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TROSOPPLÆRING 6 – 10 ÅR

BALUBADAG – TROS 3. TRINN

Redaktørens …

Å

lage seg en hegretime kan
høres malplassert ut i en tid
hvor livet syder av aktivitet
på alle fronter. Tross kjølige vårnetter
har naturen greid å få grønt liv i trær
og busker. Små spirer dukker opp av
kald jord, blomstene hilser i alle sine
farger, og fuglene ruger eller mater.

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

Også i hverdagsliv og kirke
er aktivitetene på sitt høyeste.
Utflukter, avslutninger
og ferieplanlegging.
Vårkonsert med Rabakoret,
konfirmasjonsgudstjenester- og
konfirmasjonsfester. Balubadag
og balubagudstjeneste for TROS 3.
trinn, og spennende sykkeldag for
Guttis. Alt krever planlegging og
innsats av mange. Mye strev og god
vilje for at det vi jobber for skal bli
så vellykket som mulig. Og så går vi
jo mot ferien… Så deilig.

bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Men midt i alt dette positive
som griper etter oss, er det lett å
miste overskuddet og gleden. I
strevet med forberedelsene og
gjennomføringen ser vi ikke alltid
barnas og de unges glade øyne
som resultat av det vi jobber
mot. Konfirmantens indre glede
over å bli feiret, sykkelguttenes

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

mellom
sivene
ubevegelig
lenge
som om
livet
kommer
i balanse
gjennom
roen

stolte ansikt når de får vist fram
ferdighetene sine, livsgleden i TROS
barna når de framfører sin musikal.
Det som skulle gi overskudd, blir
plutselig en andpusten tidsklemme,

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

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

bjskaar@online.no
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Kirkenytt ønsker alle en riktig god
sommer, og husk at også ferie kan
være en deilig hegretime, om vi
lærer å nyte den og slappe av uten
for mange krav.
			Tove

Ny stilling i trosopplæringen

tovehouck.christensen@gmail.com
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Til høsten skjer spennende ting: Vi
skal velge nytt menighetsråd, få
ny daglig leder, og ta imot vår nye
kirketjener, Geir Mørkestøl, som
allerede har begynt å finne ut av
hva den nye jobben innebærer.
Og mange inspirerende oppgaver
venter på oss frivillige. Så viktig
det er at vi går inn i høsten med
overskudd.

gjennom
timenes
stillhet

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no

God mosjon
og godt
kosthold er
med på å
forebygge
sykdom, og
skal gi god helse. En hegretime vil
kunne hjelpe oss til å forebygge
stresset, gi oss den indre ro som
gir lys til øynene og smil til hjertet.
Fordi vi tok oss tid til noe som er
godt for oss. Det lille øyeblikket vi
trenger for å hente oss inn.

Hegra
sitter stille

June.Baaroy. Myhrstad@kristiansand.kommune.no

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

og vi er bare
trøtte.

Ro

tovehouck.christensen@gmail.com

13.–14. september
Kirkevalget er den 13.- 14 . september.
Kandidatene til menighetsrådet
i Randesund presenteres i neste
nummer av Kirkenytt som kommer ut i
begynnelsen av september.

Menighetsrådet har vedtatt å lyse ut en ny
stilling som trosopplærer i 30 % i Randesund
menighet.
Dette fordi June B Myrstad har overtatt
Liv Godtfredsens stilling som trosopplærer
i 80% etter at Liv begynte som daglig leder i
Domkirken i fjor. Siden da har det vært en 30%
stilling ledig som vi nå ønsker å få tilsatt en
medarbeider i.
Vi ser at mange barn og unge deltar i de
ulike aktiviteter innen trosopplæringen i vår
menighet, og menighetens årsmøte gav en
tydelig tilbakemelding på at arbeid med barn
og ungdom må prioriteres. I tillegg til disse to
stillingene har kateket Ellen Sandvig mye av
sin stilling i 80% som kateket rettet inn mot
trosopplæringsarbeidet.
Vær med og be om at vi må få rett medarbeider på
plass i vår menighet.
Svein Arve Egeland, leder i menighetsrådet
Kirkenytt - Randesund menighet - 2015 Nr. 2
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Et godt reisefølge!
Jeg husker jeg spurte noen konfirmanter en gang hvilket
spørsmål det var viktig å finne svar på her i livet.
Da var et av svarene: at vi finner ut av hvorfor vi er her, hva
meningen er.
Det er viktige spørsmål også for en menighet, for en
kristen kirke. Hva er meningen med det vi driver på
med, hvorfor gjør vi som vi gjør, hva driver oss, hva
motiverer oss.

«NÅR BARNA VOKSER TIL»

Og vi som menighet tilbyr
et fellesskap på denne
reise, et reisefølge, ja, et
forhåpentligvis godt
reisefølge!!
Vil du til himmelen, så reis
med oss. Vi har plass, vi skal
denne vei, her kan du bli

Det er jo tydelig og klart for oss at vi har en begrenset
tid her i livet. Vi kommer inn én dør og går ut neste. Vi
vet noe om det som er her, men lite om det som var før
og det som kommer etter.
Men vi kan få del i en måte å se dette på ved å søke
til Bibelen. Vi kan få del i en forståelse, en mening, en
tilhørighet, et håp.
Vi er altså underveis, vi er her for en kortere eller lengre
periode. Og Bibelen sier at vi er pilegrimer, fremmede
her i verden. Vi kan ha et mål et annet sted.
Randesund menighet har en båt som logo. Det er et
sterkt symbol. Vi er på reise over havet, og vi skal et
spesielt sted. Vi driver ikke bare for vær og vind, vi reiser
ikke bare for å reise, vi har et mål.
«Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil jeg
følge».

med. Eller du kan reise sammen med andre, det finnes
mange båter som er på samme vei. «Som just lik meg
denne reise gjør, henover jordlivets bølge.»
Jeg synes dette gir mening til livet mitt og tjenesten
min. Dette er ikke minst noe å hvile i. For det er så
mange indre og ytre forventninger til en menighet.
Men det er dette vi kan tilby, det er dette vi er med
på, og det er dette du kan være med på i Randesund
menighet, være med å skape og bygge opp under - et
godt reisefølge!!
Hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund

Søm Vokalensemble
Det har vært en spennende vår i SVOK! Med sine 25 stemmer forbereder koret seg til sommerkonsert med et
repertoar som strekker seg fra J.S. Bach til Knut Nystedt, via den engelske lyrisme og norske folkesanger.
Du kan høre oss den 14. juni kl. 18:00 i Søm kirke: «Den song som allting heilar»
Koret øver hver onsdag
mellom 19:30 og 21:30.
Denne våren har koret vært
under direksjon av Inge
Dahl. Høstsemesteret starter
den 19. august. Da synger
vi igjen under Konrad M.
Øhrn. Høsten blir starten på
vårt jubileumsår som både
SVOK-sangere og publikum
kan glede seg til! Koret har
ambisjoner om å feire dette
med stil - så se frem til våre
konserter høsten 2015/våren
2016!
Dersom du ønsker å synge
med oss i SVOK, er du
velkommen til å ta kontakt
med Ingar Boge, 95055275.
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Jeg bærer med meg en opplevelse fra et
besøk i en barnehagen: Jeg spurte ei lita
jente hva hun het. Og svaret var følgende:
Det vet vel du!
Altså: Jeg husket
ikke hva jenta
het, selv om jeg
hadde døpt henne
noen ganske få år
tidligere.
Barna vokser til, og det
skjer veldig raskt. Snart
går de, snart løper de,
snart sykler de, snart
begynner de på skolen,
snart, snart…
Alle foreldre opplever til
tider at utviklingen går
så fort, og vi lurer på hva
barna har fått med seg
av ballast i livet. Vil de
klare seg?
Slik er det også på troens
område. Hva har vi klart
å gi videre til dem, så
de kan ha grunnlag nok
for å utvikle sin egen
tro, en tro som bærer i
møte med livets mange
utfordringer?
Trosopplæringsplanen
I vår Trosopplæringsplan
for Randesund
menighet står det at
«menigheten ønsker
å stå sammen med
foreldre og faddere i
arbeidet med å gi barn
og unge opplæring i
den kristne tro».
Vi håper altså at det
som skjer i menigheten
skal være til støtte og
oppmuntring for dere
som har den daglige
kontakt med den
oppvoksende slekt.
Og vi tror og håper
at dette tilbudet som
finnes i menigheten har
mulighetene i seg til det.

I disse dager kommer glade 8-åringer fra ulike skoler
til Søm kirke. De møter vår trosopplærer og mange
frivillige når de strømmer inn dørene her i kirken. De
skal dette året øve inn en musikal som skal fremføres
på Balubadagen i slutten
av mai. Den beskrives
som «en barnemusikal
om tro, håp og kjærlighet»
– altså et budskap som
går like til sentrum i
troen og livet. De skal
møte Bibelens budskap
og høre og synge om
skaperverket, bli bevisst
på forvalteransvaret, leke
og utvikle seg.
Hjelpe barn og unge
For meg som observerer
mye av dette både fra
innsiden og utsiden, så
kjenner jeg på glede.
Tenk å få være med
på å hjelpe barn og
unge til å møte livets
mange muligheter og
utfordringer.
Tenk at vi kan få si: Vi er
skapt av Gud, og han har
ikke glemt oss. Han gir
gaver og oppgaver til hver
og en av oss ut fra våre
egne forutsetninger.
Og hans kjærlighet
og nåde skal være de
bærende elementer som
vi kan hvile i.
Jeg liker å være sammen
med barna i denne
aldersgruppen. De er så
spørrende og åpne, så
ekte og spontane, så
velvillige.
Jeg har nok gitt opp å
huske alle ved navn. Jeg
sier at min harddisk er
av den gamle sort med
mindre lagringskapasitet.
Men jeg prøver å møte
blikkene og formidle en
genuin interesse for det
enkelte menneske jeg
møter, uansett alder!
Hilsen Eivind Martinsen, sokneprest
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TROSOPPLÆRING I RANDESUND MENIGHET 6-10 ÅR

TÅRNAGENTHELG 2.–4. TRINN

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
0-18 år.
Fra etableringen av den offentlige skolen
i Norge på 1700-tallet og frem til siste del
av 1900-tallet 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, fra 0-18 år, vil

Tårnagenthelgen er for barn på 2.-4.trinn. Alle på 2.trinn
får invitasjon i posten, mens de
andre må følge med på nettsiden
og menighetsbladet. Helgen er en
bo-hjemme helg der vi på lørdag
har samling med mange aktiviteter
og oppdrag for så å avslutte med å
delta på gudstjenesten på søndag.
Alle Tårnagenter får et hemmelig
passord, når det er avlevert starter
helgen med en vandring gjennom

ha med i bagasjen minst 315 timer med trosopplæring!
Alle døpte og tilhørende i Randesund menighet 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 som TROS
for 1.trinn med sine 5-7 samlinger.
I dette nummeret av menighetsbladet ønsker vi å
presentere Trosopplæringstiltakene vi har for barn i
alderen 6-10 år.

«Labyrinten». Tårnagenthelgen setter fokus på at vi
alle har et oppdrag; å ta vare på hverandre og være en
god venn. I bibelfortellingene hører vi om personer fra
Det gamle testamentet som Gud gav et oppdrag til og
som fikk mot og hjelp til å utføre det. Tårnagentene har
selvfølgelig også en vandring i kirketårnet, underveis må
de løse flere oppdrag.

TROS 1. TRINN
TROS 1. trinn er et trosopplæringskurs som går over 5-6
uker med stor oppslutning. Dette skoleåret satte vi ny
rekord – med 93 barn.
Kurset er i perioden mellom jul
og påske. Det er barn fra alle
skolene her i Randesund; Vardåsen,
Strømme, Dvergsnes og Kringsjå.
Barna blir hentet med taxi/buss på
skolene, og samlingen i Søm kirke
er rett-etter-skoletid; kl. 14 - 16.
Barna får lære om Gud som har
skapt alt, og om hvem Jesus er. De
skal bli kjent med kunsten i Søm
kirke, og barna får prøve å være
kunstnere selv.
Vi starter med brødmåltid, deretter
har vi samling i kirkerommet hvor vi lærer noe viktig
om troen, vi synger og vi har bønnevandring med
bruk av bønneperler (perler som symboliserer ulike
bønnetema). Etterpå går vi i grupper for kreativ
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utfoldelse, og lager bl.a. glassmaleri som vi henger opp
for utstilling i kirka.
Ved siste samling får barna
kunstverket med seg hjem.
Vi lager også mye annet fint
som barna får med seg etter
samlingene. Vi avslutter kurset med
Karnevalsgudstjeneste hvor TROS 1.
trinn deltar aktivt i gudstjenesten
både med sang, lesing, pynting av
kirkerommet og andre oppgaver.
Barna kommer i sine fargerike
kostymer og preger gudstjenesten
med energi og glede. Etter
gudstjenesten har vi karnevalsfest
med boller, kaker, gelé og saft – og
barna slår hull i pinjataer. Hvem har sagt at det er kjedelig
i kirka? Ikke her, i hvert fall!

TROS 3. TRINN
TROS 3. trinn er for alle barna som går på 3. trinn, og alle
skolene i Randesund er representert også her; Vardåsen,
Strømme, Kringsjå og Dvergsnes. TROS
3. trinn starter opp på våren, og kurset
avsluttes med Balubahelgen (Balubadag
og Balubagudstjeneste). De to siste årene
har vi satt opp musikal med barna; i 2015
er det en ny musikal som heter «Ingenting
men alt – en barnemusikal om tro, håp og
kjærlighet i en urettferdig verden». Kurset
fokuserer på Gud som skaper alt som
lever, Jesus som forbilde og venn, global
rettferdighet og fred, gjenbruk, empati og barnas
rettigheter. Vi ønsker å gi barna et positivt Gudsbilde og
selvbilde.

Også her starter vi med brødmåltid før vi har samling
i kirkerommet. Deretter går vi grupper; solistgruppe,
rap’-gruppe, formingsgruppe og grupper
for andre praktiske gjøremål.
Vi jobber frem mot Balubahelgen hvor
musikalen settes opp (både lørdagen og
søndagen). På Balubadagen (lørdagen)
er det åpningsshow med musikal. Etter
åpningsshowet er det mange ulike og
gøye aktiviteter for barn i alle aldre.
Og TROS 3. trinn har «Barnas bruktmarked»
hvor de selger ting – og alle pengene som
kommer inn denne helgen går til misjonsprosjektet vårt.
Vi er en del av en stor verden – og vi kan være med og
bidra til at verden blir et bedre sted å være!

Kirkenytt - Randesund menighet - 2015 Nr. 2
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HULEDAG 4. TRINN

ANDRE TILBUD FOR BARN 6-10 ÅR I RANDESUND MENIGHET

Huledag er en aktivitetsdag for alle på 4.trinn. Dagen er
lagt til en fredag i oktober, samme dag som alle skolene
har fri fordi lærerne er på Sørlandets Lærerstevne.
Vi starter opp med frokost, siden går det slag i slag med
samling i hulen, misjonsinformasjon i kirken, aktiviteter
ute og inne, mat og film.
Huledagen har fokus på misjon og menighetens
misjonsprosjekt. For tiden har vi prosjekt i Ecuador. Vi
ønsker at barna skal bli kjent med landet og de som bor
der, så derfor prøver vi å sette litt Sør-Amerika preg på
dagen, blant annet på maten og frukten som vi serverer.

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
6-10 år har vi Søndagsskole, Rabakoret, Speider,
Barnegudstjenester og Guttis.
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
gruppesamlinger. Opplegget er variert og spennende!
Høsten 2015 vil det bli søndagsskole annenhver søndag,
med start 6.september.
Rabakoret er et kor for barn i alderen 4 til 12 år. De
minste barna har øvelse på torsdag kl.17.00-17.45, fra
2.trinn er øvelsen samme dag kl.18.00-18.45. 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 CD-er. I løpet av høsten 2015 går koret i studio for
å spille inn en ny CD.
KFUK-speiderne samles i kirken eller ute i skogen på
tirsdager. Speiderne holder på med aktiviteter ute og
inne og lærer seg ting og ferdigheter som kan være

VENNEFESTEN
31. oktober hvert år arrangeres Vennefesten, som er et
tverrkirkelig samarbeid og et positivt
alternativ til Halloween-feiring.
Randesund menighet er en av fire
menigheter i styret, og sammen med
ca. 14 andre menigheter i Kristiansand
er vi sammen om å lage den største
barnefesten i Kristiansand. I 2014
var det ca. 1200 barn og over 1000
voksne.
I 2014 hadde vi show hvor vinneren
av MGP junior 2014 sang, Brocks
Dansestudio danset for oss og det
var et knallbra trylleshow med Ruben
Gazki. Til og med voksne ble lurt trill
rundt. Ruben utfordret oss også på å være venner med

alle, også de som ikke er så populære - akkurat som
Jesus.
Barna kan velge mellom ca. 50 ulike
aktiviteter som tryllekurs, forskjellige
hoppeslott, smakelek, pil og bue,
Wii, elektrisk støt, hinderløype,
ansiktsmaling og mye annet som er
gøy. Etter endt aktivitet får alle barna
2 godteriting hver.
Det er et stort behov for noe
alternativt akkurat denne dagen.
Mange barn kan lett bli skremt, og
foreldre ønsker å sende barna sine på
noe positivt. Vi er stolte og glad for at
Randesund menighet er med og lager
denne flotte festen for barn fra 4 - 13 år.

både nyttige og interessante. Jenter i alderen 2.-7.trinn er
velkomne til å delta.
Barnegudstjenester. De siste årene har vi hatt 3
barnegudstjenester hvert semester. Gudstjenestene er
tilrettelagt for de minste barna og helt opp til barn i 10
års alderen. I tillegg til sanger og bibelfortellinger har
vi en enkel bønnevandring der både barn og voksne
får anledning til å vandre litt rundt i kirkerommet. Hver
gang har vi en formingsaktivitet knyttet til temaet i
gudstjenesten. Barna får med seg hjem det de lager, slik
at det kan hjelpe dem til å huske på det de har hørt.
Vi prøver å la de tre gudstjenesten 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.
Guttis er en hobbyklubb for gutter i alder 1.-4.trinn. På
Guttis blir det laget mye trearbeider, og lydnivået kan
bli ganske høyt når 20-30 gutter snekrer fuglekasser,
krakker eller andre ting. Guttis har også turer i
lokalområdet til kirken, og på våren er det sykkeldag.
Da kommer en sykkelreparatør eller en fra politiet og
sjekker at sykkelen er i orden.
Guttene samles annenhver mandag på hobbyrommet i
kirkekjelleren.

SYKKELDAG MED GUTTIS
De siste årene har Guttis hatt en vårlig tradisjon med
sykkeldag på den store parkeringsplassen foran kirken.
Også i år fikk vi lov til å sperre av store deler av plassen
for å legge til rette for en løype hvor guttene får trent
både balanse og presisjon. Det er tydeligvis mange som
har fått en god sykkeloppdragelse hjemme, for mange
kunne vise til meget gode ferdigheter. Det var blant
annet konkurranse om hvor «tregt» man kunne sykle
mellom to punkter uten å ha foten i bakken.
Vi hadde tradisjonene tro også besøk fra Pedalen
sykkelverksted som blir drevet av Kirkens bymisjon.
Vi fikk hjelp til litt skruing her og smøring der, og de
fleste av guttene var innom «verkstedet». Det ble også
tid til et rebusløp rundt kirken med flere oppgaver
knyttet til sykkel og trafikk. Mot slutten av dagen
dukket politiet opp med bil og tre betjenter. Dette
var et veldig populært besøk, selv om de var alvorlige
i sine formaninger om korrekt oppførsel i trafikken.
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Tusen takk til Pedalen sykkelverksted og Randesund
politistasjon for at de stilte opp!
Guttis er et tilbud for gutter i fra 1. til 4. klasse. Vi møtes
i utgangspunktet annenhver mandag kl 18 til 19.15 i
Søm kirke. Sløyd og forming er hovedaktivitetene på
hobbykveldene. Dessuten synger vi litt og forteller
historier fra Bibelen. I tillegg til hobbykvelder drar
vi noen ganger på tur i skogen og besøker steder
som for eksempel skatehallen og Hennig Olsen. Et
par ganger har vi også vært på overnattingstur.
Siste overnattingstur gikk til Oggevatn Naturskole i
september 2014.
Fra høsten vil Guttis trenge nye voksenledere. Kontakt
oss dersom dette er noe du kunne tenke deg å være
med på. Kontaktinformasjon finner du her:
http://www.randesund.no/guttis.html.
Jan Gerhard Rødal
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BALUBADAG – 3. TRINN

Balubadag - en dag for misjonen

Lørdag 30. mai var det ”full baluba” i Søm kirke. Balubadagen er et misjonsarrangement
for og med barn. Åpningsshowet slo an tonen med breakdance med gruppa Brocks og
minimusikal med TROS 3. trinn. Så fortsatte det med kafé, salg av brukte bøker og spill
og masse aktiviteter ute og inne. Inntekten fra arrangementet går til Misjonsalliansen
og prosjektet ”Fotball Krysser Grenser”.

Siste
innspurt før den store dagen
Samtalegudstjenesten med konfirmantene ble en stor opplevelse, og konfirmantene deltok aktivt i hele

gudstjenesten. Velkomsthilsen, samtaler om dåp, begravelse og oppstandelse, musikal, bønn, prosjektor, cellospill,
og kollekt, for å nevne noen av oppgavene. Gudstjenestens tema var «Sønnen som vendte hjem», og det var også
innholdet i musikalen.
Den påfølgende onsdagen var det fotografering for alle i Søm kirke med tema «fra kaos til orden»! Men egentlig
har vi sjelden sett en slik oppmerksom konfirmantflokk, og en fornøyd fotograf fikk fort orden i rekkene, og det
offisielle bildet ble et flott resultat.
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Fra Diakonen . . .
Diakoniens år - et godhetens år

Givertjenesten satte nye rekorder i jubileumsåret 2014:

Giverrapport mai 2015

Bli med oss, du også!
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: Givere gav over kr 700 000. Fra nå av kan du også
gi direkte fra mobilen. Først og fremst oppfordrer vi deg til å opprette en fast overføring i nettbanken. Bli med oss, du også—vi vil mer!
Mandat
Giverkomiteen har på vegne av menighetsrådet ansvaret for den frivillige givertjenesten
i Randesund Menighet. Gjennom ulike tilnærminger og i ulike kanaler skal beboere i
Randesund bli utfordret til å være med og ta ansvaret for bydelen og menigheten. Menigheten ønsker å ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye måter å
gi på.
Oppnådde resultater og utfordringer
Givertjenesten har nådd nye høyder både i 2013 og 2014, og i første kvartal i år øker
fortsatt gaveinntektene, måned for måned. Utfordringen er imidlertid å få med flere
nye, faste givere. Et kontaktkort er tatt i bruk der man uforpliktende mottar informasjon
om menighetens arbeid. Vi oppfordrer alle til å registrere seg, og levere kontaktkortet i
postkassen på Kirketorget.

Du kan selvsagt også gi kollekt under gudstjenesten på de tradisjonelle måten, eller benytte bankkortet ditt bakerst i kirken under kollekten.
I år har vi også lansert sms-gaver: Ved å sende «RAND200» til telefonnummer 2108 gir
du gjennom telefonregningen. Du kan gi fra 50 til 500 kroner (RAND50, RAND 100 osv.).
Skattefradrag
Gaver til Randesund menighet er fradragsberettiget, du får igjen 28 % av det du gir. Ta
kontakt for nærmere informasjon.

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:

Se www.randesund.no/givertjeneste for mer informasjon.
Takk for din støtte til Randesund menighet!

Diakoniens år utfordrer
I år er det diakonens år i
bispedømmet. Kan dette
utfordre til et år med mer
godhet for hverandre
enn før? Hvilken
sammenheng står du i?
Er det noen du kan være
der for, ta en telefon til
eller invitere på middag?
Eller har du noen behov menigheten eller andre kan møte
deg på?
Ta kontakt hvis du kan tenke deg å være besøksvenn, bistå
med kjøretjeneste eller engasjerer deg i andre diakonale
tiltak.
Ta kontakt hvis du har lyst til å få en besøksvenn, være med
i en samtalegruppe eller sorggruppe, trenger transport til
gudstjeneste, ønsker forbønn eller du har andre behov.
La oss våge å være ærlige med hvordan vi har det, rause
med omsorg og godhet, og sammen ta nye skritt i
håpet på at Gud kan gripe inn og vise oss lysglimt og
himmel på jord.
Diakon Anne Eidjord
Ta kontakt på tlf: 38196881/90985987
eller på mail: anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

Vårkonsert med Rabakoret

Inntektene fra givertjenesten går til lønn av noen av våre ansatte. Ikke minst barne– og
ungdomsarbeidet nyter godt av frivillige gaver. Vi må dessuten regne med å ta enda
mer ansvaret for vår egen økonomi i årene framover. Frivillige gaver gjennom givertjenesten er med på å bygge opp under bydelen Randesund og sørge for at barn og unge
får gode oppvekstsvilkår.
Flere måter å gi på
Vi har lagt til rette slik at det er mange måter å gi på: For det første vil vi anbefale at det
etableres fast trekk i nettbanken: På denne måten får vi en forutsigbarhet både for giver
og mottaker.

Som de fleste av oss kan kjenne på- kan livet utfordre.
For noen kan det kjennes som vi konstant utfordres,
mens for andre kan det være plutselige skjelv som får
grunnen til å gynge. Det er når man kjenner at livet er
tøft, at man opplever hvor utrolig betydningsfullt det
er med omsorg og gode håndtrykk. Noen opplever
kanskje at ikke de får det de hadde trengt. Og det kan
være ekstra vondt og ensomt.
Det er nettopp dette diakoni handler om. Hvordan
vi kan være der for hverandre. Hvordan vi kan hjelpe
hverandre fremover. Eller kanskje, hvordan vi kan hjelpe
hverandre til å holde ut situasjonen som den er akkurat
nå. Å gå sammen er noe annet. Mange små skritt - kan
nå langt, og livskvaliteten kan bli så mye bedre. Dette
kan utfordre oss på å våge mer.
Jesus et forbilde
Hvordan kan Jesus være et eksempel for oss i våre
hverdager. Både der vi er den som tar imot, eller andre
ganger- være den som gir. Jesu omsorg kjennetegnes
av en total omsorg, og vi kan stadig lese hvordan han
har en inderlig medfølelse for de han møter. Han ser
den ene midt i den stormen det mennesket står i, og
møter det mennesket med de behovene han eller hun
har. Samtidig utfordrer Jesus oss stadig: ”Som jeg har
elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal
alle forstå at dere er mine disipler.” (Joh 13, 34-35).

Send RAND200 til 2108

(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50
til kr. 500; femti kroners intervall).

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.

Den 7. mai holdt
Rabakoret sin
årlige vårkonsert.
Det var lange
køer mot den
varme maten
og kakene
som kunne
kjøpes en time
før konserten
startet.Til tross
for en kjølig
maiettermiddag,
var sanggleden
stor hos barna
i koret, og det
ble en flott
opplevelse for
alle som hadde
møtt fram
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Hva mener Menighetsrådet om forbønn
for homofile og lesbiske som har inngått
ekteskap?

M

ange har fått med seg at Domprosten i Kristiansand
tidlig på året sendte et brev til menighetsrådene
hvor han ba om at det ble satt i gang en
samtale om hvordan menighetsrådet ville stille seg
til en eventuell henvendelse om forbønn for homofile
og lesbiske som har inngått ekteskap borgerlig.
Ingen vedtak på nåværende tidspunkt
Bakgrunnen for dette brevet, er at Bispemøtet i
fjor gjorde et vedtak om at forbønn for personer
som har inngått likekjønnet ekteskap kan skje på
grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og
ansvar. Forutsetningen for at dette kan skje, må være
at det ikke kan oppfattes som en liturgisk ordning,
da Kirkemøtet ikke har åpnet for å utarbeide en
forbønnsliturgi. Menighetsrådet i Randesund behandlet
brevet på sitt møte den 19. februar, og gjorde følgende
vedtak: «Menighetsrådet har drøftet saken og ønsker
ikke å gjøre vedtak på det nåværende tidspunkt».
Etter at saken er blitt kjent gjennom Fædrelandsvennen,
der Randesund menighet sammen med noen få andre
menighetsråd i Domprostiet gjorde et lignende vedtak,
har det kommet noen reaksjoner tilbake til oss. Noen
har beskyldt oss å være ”feige” siden vi ikke vil gjøre
et vedtak, noe som igjen betyr at vi ikke våger å stå
for noe i denne sak. Det har fått en konsekvens for
enkelte slik at de ikke er villig til å stille til valg til nytt
menighetsråd som skal velges i høst.
Sette i gang en samtale
For å forklare litt grunnen til vårt vedtak, så er det
viktig å si at brevet fra Domprosten ikke ba oss om å
gjøre noe vedtak, tvert imot ba det oss om å sette i

gang om samtale omkring dette
tema. Dette fordi at dette er en
vanskelig sak, som berøre mange
mennesker, og som igjen berører
menigheten på dypet. Her står
Bibelens klare lære mot levd liv, og hvordan skal vi som
menighet forholde oss til det?
Jeg tror det er fornuftig å bruke tid på samtale omkring
disse spørsmål. Det er ulike meninger om denne sak
i menighetsrådet, men det som vi opplever er at vi
kan snakke sammen om saken på en måte vitner om
gjensidig respekt og tillit til hverandre. For noen ville
nok et vedtak ha virket avklarende, mens for andre ville
det det ha skapt uro og splid. Jeg frykter det siste ville
ha kunne skjedd i vår menighet, og det er noe som
jeg har ønsket vi skulle unngå. Det betyr ikke at saken
ikke er viktig for oss. Dette er en sak som kirken på en
eller annen måte må løse. Det som er viktig er at vi som
menighet på tross av ulike meninger i denne sak, kan
stå sammen som et levende fellesskap i troen på Jesus
Kristus. I kirken har det alltid vært ulike meninger om
mange ting, og det vil det nok fortsatt være. Det som
binder Den norske kirke sammen er frelsen i Kristus
Jesus.
Så har den norske kirke et «storting», nemlig Kirkemøtet.
Det er dette som vedtar liturgier for Den norske kirke.
Det er slik at vi hvis en vedtar en liturgi, så har en også
vedtatt en lære for kirken. Det har det ennå ikke vært
flertall for å gjøre i denne saken. Dersom dette skjer en
gang i fremtiden, da er det naturlig at menighetsrådet
gjør seg opp en mening.
Svein Arve Egeland, leder av Menighetsrådet

Kongens fortjenestemedalje
8. april mottok Signe Kleveland
Andersen kongens fortjenestemedalje
sammen med sin søster Klara
Kleveland. De mottok prisen
for sin innsats i tilknytning til
Diakonovas arbeid i Estland. De
har som rollemodeller gjort en
uvurderlig innsats som har hatt store
ringvirkninger i både Tallin og Narva.
En virkelig velfortjent utmerkelse.
Signe og Klara tok begge
sin sykepleierutdanning ved
Menighetssøsterhjemmet – det
som i dag heter Diakonova. For 11 år
siden var de to på et kretsårsmøte
for diakonifellesskapet fra
Diakonova. Der fikk de høre at de
trengte pensjonerte sykepleiere
som forbilder på et sykehus i Tallin.
Dette for å slippe å betale ut lønn
og for å utnytte prosjektpengene
best mulig. De to pensjonerte
søstrene ble med på prosjektet,
uten da å ane hvilke konsekvensene
dette kunne få.
Tallin
Første gang de kom til sykehuset
i Tallin, ble de overrasket over den
dårlige standarden. Kontrasten
til det norske helsevesenet, som

KONFIRMANT 2016

V

el møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 2001 nærmer dagen seg da
du må bestemme deg for om du vil konfirmeres
eller ikke. I Randesund menighet har vi påmelding til
konfirmantundervisning frem til 20. august. Påmelding på
menighetens nettside: www.randesund.no.
Konfirmasjonsdagene som du kan velge
mellom er lørdag 7. mai og lørdag 21. mai
2016 i Søm kirke og søndag 22. mai 2016 i
Randesund kirke.
For konfirmantåret 2015/2016 har vi
tilbud om ulike konfirmantopplegg. Du kan velge
om du vil ha et opplegg der idrett er en del av pakka.
Dere som velger det deltar på KonfAction i slutten av
juni 2016. KonfAction er en 5 dagers sommerleir i regi
av KRIK, Kristen Idrettskontakt. På leiren vil du være
sammen med ca. 1000 konfirmanter fra hele landet.
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Leiren er i Bø i Telemark, like ved Sommerland. Der
vil det være idrettsinstruktører i en mengde ulike
idretter og fritidsaktiviteter med ulik vanskelighetsgrad,
bibeltimer, kveldsmøter, besøk i Sommerland og sosiale
aktiviteter.
Vi har også et opplegg med en weekend
tur på våren.
Felles for alle er Kick-off tur i oktober.
Du finner mer informasjon på
menighetens nettside. Der finner du en
filmsnutt der tidligere konfirmanter sier
litt om hva de synes om opplegget vårt. Der finner du
også en film fra KonfAction.
Vi håper at du melder deg som konfirmant i Randesund
slik at vi ser deg når vi starter opp 16. september!
Hilsen staben i Randesund menighet

de var vant til, var stor. Mange
av de ansatte var ufaglærte, og
de opplevde at de ansatte ikke

engang så på de
pleietrengende
som mennesker
med verdi. Det
var dårlige
forhold når det
kom til hygiene
og renslighet,
og det var ikke
engang innlagt
vann. Kjøkkenet
var under enhver
kritikk, og det kom
til et punkt der
sykehuset måtte
stenges, hvis ikke
kjøkkenet ble
pusset opp.
Innsatsen har gitt resultater
Sykehuset ble aldri stengt, og
mange historier kunne blitt
fortalt om alt som har skjedd for
at situasjonen i dag er som den
er. Med hjelp både fra det norske
helsedepartementet og Diakonova,
og ikke minst de to søstrene, har
bygget blitt pusset opp, vann har
blitt innlagt og mye har forandret
seg. Signe og Klara har ikke tall på
hvor mange ganger de har besøkt
sykehuset. I dag er det 75 pasienter
som får god pleie og omsorg, og
også et kompetansesenter med
kursvirksomhet er blitt bygget
opp. Ansatte har fått og får
undervisning, og også hjelpepleiere
har fått utdanning etter norsk
voksenopplæringsplan. Signe
forteller at mye holdningsendring
har skjedd, de ansatte er
mottakelige for kunnskap, og
også det å snakke om pasientenes
åndelige behov. Menneskeverdet
har fått sin rettmessige plass, og
i dag foregår omsorg og pleie på
pasientenes premisser. Kvaliteten
på pleien er en helt annen, og i dag

gjøres et kjempeflott arbeid.
Signe forteller at hun hadde sine
tanker om pensjonisttilværelsen, og
hva hun skulle bruke den til, men
ingenting la seg til rette for henne
før dette. Hun forteller også at
mange har bedt for dem gjennom
disse årene. Hun formidler at bønn
er et fantastisk redskap som man
ikke aner rekkevidden av. Man kan
oppleve at noe virker umulig, men
så går det på underfullt vis.
Signe har også vært ansatt i
Randesund menighet som
diakoniarbeider i årene 1995-2000,
og etter det har hun vært en trofast
frivillig medarbeider i menigheten.
Vi er så glade for at dere får denne
velfortjente utmerkelsen! Dere har
lagt ned et fantastisk flott arbeid!
Gratulerer så masse!
Diakon Anne Eidjord
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Julie på Madagaskar

«Et år av en annen verden»
Julie, Mathilde og Astrid er nå vel hjemme i Kristiansand
igjen etter sitt opphold i Afrika. Vi har bedt dem om å
skrive et siste innlegg i Kirkenytt hvor de beskriver sine
inntrykk, og hva de har lært av oppholdet. Dessverre
hadde ikke Astrid anledning til å skrive noe før fristen,
men Julie og Mathilde har oppsummert dette «året av en
annen verden» for oss. Kirkenytt takker alle tre for flotte,
tankevekkende innlegg gjennom året.

Matihilde | Astrid | Julie

Mathilde i Kabale, Uganda
Borte bra, men hjemme best?
Når jeg skriver dette, har jeg vært på norsk jord i en uke,
en dag og to timer. Det første som møtte oss var kulden.
Både i direkte og overført betydning. Ja, venner, familie
og bekjente var kjempeglade for å se meg igjen, og
jeg måtte fortelle om hver minste lille detalj jeg hadde
opplevd. Men jeg opplever ikke lenger å bli stoppet
på gata av en tilfeldig forbipasserende kun fordi han
ville ønske meg guds velsignelse og en god dag. Om
det er kulde, sjenanse eller tanken om at man ikke skal
invadere folks privatliv, vet jeg ikke. Det jeg vet er at
den tanken er ikke-eksisterende i Kabale, Uganda.
Varm kultur
Der banker man ikke på døra, og man ringer i alle fall
ikke på forhånd for å spørre om det er greit at man
kommer på besøk. Man setter seg ikke på den andre,
ledige benken i kirka når det fortsatt er litt plass på den
første, og man er ikke redd for å bli oppfattet som rar
når man kaster seg om halsen på en totalt fremmed
første gang man møter dem.
Jeg har vært syv måneder i et land med en varm kultur,
med et inkuderende og raust samfunn. Der tanken er
at ”jeg er, fordi vi er, og fordi vi er, er jeg”, alle avhenger
av hverandre. Vi er med i et fellesskap hvor vi ikke er
bedre enn den dårligste, og jeg har blitt en del av dette
fellesskapet. Det har vært så deilig å føle seg som en del
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av en enhet, men at du samtidig er uerstattelig og unik.
Troen synlig tilstede
Noe annet jeg kommer til å savne er tilstedeværelsen
av kristendommen i hverdagen. Jeg kommer til å savne
at eieren av busselskapet ber for turen vi skal til å legge
ut på, jeg kommer til å savne at biskopen i landsbyen
er med på skolens årsmøte, og jeg kommer til å savne
at hilsenen du gir på mannen til gaten inneholder ”Gud
velsigne deg”.
Deilig uten krypdyr
Men så kommer man hjem, også er det jo greit å slippe
små krypdyr som spiser deg opp i senga, det er deilig
å slippe å bruke myggspray, det er deilig å kunne
spise noe annet enn bønner og ris og det er deilig å
kunne være litt aleine å tenke. Det er fint å kunne ta
seg en tur i skogen uten å måtte trampe gjennom folks
eiendommer, det er godt å kunne ha en dårlig dag uten
å måtte gå på sykehuset for det, det er fint å kunne
sutre litt selv om man er fra rike, fine Norge. Det er fint
å kunne si høyt at jeg respekterer folk selv om de ikke
har samme tro, livssyn eller verdier som meg, uten å
bli forvist fra hjembyen. Det føles herlig å kunne bade
igjen, i sjøen!
Så jeg vet ikke jeg, kanskje det stemmer det sier; borte
bra, men hjemme best.

For 7 måneder siden dro jeg fra et av verdens rikeste
land til et av verdens fattigste. Jeg dro fra 5 millioner
mennesker til 25 millioner. Jeg dro fra kalde Norge til
varme Madagaskar. Det som var rart, annerledes og
litt stressende i begynnelsen av oppholdet ble raskt
hverdagen min. Det er vanskelig å svare kort og godt
på hvordan jeg har hatt det. Når man bor et halvt år
i et land som er så forskjellig fra ens eget, med en
annerledes kultur, kan man ikke unngå oppturer og
nedturer. Likevel konkluderer jeg med at oppholdet på
solskinnsøya har vært utrolig bra – spennende, lærerikt, og
utfordrende.
Tett på fattigdommen
Det vanskeligste for meg var å leve så tett på
fattigdommen. Den slo meg flere ganger hardt i magen.
Det gjør direkte vondt når små barn kommer bort og
ber om penger. Når du svarer nei og snur deg bort, vet
barna like godt som deg at du egentlig har noe å gi.
Det har jeg grått mange tårer for. Likevel har jeg lært
en viktig ting: det å være fattig er ikke synonymt med å
lide. De aller fleste på Madagaskar er fattige; hele 90%
av befolkningen lever på under 8 kroner dagen. Likevel
lever de gode og verdige liv. Jeg tror en av de viktigste
grunnene til det er at de er mye mer knyttet til familie
og venner enn det vi er. Relasjoner blir rett og slett
veldig viktige, og her tror jeg vi i Norge har mye å lære.
Barn er barn overalt
Noe jeg synes var fint å se er at barn er barn, om man
er i Norge eller på Madagaskar. Selv om barna har
veldig forskjellig bakgrunn, ulike oppvekstmiljøer, har
de felles at de liker å leke. Tingene er dyrere i Norge,
men kreativiteten er større på Madagaskar. Har man to
spiker og et strikk, kan man spille ringspill. Har man fem
steiner, så finner man på en lek med dem. Finner man
en blikkboks, kan man lage en bil av den. Som leder

fikk jeg også erfare
at gassiske barn er
(minst) like rampete
som de norske.
Det var sjelden
arbeidsdagen var så
idyllisk som den ser ut
på bildene jeg har tatt.
Slitsomt å være
annerledes
En av de viktigste
tingene jeg har lært,
er at det å være
annerledes ikke er lett. Det å være utlending er faktisk
veldig slitsomt. Ikke bare fordi du strever med språk og
kultur, men også på grunn av måten andre behandler
deg på. Denne erfaringen har jeg tenkt å ta med meg
videre i livet. Jeg ble etter hvert utrolig lei av alle som
ropte ”vazaha” (utlending) etter meg, og de som pekte,
plystret, og maste. Det finnes ikke noe som kalles diskret
på Madagaskar. Utlendinger i Norge opplever nok den
andre enden av skalaen, der oppmerksomheten i mye
større grad er negativ. Det er ikke noe bedre at folk
ikke snakker til deg, unngår å sitte ved siden av deg på
bussen, eller krysser veien fordi de er skeptiske til å gå
forbi deg. Mitt ønske er å behandle andre slik jeg selv ville
blitt behandlet. Det handler om nestekjærlighet og respekt.
Hald Internasjonale Senter lover studentene ”et år av
en annen verden”, og det har det virkelig vært. Selv
om det bare er én måned siden jeg kom tilbake, føles
Madagaskar som en drøm, veldig fjernt. Kanskje er det
ikke så rart, om man tenker på den store kontrasten.
Jeg håper at jeg kan videreformidle det jeg har sett og
opplevd på en god måte. For oss studentene er året
på Hald bare en begynnelse – vi har resten av livet til å
fortelle, skape engasjement og gjøre en forskjell på.
Varme hilsener fra Julie Omdal Egeland

Hilsen Mathilde Dolsvåg
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

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

firmapost@kaspar-stromme.no
www. kaspar-stromme.no

G. Strømme Holding AS
Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

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

Dvergsnes

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

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

We represent shipyards in:
China - Bulgaria and Monte Negro.

Tlf. 932 34620

Meny Rona

Sweet Drops™

Hverdager: 08:00 - 22:00
Lørdag: 08:00 - 20:00

Telefon: 38179600
20
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Slekters gang
Døpte i perioden 28. februar – 24. mai 2015
Jesper Vorhaug
Marie Sannes Frigstad
Kristian Hessen
Telma Sofia Ting Iglebæk
Mali Maiyoe
Lisa Selle
Maria Sofia Charlotte Laakkonen
Benedicte Pedersen Larsson
Anniken Drange Damman
Thor Skogestad Austrud
Mina Konsmo Olsen
Theo Stokkeland Salazar
Jørgen Erklev
Liva Alsted Amundsen
Natalie Ljosland Birkeland
Jenny Lædre Bostrøm
Sebastian Sannes Hamre
Marius Limmesand Nerheim
Elias Cederberg Øvensen
Mikayla Semine Wennberg-Brown

Viede i perioden 28. mars – 30. mai 2015
Therese Vigemyr og Kjetil Asheim
Hilde Torgersen og Ole Petter Berglund
Ingunn Maria Olsen og Trygve Magnus Gausdal
Grete Lindeland Aspenes og Stig Monslaup Helgesen
Margrethe Hanssen og Ole Kristian Lian
Døde i perioden 22. februar - 16. mai 2015
Hans Jørgen Sjuve
Kjell Erik Eriksen
Edgar Jarle Myrlund
Anders Quarsten
Arvid Olav Steene
Kaja Maja Narvesen
John Oddmund Bersås
Ellinor Tørnkvist
Inga-Greta Rosseland
Borgfrid Marie Jåvold
Kåre Torkildsen
Aage Aagesen
Wenche Horpestad
Ada Ragnhild Lindboe

PILEGRIMSVANDRING –10. mai
Vel 30 store og små deltok i pilegrimsvandringen søndag 10. mai. Turen gikk som vanlig fra ”gamle” Dvergsnes
skole til Randesund kirke. På ferden var det ulike poster. Ikke minst var posten ”Hvilen” populær, for der hang det
sjokolade på trærne. En god raste- og lekepause hører også til på en slik tur. Framme ved Randesund kirke delte
diakon Anne ut pilegrimspass og holdt en kort andakt.
Takk til alle som var med!

Faste arrangementer i Søm kirke (gjelder fra høsten)
Mandager
Kl. 11.00-12.00: B
 ønn og samtale i kapellet.
Åpent for alle
Kl. 18.00-19.15: G
 uttis annenhver mandag.
For gutter 1.-4. trinn
Tirsdager
Kl. 17.30 -19.00: Speideren
Onsdager
Kl. 10.30-11.15: Småbarnssang (fra ca 1 år)
Kl. 12.00-12.45: Babysang (til ca 1 år)
Felles lunsj fra kl.11.15-12.00
Fra kl .11.15: Kafe på kirketorget
Kl. 19.30-21-30: 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. 18.00-19.30: M
 IDI annenhver fredag.
For gutter og jenter 5. – 7. trinn
Lørdager
Kl. 19.30: U
 ngdomsgruppa ^Enter.
For ungdommer fra 8. trinn og oppover
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

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

Onsdag 2. september - Inger Marie Aase
Når livet går i motbakke
Onsdag 7. oktober - Svein Fink
Kristen tilgivelse – en lettvint øvelse?

Onsdag 4. november - Hilde Nordhagen
Sorg er også en del av livet
Onsdag 2. desember - Gerd og Bjarne Hovland
Advent i ord og toner

Velkommen
til

\(\Rl<ENS NØDHJELP
KONSERT

NMS GJENBRUK
Barstølveien 50-54, Sørlandstunet
Telefon 404 45 409

Åpent kl. 10.00 – 18.00 (16)

Søndag 23. august
kl. 19.00 i Søm kirke
Medvirkende

Miriam Khartyan
Vestergabet
Elaine Lesley
Messinggruppe fra
Randesund Skolemusikk
og Høvåg Brass
Mathias Pearson
Reidar Skaaland

Billetter v/inngang kr. 250

Mange flotte varer
Utenom klær og hvitevarer
har vi det meste av det du trenger!
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Gudstjenester fra juni til september 2015
JUNI
SØNDAG 7. JUNI
(2. søndag i treenighetstiden,
Joh 3, 26-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
SØNDAG 14. JUNI
(3. søndag i treenighetstiden,
Joh 1, 35-51)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
SØNDAG 21. JUNI
(4. søndag i treenighetstiden,
Matt 16, 24-27)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste ”Randøyadagen”
SØNDAG 28. JUNI
(5. søndag i treenighetstiden,
Matt 7, 21-29)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp Nattverd
JULI
SØNDAG 5. JULI
(6. søndag i treenighetstiden,
Matt 16, 13-20)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
SØNDAG 12. JULI
(7. søndag i treenighetstiden,
Luk 19, 1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

SØNDAG 19. JULI
(8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12, 37b-44)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
SØNDAG 26. JULI
(9. søndag i treenighetstiden,
Joh 8, 2-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
AUGUST
SØNDAG 2. AUGUST
(10. søndag i treenighetstiden,
Matt 18, 21-35)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp Nattverd

SEPTEMBER
SØNDAG 6. SEPTEMBER
(15. søndag i treenighetstiden,
Luk 10, 38-42)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste Dåp «Min
kirkebok»
SØNDAG 13. SEPTEMBER
(16. søndag i treenighetstiden,
Matt 5, 10-12)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Familiegudstjeneste «Min kirkebok»

SØNDAG 9. AUGUST
(11. søndag i treenighetstiden,
Mark 2, 23-28)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Nattverd

SØNDAG 20. SEPTEMBER
(17. søndag i treenighetstiden,
Luk 17, 11-17)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Forbønn Nattverd
«Diakoniens dag»

SØNDAG 16. AUGUST
(12. søndag i treenighetstiden,
Luk 8, 1-3)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp Nattverd

SØNDAG 27. SEPTEMBER
(18. søndag i treenighetstiden,
Matt 8, 5-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp «Høsttakkefest»

SØNDAG 23. AUGUST
(13. søndag i treenighetstiden,
Luk 12, 41-48)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste Dåp

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

SØNDAG 30. AUGUST
(Vingårdssøndag, Luk 17, 7-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Samlingsgudstjeneste Nattverd

