 år 
har det skjedd en stor 
endring i Den norske 
kirke. Alle menigheter 

har fått tilført penger som er 
øremerket trosopplæring av 
alle døpte i alderen 018 år.

Fra etableringen av den 
offentlige skolen i Norge på 
1700tallet og frem til siste 
del av 1900tallet har skolen 
vært en sentral aktør for 
kirkens undervisning av de 
døpte. I dag er ikke lenger 
skolen en aktør for kirkens 
trosopplæring. Kirken har, 
sammen med familien, 
ansvar for opplæring av 
sine medlemmer. Alle 
menigheter i Den norske kirke har måtte vise at de 
tar dette ansvaret på alvor ved å utarbeide en plan for 
Trosopplæring. Planen skal ha et omfang på 315 timer. 
Det vil si at alle som deltar fra start til slutt, i løpet av 
de første 18 år, vil ha med i bagasjen minst 315 timer 
med trosopplæring! Alle døpte i Randesund får på ulike 
alderstrinn brev i posten med invitasjon til de ulike 
tiltakene. De blir også annonsert i menighetsbladet, på 
nettsiden vår og på facebook, slik at barn og unge som 
ikke er døpt også får mulighet til å delta.
Et trosopplæringstiltak som inngår i planen vår, er 
definert som et avgrenset tiltak. Det kan være en 
enkelt hendelse som dåpssamtalen, eller den kan ha 
flere samlinger innfor et gitt tidsrom, slik som TROS for 
1.trinn med sine 57 samlinger.
Vi ønsker i dette og de neste numrene av menighetsbladet 
å presentere trosopplæringstiltakene vi har for de 
ulike aldersgruppene. I dette nummeret tar vi for oss 
førskolealderen, 0-6 år.

2-års samling
Et relativt nytt tiltak er 2års samlingene. Alle 2åringer 
som er døpt i vårsemesteret blir invitert til en 
samling på våren, mens alle 2åringer som er døpt i 
høstsemesteret inviteres til en samling på høsten.
Alle barn som kommer får en bok med sitt navn på. 
Tema for samlingen er «Den gode hyrde». 2års boken 
som barna får utdelt handler om sauen som gikk seg 
bort og om hyrden eller gjeteren som leita til han 
fant den igjen. I invitasjonen oppfordrer vi alle barn 
som har en lekesau til å ta den med. På samlingen blir 
historien om hyrden fortalt, lekt og sunget. Vi synger 
også andre barnesanger, og avslutter samlingen med 
en aftenbønn.
I forkant av samlingen serveres en enkel middag til de 
som måtte ønske det.
Vi ønsker alle 2-åringer med foresatte velkommen på 2-års 
samling!

4-års bok og 4-års klubb
Utdeling av 4års bok 
eller «Min kirkebok» er et 
trosopplæringstiltak som 
vi har hatt i kirken i mange 
år. Hos oss er det også et 
tiltak som har svært god 
oppslutning. Det er alltid 
en fryd å være med på 
gudstjenester der vi skal dele 
ut 4års bok. Barna kommer 
med en forventning og 
stolthet som er med på å 
skape høytid for oss alle. 
Det året de fyller 4 år får 

barna et invitasjonsbrev og en liten DVD i posten. På 
DVDen er det en liten filmsnutt om Bo og Nora som er 
gjennomgangs figurer i boka.
Barna som inviteres kan velge mellom to gudstjenester, 
én i Søm kirke og én i Randesund kirke. De siste årene 
har gudstjenestene vært på høsten. Gudstjenestene 
er planlagt med tanke på de som er 4 år. De fleste av 
sangene som synges er hentet fra boka, det samme er 
bibelfortellingen som prekenen tar utgangspunkt i.
I forbindelse med utdelingen inviterer vi også til 
to samlinger som vi kaller 4års klubb. Her hører vi 
fortellinger og synger sanger fra boka. På hver av 
samlingene har vi kaffe/saft og kjeks og så lager vi noe 
som barna får med seg hjem. Disse samlingene er i Søm 
kirke.
Vi håper å se alle som er 4 år på gudstjeneste og 
samlingene til høsten!

6-årstreff

I fjor hadde vi den glede av å starte en ny tradisjon her i 
Søm kirke, 6års treffet!
6årstreffet i starten av juni markerer en overgang inn til 
den nye og spennende skoletiden.
6årstreff er for alle som skal begynne på skolen til 
høsten. I år er datoen tirsdag 2. juni, så hold gjerne av 
dagen allerede nå! Invitasjon kommer i posten til våre 
medlemmer i Den norske kirke.

6årstreffet starter med en enkel middag på kirketorget 
for 6åringene og familiene deres. Deretter går 
6åringene sammen med hver sin foresatte inn i 
kirkerommet. Samlingen i kirkerommet varer en times 
tid. Da får barna lære noe viktig fra Bibelen, gå på rød 
løper akkurat som en prins eller prinsesse, få bøker til å 
ha i skolesekken, lære nye sanger og mye mer.

6-årsboka har mange fine bilder, bibelhistorier, sanger 
og flere tegneserier om Bo og Nora som er 6 år og skal 
begynne på skolen. Mange vil nok kjenne igjen Bo og 
Nora fra 2 og 4års boka. Vi gir også alle 6åringene et 
arbeidshefte, i samme serie som hovedboka. Kanskje 

dette blir den første leseboka og arbeidsboka som 
barna kan ta med seg inn i en lang sommerferie før 
skolen starter i august.
Hjertelig velkommen til 6-års treff!

I tillegg til alle tiltakene som inngår i 
Trosopplæringsplanen, har menigheten flere 
kontinuerlige tiltak for de fleste aldersgrupper. Dette er 
tiltak som går gjennom hele året, og som man kan være 
med på så lenge man ønsker. For aldersgruppen 06 år 
har vi Søndagsskole, Rabakoret og Barnegudstjenester.

Søndagsskolen har samlinger under gudstjenesten. 
Barna deltar på første delen av gudstjenesten for 
deretter å gå ned i underetasjen i kirken, der de 
har søndagsskole. Søndagsskolen følger opplegget 
Sprell Levende. Det er et opplegg som veksler 
mellom fellessamlinger for barna og aldersdelte 
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Baby- og småbarnssang
Baby og småbarnssangen er en viktig del av 

menighetens trosopplæring. For barna er 
babysangtilbudet et av de første møtene med 
kirken. På samlingene får man muligheten 

til å lære nye sanger, og også bli minnet på gamle 
sanger og regler man kanskje hadde glemt. Vi synger 
både kristne og andre barnesanger som en kan bruke 
i hverdagen. Vi fokuserer på lek og bønn, på dagstider 
og høytider, på skaperverket, trygghet, tillit – og et 
positivt selvbilde og Gudsbilde. Vi håper å kunne gi en 
«skattekiste» av sanger, regler og redskap som man kan 
ta med seg hjem, og som gjør det lettere å praktisere 
trosopplæring i hjemmene. Trosopplæring er ikke noe 
«vagt», fjernt og fromt,  men å synge godnattsanger, 
høre og danse til musikk, be en liten bønn ved 
sengekanten eller ved å synge for maten  da praktiserer 
man nettopp trosopplæring hjemme!

Samlingene er forutsigbare, siden barn nettopp 
liker gjentagelser og faste rutiner. Vi starter med en 
«lyd» i form av et instrument barna spiller på, deretter 
åpnings og velkommensanger. Vi har også en fast 
avslutningssang. Vi ønsker å stimulere barnas sanser, og 
bruker ulike virkemidler. Barna får spille på forskjellige 
instrumenter, og alteret pyntes med farger og kosedyr. 
I løpet av samlingen har vi vandring i kirkerommet, der 
barna kan kjenne på vannet i døpefonten, se nærmere 
på fargene i glassmaleriene, tenne lys i lysgloben, bruke 
bønneperlene – eller bruke rommet slik barnet og 
mamma eller pappa ønsker.

Det sosiale aspektet har en sentral rolle i Baby og 
småbarnssangen. I musikken er man sammen om noe. 
Man deler en felles opplevelse og skaper noe sammen. 
Man leker og utforsker sammen – her er samspill og 
kommunikasjon. Både sangtekster, fellesskapsaspektet 
og at en skaper noe sammen, er viktige elementer i 
kirkens trosopplæring. 

Baby- og småbarnssang er også et møtested, med 
kafé og salg av kaffe, te og vafler etter sangstunden. 
Det er et hyggelig fellesskap, og et fint sted å bli kjent 
med nye venner. Barnet møter andre jevnaldrende, og 
foreldre møter andre voksne i samme situasjon.

Det er 1015 samlinger i semesteret, og det er ingen 
påmelding. Det koster kr 30, per gang. Deltakerne 
oppfordres til å tegne medlemskap i «Ung Kirkesang». 
Dette gir oss statsstøtte. 

Lederne for Baby og småbarnssang er Hanne Øhrn 
Drønen og June Baarøy Myhrstad. Hanne er cellist, og 
har med seg celloen på samlingene. Det er en helt 
spesiell stemning når hun spiller for dem. June bruker 
mer piano, men begge er mest i ringen sammen med 
foreldre og barn.  
   Hilsen June Baarøy Myhrstad

gruppesamlinger. Opplegget er variert og spennende!
Søndagsskolen følger stort sett skoleruta, det vil si at 
det ikke er søndagsskole i skolens ferier. Det er heller 
ikke søndagsskole når det er familiegudstjenester eller 
dager med barnegudstjenester.

Rabakoret er et kor for barn i alderen 4 til 12 år. De 
minste barna har øvelse på torsdag kl.17.0017.45, fra 
2.trinn er øvelsen samme dag kl.18.0018.45. Koret ble 
startet for ca. 20 år siden, og på alle disse årene har det 
vært en gledesspreder i menigheten. Koret har spilt inn 
flere CDer.

Barnegudstjenester. De siste årene har vi hatt tre 
barnegudstjenester hvert semester. Gudstjenestene er 
tilrettelagt for de minste barna og helt opp til barn i 10 
års alderen. I tillegg til sanger og bibelfortelling har vi 
en enkel bønnevandring der både barn og voksne får 
anledning til å vandre litt rundt i kirkerommet.
Vi prøver å la de tre gudstjenestene hvert semester 
ha et felles tema som vi belyser fra tre ulike sider. 
Gudstjenestene er på søndag ettermiddag kl.17.00 
og varer ca. 45 minutter. Etter gudstjenestene er det 
dekket til en enkel kveldsmat.

Ellen Sandvik, kateket

 

På denne samlingen får alle 2-åringer sin nye 2-årsbok.  

 

Hilsen Ellen og June i Randesund menighet

Samlingene er en del av menighetens trosopplæring 

  
. 

Foto: Øistein Vigemyr



Julie på Madagaskar
”Mora mora”
Klokken er 11.30 i det vi triller inn på plassen 
foran Gastro Pizza i pousse-pousse. ”Misaotra 
betsaka,” sier jeg i det jeg rekker 1000 ariary 
til sjåføren. ”Vi er tidlig ute da,” sier Maren. Jeg 
nikker. ”Typisk norsk…”. Vi skal møte en venn 
klokken 12, og setter oss inn for å spise en is 
mens vi venter. Klokka tikker, tiden går, og når 
klokka blir 12.15 begynner vi å bli rastløse. ”Han 
kommer sikkert snart,” sier jeg. Jeg går ut for å 
se om han står på utsiden. Det samme gjentar 
seg to-tre ganger, og når klokken nærmer seg 
13 er vi begge ganske oppgitte. Gassisk tid. Sukk. 
Vi bestemmer oss for å gå videre, og gjøre de 
ærendene vi må. Litt senere ringer telefonen, og vår venn 
lurer på hvor vi er. Vi kommer snart.

Madagaskar. Landet hvor alt er mora mora. Man tar 
livet med ro, og tar ting som de kommer. Denne delen 
av kulturen var en utfordring for meg i begynnelsen 
av oppholdet. Det er utrolig frustrerende for en 
tidsslave av en nordmann å ikke kunne forholde seg 
til tiden! ”Dere blir hentet klokken 8”. Klokken 9.30 
kommer bilen. ”Vi begynner klokken 17”. Klokken 17.25 
kommer førstemann. Det har blitt en del venting på 
oss, for som nordmenn har vi jo alltid vært presise. 
Etter 5 måneder på solskinnsøya har vi lært å smøre 
oss med tålmodighet, og konkludert med at ”gassisk 
tid” egentlig kan være forståelig av to grunner. For 
det første er det enormt med trafikk i Antananarivo, 
og for det andre er det gassiske samfunnet et 
jordbrukssamfunn, hvor mange lever fra hånd til munn. 
Man må møte det nærmeste først, som ordspråket sier. 

Å møte det nærmeste først tror jeg ikke nødvendigvis 
handler om å ikke planlegge – det handler på en måte 
også om hva man velger å bruke tiden på. Vi hjemme 
har ofte mye å gjøre. Kalenderne våre fylles fort opp. Alt 
avhenger av tiden, og jeg tror det fører til mye stress. En 
av mine internasjonale venner sa en gang: ”hvis du vil 
finne på noe med en nordmann, må du gjerne spørre 

to uker i forveien så de kan plotte deg inn i kalenderen 
sin”. Det stakk litt, for det bør ikke være sånn. Vi må ta 
oss tid til hverandre også. Her om dagen var jeg på vei 
til postkontoret. Jeg gikk målrettet, i norsk tempo. Jeg 
tenkte ikke over det før jeg hørte en mann rope fra 
siden av gata ”Hey! Madama, mora mora…” Jeg sakket 
ned på farten, litt flau, mens jeg tenkte på smilene og 
hilsenene jeg hadde gått glipp av mens jeg gikk.

Jeg har altså måtte lære meg å være tålmodig. Jeg 
har lært å ta ting med ro. Å ikke stresse. Det er viktig å 
huske at det ikke alltid er målet som er viktigst, men 
at veien man må gå for å komme dit er minst like 
viktig. For det er veien som er selve livet, med alt den 
innebærer av omgivelser, opplevelser, og mennesker. 
Avslutningsvis har jeg følgende oppfordring til dere: 
utfordre dere selv til å leve litt mer mora mora. ”Ta livet 
som det faller seg, gi blaffen i bekymringer og strev”. Møt 
det nærmeste først. Lev i øyeblikket. Livet er det som 
skjer mens du er opptatt med å planlegge. 
Les mer om hverdagen min i Antananarivo på  
www.julieegeland.wordpress.com. 
Forresten så har jeg møtt Nelson og Kennedy, som hadde 
praksis i Randesund menighet i 2012-2013. De hilser!

Varme hilsener fra Julie Omdal Egeland
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Mathilde i Kabale, Uganda
Hei vakre snøbelagte Norge! 
Vi er på vei inn i tørketid nå, og den varmeste tiden i året. 
Tiden flyr, og jeg har allerede vært i dette fantastiske 
landet i 4,5 mnd. Jeg har begynt å kalle Kabale for 

”hjemme”, blitt vant til å vaske opp både klær og bestikk 
for hånd, vannet smaker godt, jeg tenker ikke noe over 
det når bodaboda (motorsykkel) sjåførene balanserer en 
sofa på sykkelen sin og jeg synes det er helt greit å bruke 
3 timer på en svipptur til markedet. Så å skulle skrive om 
hva som er blitt viktig for meg, hva som er annerledes enn 
i Norge, eller hva som er ”rart” i Uganda krever et dykk i 
hukommelsen til den tiden hvor alt var nytt og spennende. 
Men det er selvfølgelig visse ting jeg har bitt meg merke 
i, som har blitt viktige for meg, og som jeg garantert 
kommer til å ta med meg videre i livet. 
Ord som samhold, kunnskap, forståelse og samfunn har 
fått en helt annen betydning for meg her nede. Samhold, 
ubuntologi. Det at et samfunn ikke kan fungere uten at 
alle bidrar til fellesskapet. ”Jeg er, fordi vi er, og fordi vi 
er, er jeg” er en veldig viktig læresetning de fleste steder i 
Afrika.
Kunnskap er makt, makt er kunnskap. Utdanning, iveren 
etter kunnskap og gleden over å lære er virkelig noe jeg 
vil ta med meg hjem til Norge hvor det å gå på skolen sees 
på som et ork.
Kjærlighet, medmenneskelighet, det å vise at man er glad 
i hverandre, det er så viktig. Og det er nødvendigvis ikke 
de store ord som skal til, handlinger kan si så mye mer.
Hvor viktig det er å drømme, om drømmen består av å få 
råd til en geit, eller bli president. Alt starter med en drøm.

Men mest av alt, og viktigst av alt; folk er folk, og de fleste 
er stort sett ålreite hvis du tar deg bryet å se litt dypere. 
Forståelse, hvor viktig det er å forstå grunnen til at noen 
har andre meninger enn oss. I dagens samfunn er ve mye 
mer opptatt av å få frem forskjellene, hvor feil ”de andre” 
tar og hvor riktig ”vi” har. Hva med alle likhetene? Hva med 
alt ”de andre” gjør så mye bedre enn ”oss”?
Det er stadig situasjoner som får meg til å smile; Når 
nabojenta vår hver bidige morgen kommer løpende mot 
meg og kaster seg i armene mine for å ønske meg en god 
morgen. Når Promise (en av elevene mine) forteller at hun 
så gjerne vil jobbe i Norge og tjene masse penger, ikke til 
seg selv, men for å kunne sende mer til familie, venner og 
samfunn. Det å se gnisten i øynene til elevene mine hver 
gang de lærer og forstår noe nytt og hvordan sjefen av 
busselskapet kommer inn på bussen og ber og velsigner 
turen og oss før vi får lov til å dra? 
Så; hvordan har jeg det? Jeg har det så bra, jeg vil ikke hjem. 
Dette er en opplevelse jeg unner alle!

Hilsen Mathilde Dolsvåg

Astrid i Kampala, Uganda
Nå er jeg over halvveis i mitt opphold i Uganda og det 
gjenstår bare to måneder igjen i rare, vakre Kampala. 
Jeg har blandede følelser med å skulle dra hjem igjen til 
Kristiansand. En sier: borte er bra men hjemme er best. 
Men hva med når en ikke har ett hjem lengre, men to? 
Mitt hjem nummer to befinner seg i Kampala.
Etter å ha vært her så lenge, er nye og rare opplevelser 
blitt til det normale hverdagslivet mitt. Jeg snur 
meg ikke lengre etter ugandere som balanserer fem 
madrasser på hodet. Jeg går rett forbi militæret med 
gevær uten å gi det en tanke. Det er normalt å se kuer 
stå i veien for trafikken. Jeg har glemt at trafikken 
i Norge ikke er som den gale og skumle trafikken i 
Kampala. Jeg tar motorsykkel taxi til jobb hver dag uten 
å tenke på alt som kunne skjedd galt. Barn løper etter 
meg og roper «muzungu» (betyr hvit person). Jeg vet 
nå hva jeg må betale for ulike grønnsaker. Alle disse 
opplevelsene er blitt en del av det normale liv som 
norskugander i Kampala.
Jeg kan ikke tro at jeg skal forlate dette vakre landet 
og disse varme menneskene. Jeg kommer til å savne 
alle hyggelige og pratsomme menneskene i Uganda. I 
Norge kan du gå ut på gaten uten å kommunisere med 

en person. Skilter forteller deg retninger til steder og 
prislappene forteller deg en fast pris. I Kampala er jeg 
avhengig av å snakke med mennesker for å finne frem, 
for å kjøpe tomater på markedet og ikke minst hilse på 
unge og gamle når vi går forbi hverandre. Denne varme 
kulturen er virkelig en verdifull del av den ugandiske 
kultur. Venner blir behandlet som familie, alle tar vare 
på hverandre. En deler det lille en har sammen med 
resten av familien.
Jeg er en forandret person etter disse månedene i Uganda. 
Jeg er ikke klar for å dra hjem igjen til Norge, i hvert fall 
ikke helt enda.                       Hilsen Astrid Folkestad Breistein

«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     
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Fest før fasten
Smilene satt løst i under 
gudstjenesten i Søm kirke 
søndag 15. februar. Rabakoret 
deltok, og TROS  med sine 90 
seksåringer hadde en mengde 
oppgaver under gudstjenesten. 
I tillegg var det karneval og 
mye godt som ventet alle på 
kirketorget etterpå. 

«Give your love to people around 
you» sang Rabakorets mange 
feer og cowboyer og sabeltanner 
og prinsesser og skumle dyr. Og 
presten understreket ordene 
med en stor fastebøsse, et tegn 
på at kjærlighetens vesen er å gi, 
å dele med dem som ikke har.

Tove

Karneval 2015

Foto: Øistein Vigemyr



Kirkenytt - Randesund menighet - 2015  Nr. 1 15

Anette Hansson 
medlem av giverkomiteen. 
 

Når Enterˆ inviterer ungdom til lørdagskvel-
der står det ofte:  «Jesus kommer. Kommer 
du?» Hver lørdag fra kl. 19.30 til 23.00 sam-
les ungdom, ofte opptil 70 stk. fra 14 år og 

oppover i ungdoms-
rommet i Søm Kirke.  
Og Jesus er der, uten 
tvil! For mellom ung-
dommene på Enterˆ 
finnes det så masse 
godhet, vennskap og 
kjærlighet. Det deles 
ut klemmer og skul-
derklapp, og de for-
teller hverandre 
hvor glad de er for å 
se hverandre. De 
prater, ler og senker 

skuldrene, for Enter^ er et godt sted å være! 
Enterˆ er Guds kjærlighet i praksis! 

Lederne og ungdomsarbeiderne Haakon 
Ekberg og Jørgen Kjellevoll Tveter legger på 
en helt spesiell måte til rette og bidrar sterkt 
til å skape den harmoniske stemningen og 
atmosfæren på Enterˆ: Med smil om mun-
nen og hendene i lommene beveger de seg 
rolig blant ungdommene. De tar seg god tid 
til småprat og gode ord.  Alle skal føle seg 
velkommen og bli sett når de kommer. 

Lovsangen er en viktig del av møtene, og når 
Enterˆ-bandet spiller opp, fyller sangen fra 

legging og bidrar med rydding og hjelp 
etter at lørdagskveldene er avsluttet. 
Dette er oppgaver Haakon og Jørgen 
setter stor pris på å få hjelp til, og som 
de trenger mer av. 

Første helg i vinterferien entret over 
40 ungdommer bussen ved Søm kirke 
og satte kursen for Hovden. En fantas-
tisk og minnerik tur for alle som del-
tok. Slalomturer, aking, kos, bading og 
forkynnelse var målene med turen. Og 
Haakon og Jørgen ønsker mer av slike 
turer, gjerne også til andre steder. 
Enterˆ har en veldig positiv utvikling. 
Lederne, som selv har vært aktive på 
Enterˆ da de var yngre, har kommet 
tilbake fra endt bibelskole med mye 
inspirasjon. Og i Søm kirke får de utfol-
de seg. Selv trekker de spesielt frem 
daglig leder Bjørg Sløgedal som en 
viktig støttespiller når de legger frem 
forlag til forbedringer og forandringer.  

Giverrapport mars 2015 Ungdomsklubben Enter^ er offensiv og har stor oppslutning: 

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. 

 Vi vil mer! 
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og 
gir. Bli med oss du også, og støtt arbeidet for 

barn, ungdom og eldre i Randesund! Registrer 
deg og få giverrapporten på epost, fyll ut 

kontaktkortet. 
Det er flere måter å gi på: Opprett fast  

overføring i nettbanken, eller gi en  
enkeltgave: 

6319.07.52609 
Gi via mobiltelefonen:  

Send RAND200 til 2108 
(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 

til kr. 500; femti kroners intervall). 
www.randesund.no/givertjeneste 

ungdommene hele rommet. Andakt har 
de på alle Enterˆ-møter, og Haakon og 

Jørgen bruker ofte eksterne til å holde 
andaktene, men har også utfordret noen 
av deltakerne på Enterˆ. Forkynnelsen er 
en viktig del, og de er opptatt av å bruke 
noen de vet kan formidle budskapet til 
ungdommene på en inspirerende måte.  

Ungdomsstyret i Enterˆ er, i følge Haa-
kon og Jørgen, helt uunnværlige. De hjel-
per til med forberedelser, pynting og 
rigging. De står i døra og ønsker velkom-
men, steker pizza, burgere og de styrer 
salget i Enterˆ-sjappa. Når møtet og lov-
sangen avsluttes er det kiosk, spilling, 
biljard og det sosiale som er viktig. 
 
Voksenstyret med foreldre og noen fra 
staben i menigheten, er også viktig for 
lederne av Enterˆ. De hjelper med plan-

«Jesus kommer—kommer du?» 

Vi trenger søndagen

Dette innlegget er ikke for eller i mot søndagsåpne 
butikker, men det er en hyllest til å bruke den 
hviledagen vi alle har fått på en god og riktig måte. 

Og for de fleste av oss, er det søndagen.

I skapelsesfortellingen i Bibelen står det at Guds skapte 
verden på seks dager, og den sjuende dag hvilte han. 
«Den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han 
hadde gjort». Dersom Gud trengte en hviledag fra sitt 
arbeid, så trenger vi mennesker virkelig det også. Det er 
interessant å se at budet om å holde hviledagen hellig», 
er høyt oppe på lista når de 10 bud skal skrives  faktisk 
rett etter budene «Du skal ikke ha andre Guder enn 
meg», og «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
For mange er ordet hvile blitt et negativt ord. Vi skal 
ikke hvile, vi skal stå på, ikke vise svakhet, alt dette 
innbiller vi oss er tegn på vellykkethet. For Gud er det 
ikke slik. Han vil at vi skal finne hvile, ja han hvilte sjøl, 
og Jesus trakk seg tilbake til ensomme steder hvor 
han var alene. For nemlig, i hvilen så skjer det noe, vi 
får krefter som gjør at vi ofte ser saker og ting på nye 
måter. I høst har jeg lest en bok av den svenske forfatter 
Tomas Sjødin med tittel: «Mens du hviler». Her har han 
et tankevekkende sitat: «Den som hviler, velger å hente 

kreftene sine fra et annet sted 
enn seg selv.»
Det finnes andre verdier enn 
kun arbeid som er viktig for Gud. 
Verdier som på en eller annen 
måte har med hvile å gjøre. Det 
kan være: ro, søvn, familie og 
venner, en flott naturopplevelse, 
og ikke minst fellesskap med Gud og som gjør at vårt liv 
blir det Gud vil det skal bli.
Våre kirker i Randesund er steder hvor du finner 
fellesskap med Gud. Her møter Gud oss med sine 
forbindelseslinjer som gir oss frimodighet til å leve som 
hans barn og også kjenner på den hvile som kun han 
kan gi oss. Jeg tenker på nattverden, fellesskapet oss i 
mellom, Bibelen og Bønnen.
Kirken er først og fremst et sted for hvile. Her henter du 
kraft og styrke til den reise som du er med på i denne 
verden, og ikke minst til den reise som engang møter 
oss alle når livet her er slutt.
Hver søndag er det gudstjeneste her. Du er velkommen!

Svein Arve Egeland, leder i menighetsrådet

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

til servering av lapskaus 
fire tirsdager våren 2015!

   20. januar
   17. februar
   17. mars

14. april

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Hjertelig velkommen!

!

    Treffene er kl 16.00-17.30

11.mars Kristin Haugen
15.april Tove Houck
13.mai Reidar Skaaland
10.juni Anne Eidjord

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

     Hjertelig velkommen!

         Trenger du skyss eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med

Diakonen
Tlf. 38 19 68 81

             

Hyggetreff
På Randesund Omsorgssenter

Våren 2015



Korsvik Bilverksted AS
Reparasjon /Service Bil & Båt

Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200   EU-Kontroll
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BALUBAHELG   30.-31.MAI ! 
Hold av helgen allerede nå!!

Lørdag 30.mai er det BALUBADAG 
i Søm kirke med åpningsshow kl. 14 
hvor barn fra TROS 3.trinn deltar med 
musikal. Etterpå blir det salg av fine,
brukte ting som barna fra TROS 3.trinn
skal selge. Det blir også mange gøye 
aktiviteter og kafé.  

Søndag 31.mai er det BALUBAGUDSTJENESTE kl.11 
i Søm kirke hvor TROS 3.trinn deltar.

Fasteaksjonen
Vi i Randesund menighet 
vil gjerne at Fasteaksjonen 
skal være hele menighetens 
aksjon. Konfirmantene vil gå 
med bøsse. Ta godt imot dem når de kommer!
Samtidig har vi behov for flere bøssebærere og 
håper en del voksne også blir med.
Bli med og gå årets mest meningsfulle tur 
24.mars!
Frammøte for voksne kl. 17.30 i Søm kirke.

Disse små fastebøssene som forhåpentlig er fylt 
med mynter,
kan leveres fortløpende på menighetskontoret, 
og senest på gudstjenesten
Barnas Påskefest 12.april.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015
I kriser er vann kritisk.
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, 
og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst 
overlevde Muhammed og familien så vidt den 
dramatiske flommen i Pakistan.
Det er de fattigste som rammes hardest av 
klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, 
tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. 

En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er 
Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i 
landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i 
oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått.

 Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med 
familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, 
som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget 
vi livet, forteller Muhammed. 

Ble syk av vannet 
Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over 
en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde 
de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. 
Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. 

 Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt 
nytt, sier Muhammed. 

Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds 
familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt 
og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. 
Etter flommen måtte Muhammed være sammen med 
familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har 
flommen gjort at drikkevannet er forurenset. 

 Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet 
etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale 
for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han 
alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første 
organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal 
gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, 
hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. 
Du kan hjelpe 
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller 
første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger 
for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt 
er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte 
områder for å forebygge den neste natur katastrofen.  
Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere 
og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 22.24. 
mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. 
Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det 
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann 
når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte 
fasteaksjonen i Randesund menighet, enten ved å stille 
som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer 
deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens 
klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Fo
to

: F
ah

im
 F

ar
id

/K
irk

en
s 

N
ød

hj
el

p.



Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

                                         

               Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS 
AGENCIES 
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MeselInvest AS
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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

Tlf. 932 34620

Meny Rona
Hverdager: 08:00 - 22:00

Mandag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 08:00 - 20:00
TeLefon: 38179600

Sweet Drops™



Sorggruppetilbud
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: Diakonen, 38196881

Samtalegrupper
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 Diakonen, 38196881

Fra Diakonen . . .
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Problem med å komme til kirke?
Har du behov for kirkeskyss, kan du ta 
kontakt med diakonen, tlf. 38 19. 68 81
Vi ønsker å være behjelpelig med å 
organisere kjøring til gudstjeneste.
Dessuten vil både prest og diakon kunne 
komme hjem og ha en liten andakt
med nattverd til syke og uføre.

God kontakt
Enhver fremmed er en potensielt ny god 
venn. Men våger vi å ta sjansen?
Hva med å slå av en prat med ett nytt 
menneske hver gang du er på en 
gudstjeneste eller annet arrangement? 

Hva med å bygge relasjon til en som aldri 
kan komme seg ut uten hjelp? Det er så 
mye rikt å dele fra levd liv. Bli en venn og 
få en igjen! 
Ikke nøl med å ta kontakt for å få en 
besøksvenn!  Tlf. 38 19 68 81, Diakonen 

Praksis ved nedsenkning av kister i Kristiansand

Hvilken praksis som ble benyttet før 1960, vet jeg 
ikke, men det er et faktum at det senkeapparatet 
som ble tatt i bruk i begynnelsen av 60 årene, var 

en gave fra Randesund Bygdekvinnelag. Dette var i bruk i 
mange år og mitt inntrykk er at ingen hadde innvendinger 
mot denne ordningen. Stor var min forbauselse da jeg 
var til stede ved en begravelse i Tveit kirke, og så for første 
gang nedsenkningen av kisten med tau og kroker. Jeg 
trodde først at det bare var i Tveit denne praksis ble 
brukt, men jeg vet nå at den anvendes også i Randesund. 
Det er sannsynlig at slik er det også i de andre bydeler i 
kommunen.
For meg er denne nedsenkningspraksis en brutal og 
uverdig måte å ta det siste farvel med en avdød på. Jeg 
er ikke alene om å ha denne oppfatning. Det er mange 
som deler mitt syn.
På et møte i Historielaget for en stund siden hvor det 
ble gitt en orientering om kirkejubileet, nevnte jeg den 
«nye» nedsenkningspraksisen som brukes i Randesund 
kirke, og spurte om hvorfor man hadde gått bort fra 
bruk av senkeapparat. Det ble hevdet, og jeg tror det 
var av kirketjeneren, at det førnevnte senkeapparat ofte 
var i ustand og at det var kostbart å reparere det. Hvis 
dette er den egentlige grunn, er det på tide å protestere 
og det høylytt. Det blir for dumt å bringe økonomi inn 

denne sammenhengen. Det sikkert en del som har et 
annet syn på saken, og det respekterer jeg selvfølgelig, 
men det må være basert på fornuftige argumenter.
Min mening er at det må være mulig å ha både 
senkeapparat og taumetoden. Så kan de pårørende 
velge hva som passer dem best. Jeg har vært til stede 
ved begravelser både i Vennesla og Høvåg, hvor 
senkeapparat ble brukt. Jeg opplevde også i høst på 
Voss at senkeapparatet ble styrt med fjernkontroll av 
kirketjeneren.
En begravelse er ofte en dramatisk hendelse, hvor de 
pårørende føler savn, smerte og tomhet og flere mener 
det er mindre smertefullt når kisten ikke senkes ned slik 
det gjøres når tau blir brukt. Andre som har motsatt syn, 
sier at det er den døde som forlater oss og ikke vi som 
forlater den døde.
Uansett syn er det viktig at det utvises verdighet, og at 
det tas tilbørlig hensyn til de etterlattes ønsker. Derfor 
mener jeg at et moderne senkeapparat må anskaffes 
til bruk her i Randesund for de som ønsker det. De som 
fortrekker tau og kroker, velger den måten å senke 
kisten på. På internett finner man flere eksempler på 
denne valgmuligheten.

Jeg imøteser svar fra de rette instanser.
Ingvard Eftevåg

Her er svaret fra kirkevergen
Viser til leserinnlegg i Kirkenytt ang. senkning av kiste i 
begravelser.
Kristiansand kirkelige fellesråd innførte i 2007 en 
ordning med bruk av tau ved senkning av kister 
i begravelser. Dette hadde sammenheng med 
følgende forhold; Det hadde vært flere episoder hvor 
senkeapparat ikke hadde fungert tilfredsstillende i 
begravelser. Det var sterke ønsker fra både prester og 
begravelsesbyråer om å ta i bruk den gamle ordningen 
med manuell senkning ved hjelp av tau, slik flere andre 
fellesråd praktiserer.
Det ble på den bakgrunn innført en prøveordning 
med bruk av tau.  I prøveperioden kunne man velge 
mellom bruken av senkeapparat og bruken av tau. 
Etter en lengre prøveperiode med bruk av begge 

senkemetodene var tilbakemeldingene på bruk av tau 
så gode at man bestemte seg for å innføre dette som 
en fast ordning.  Dermed gikk man tilbake til den gamle 
tradisjonen, som har vært praktisert i Norge gjennom 
hundrevis av år, helt opp til moderne tid.
Denne ordningen ble valgt etter grundige drøftelser. 
Hovedbegrunnelsen for bruk av tau er at dette bidrar 
til sorgprosessen på en god måte.  Økonomi har ikke 
vært medvirkende årsak til at senkning med tau ble 
valgt. I etterkant av vedtaket har det vært få klager. Når 
pårørende orienteres om senkningsmåte og opplever 
trygghet for prosessen, blir dette mottatt positivt og 
bidrar til at man får en verdig avslutning ute ved graven.

Hans Erik Ruud, Kirkeverge

i samarbeid med SøndagsskolenVårkonsert med Rabakoret
Årets vårkonsert med Rabakoret er  
torsdag 7. mai utenfor Søm kirke.
Tradisjonen tro selges det varm mat og kaker fra kl. 
16.00, så ta med hele familien og kom og spis middag i 
Søm kirke. Konserten begynner kl. 17.00 og varer ca. 
en time. Konserten blir utendørs, utenfor Søm kirke, så 
ta med deg en stol.
(Dersom væretslår seg helt på vranga, flytter vi inn).
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Døpte i perioden desember 2014 – februar 2015:
Fredrikke Breidenthal Olsen
Leon Torvnes
Emilie Neset
Frida Storsul Støa
Eline Borgersen
Markus Ekberg
Engla Olivia Gulli Jambrem
Oda Riber
Robin Molde
Ferdinand Thomassen Aske
Eline Marie Bjørge
Ludwig Evertsen

Cornelius Bie
Even Reme Øvrevik
Varg Johannes Ingvaldsen Slåstad
Aimee Sophie Dolsvåg

Døde i perioden 17. november 2014 –  
27. januar 2015:

Tor Fauske
Sigurd S. Drangsholt
Knut Utne
Ingfrid Herdis Tjemsland
Keith John Watson
Gustav Valdemar Petter Høynes

Slekters gang Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

Kl. 11.0012.00:  Bønn og samtale i kapellet.  
Åpent for alle

Kl. 18.0019.15:  Guttis annenhver mandag.  
For gutter 1.4. trinn 

Tirsdager
Kl. 17.30 19.00: Speideren

Onsdager
Kl. 10.3011.15: Småbarnssang (fra ca 1 år) 
Kl. 12.0012.45: Babysang (til ca 1 år) 
Felles lunsj fra kl.11.1512.00
Fra kl .11.15: Kafe på kirketorget 
Kl. 20.002200: Søm vokalensemble (SVOK) 

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. 18.0019.30:  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 
file:///C:/Users/Ralph%20Nash/Cookies/Downloads/pr%C3%B8v-et-kor.psd

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

Onsdag 6. mai - Jan Henrik Munksgaard 
 Det norske flagget - et symbol blir til

Onsdag 3. juni - Asle Bjorvatn 
 Kirkens SOS

Nyskapende langfredagskonsert kl. 21.00
Har du noen gang hørt klassisk musikk spilt på fiolin, orgel og elektrisk gitar?

For 18. gang arrangerer organist Reidar 
Skaaland langfredagskonsert, og i år holdes 
den igjen i Søm kirke. Han har fått selskap av 
duoen Fjell, som består av Magnus Gautestad 
og Kristiane Valborgland. Fjell kombinerer den 
klassiske musikken med elektrisitet, trøkk og 
nye arrangementer. Samtidig trer klassiske 
tradisjoner frem i de rolige, akkustiske delene 
av konserten. Med orgelet i ryggen tar Fjell 
for seg kjente og kjære toner fra komponister 
som Johann Pachelbel, Frédéric Chopin og 
Ennio Morricone, men også nyere melodier og 
improvisasjoner. Skaaland vil dele noen av sine 
egne komposisjoner som vil prege konserten.
Dette blir en musikalsk variert og spennende kveld for alle aldre.

Roma er en merkelig by!

Byen syder av liv! Jeg har sjelden vært et sted hvor folk 
snakker så høyt og så fort og i munnen på hverandre!  
Bilistene «ligger på hornet» - hele tiden! Vi slapper av 

med en kaffe på piazzaen – og betrakter dette sydende livet 
rundt oss. Så vandrer vi videre og kommer til Petersplassen. 
Plassen er full! Hvor mange tar den? Flerfoldige tusen? Og 
det merkeligste av alt: det er «dødsstille»! Det er nesten 
sjokkartet. Hva er det som foregår? Man spør, og får vite 
grunnen: «Vi venter på gudstjenesten! Paven skal være 
med.» Så viser den hvite skikkelsen seg på trappen opp til St. 
Petes kirken. Jubelen bryter løs! Klappsalvene stiger til værs!  
Så løfter han hendene til hilsen. Og igjen blir det dødsstille. 
Gudstjenesten kan begynne. 

Siden blir det flere kaffier på flere piazzaer. Og igjen 
opplever vi noe merkelig. Vi søker inn i noen små kirker 
og kapeller som ligger ut mot det støyende livet. Og 
igjen opplever vi nærmest total stillhet. De få som sier 
noe, snakker lavt eller hvisker. Vi fornemmer at rommet er 

fullt av ånd! Og jeg tenker: detter 
er jo bare mulig når jeg selv og 
andre slutter å fylle rommet med 
våre ord.
Jeg er hjemme igjen på Søm og 
gleder meg til gudstjenesten i 
min egen kirke. Jeg går inn, fester 
blikket på Nupens praktfulle 
maleri som nesten flyter inn i himmelen. Jeg lar øynene 
vandre videre til skulpturen av Kristus og til det praktfulle 
alteret med tente lys  symbolet på at Gud selv er tilstede. 
Jeg forsøker å samle mine tanker i bønn. Forberede meg 
på å møte Ham. Det er ikke lett. For bak meg hører jeg 
tusenvis av ord om ukas begivenheter og mye annet. Jeg 
tenker: men jeg er da ikke tilbake på en italiensk piazza?

Sannelig, Roma er en merkelig by! 
    William R. Glad

Har du opplevd å gå på en smell?
Har du møtt veggen og ikke skjønner hva som skjer? Da er 
du langt ifra alene! 
Mange mennesker som tidligere har vært høyt 
fungerende, løst utfordringer på strak arm, og gledet 
seg til jobb og livet hver eneste dag, kan plutselig 
føle det som om luften har gått ut av ballongen. Flere 
går ut i lengre sykemeldinger. Noen opplever stor 
frustrasjon, noen isolasjon og skam, mens andre går 
inn i depresjoner og får angst. Utfordringene er ofte 
sammensatte og løsningene kan være like forskjellige 
som mennesketypene.

Felles for alle er at det ”offentlige” tilbudet ikke dekker 
behovet til dem som opplever denne nye situasjonen.
Dette var noe initiativtaker Karin Damsgaard Hansson 
ville gjøre noe med.  Hun har i samarbeid med Røde 

Kors opprettet en møteplass hvor 
en gruppe voksne kvinner og 
menn fra Vest Agder treffes for å 
dele erfaringer og utfordringer, 
samt å oppleve samhold over en 
kopp kaffe. Gruppen møtes hver 
mandag kl. 16-18 på Treffpunktet på Strømme Senter v/
politistasjonen.
Vi er et team fra Røde Kors som tar imot nye deltakere 
fra 27. april.
Alle som tror dette er noe for dem kan ta kontakt med 
Karin, tlf. 982 99 153, for en uformell og konfidensiell 
prat.

Linda Voreland,
 puff.rodekors@gmail.com

Husk årsmøtet i Søm kirke 19. april ca. kl. 12.30  
etter gudstjenesten.



MARS
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, 1116) 
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, 4655) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste  Dåp

Søndag 29. mars
(Palmesøndag, Matt 26, 613) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste  Dåp

APRIL
Torsdag 2. april

(Skjærtorsdag, Luk 22, 1423) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Fredag 3. april
(Langfredag, Matt 26, 3027, 50) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste

Søndag 5. april
(Påskedag, Matt 28, 110) 
Søm kirke kl. 19.00: 
Høytidsgudstjeneste  Dåp

Søndag 12. april
(2. søndag i påsketiden,  
Joh 21, 1519) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste  Nattverd  
«Barnas påskefest»

Søndag 19. april
(3. søndag i påsketiden,  
Joh 10, 110) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Dåp

Søndag 26. april
(4. søndag i påsketiden,  
Joh 13, 3035) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene  Nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste

MAI
Søndag 3. mai

(5. søndag i i påsketiden,  
Luk 13, 1821) 
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste  Dåp  Nattverd  
Søndagsskole

Lørdag 9. mai
Konfirmasjonsgudstjenester  
kl. 11.00 og kl. 13.00

Søndag 10. mai
(6. søndag i påsketiden, Matt 7, 712) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Pilegrimsvandring fra Dvergsnes 
skole til Randesund kirke

Torsdag 14. mai
(Kristi himmelfartsdag,  

Luk 24, 4653) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Søndag 17. mai
Ingen gudstjeneste

Lørdag 23. mai
Søm kirke kl. 12.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 24. mai
(Pinsedag, Joh 14, 1521) 
Søm kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste  Dåp  Søndagsskole 
Randesund kirke kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 30. mai
Balubadag i Randesund menighet

Søndag 31. mai
(Treenighetssøndag, Luk 10, 2124) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Balubagudstjeneste  TROS 3. trinn  
Musikal 

JUNI
Søndag 7. juni

(2. søndag i treenighetstiden,  
Joh 3, 2630) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Dåp

Søndag 14. juni
(3. søndag i treenighetstiden,  
Joh 1, 3551) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd 

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

Gudstjenester fra mars – juni 2015

Seks prøvde Søm kirkekor
Åpen øvelse med sangglede og tapassuppe ble første gang 
introdusert i fjor, og da fikk koret tre nye herlige medlemmer. 
Derfor var det ingen grunn til ikke å sette opp samme 
hendelse i årets semesterplan. Det kom seks! Og uka etter så 
vi fem av disse igjen, og jammen vil de synge i kor. Helt fra 
Tromsø kom den mest langveisfarende, og en av gutta har 
rundet 60 og dette er første gang han synger i kor! Så uansett 
hvor du kommer fra eller hvor gammel du er; det er aldri for 
seint å prøve et kor! 

Tallin 2015 – Fjoråret var et fantastisk jubileumsår for 
Søm kirkekor, 2015 bli ikke mindre spennende nå som vi 
planlegger Tallintur i okotober. Velkommen til øvelse i Søm 
kirkekor torsdager kl. 19.45 i Søm kirke og følg oss på Facebook.
  Anette Strømsbo Gjørv, leder Søm kirkekor


