
Nr. 3 2015 30. årgang
www. randesund.no

10 år 150 år

TROSOPPLÆRING 10 – 13 ÅR (side 6)

Kandidater til menighetsrådet i Randesund 

(Side 10 – 13)



Kirkenytt - Randesund menighet - 2015  Nr. 32 Kirkenytt - Randesund menighet - 2015  Nr. 3 3

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no 

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no 

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no 

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

June.Baaroy. Myhrstad@kristiansand.kommune.no 

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no

tovehouck.christensen@gmail.com 

ralph.nash@gmail.com 

jaluga@online.no

  bjskaar@online.no

tovehouck.christensen@gmail.com

Hvem skulle ha trodd at 
det lille grå solsikkefrøet i 
dag er blitt til en vaiende 

blomst på over to meter. Hvem 
skulle ha trodd at de grå knollene 
jeg oppbevarte i kjelleren gjennom 
vinteren nå er vakre røde georginer. 
Høsten er ingen trist tid som bare 
fører mot vinter. Den er på en 
måte oppfyllelsen av det vi sådde, 
resultatet av det vi trodde på. 
Høsten står der som et vidunderlig 
fullendt monument over alt som 
begynte i det små. Høsten forteller 
oss at det nytter det vi gjør. Der går 
en usynlig kraft gjennom oss.

Mye har sin begynnelse nå. 
Skole, barnehage, aktivitetene, 
studiene. Og i Randesund 
skal et nytt menighetsråd 
snart få sin begynnelse og 
overta stafettpinnen etter det 
nåværende. Mange og vanskelige 
oppgaver venter, og menigheten 
har et ansvar for å hegne om 
disse som er villige til å gå inn i 
denne tjenesten. Vi skal minne 
dem om at dersom de kjenner 
seg maktesløse langs veien, så er 
kraften der usynlig i alle ting, og 

hvert steg 
de går er et 
steg mot 
høsten. Eller 
la oss si: 
mot de røde 
georginene!
TROS 
trenger 
hjelpere, det gjør søndagsskolen 
og Guttis også. Det er våre barn 
og barnebarn, våre tantebarn og 
alles barn det gjelder. De som er 
i begynnelsen, og de litt videre 
langs veien. De som skal være 
framtiden vår og ta over. 

Så viktig det er at vi gir dem 
fellesskap og trygghet og 
voksenkontakt. At de får 
tilhørighet med andre barn, og 
opplever et fellesskap i kirken. 
Noen voksenhjelpere har vært 
med lenge og trenger avløsning. 
Vi håper og tror at der er hjelpere 
i menigheten som ønsker å ta et 
tak, og som rekker ut hånden og 
sier: »Bruk min!»

Hilsen Tove

Synlig

Frøene 
i jorden 

har vokst 
til fargerike 

blomster

poteten 
spadd ned  

er blitt 
til ti nye

tomatfrøets 
plante 

bøyer seg 
under 
vekten 
av rød  
frukt

rosebusken 
frosten 

nær hadde 
tatt 

bærer 
vakre 

solfargeroser

usynlig 
kraft 
gjort 

synlig

Redaktørens …

Ny daglig leder

Et nytt smil møter oss nå i kontorfløyen i Søm 
kirke. Åsne-Louise Halvorsen er blitt vår 
nye daglige leder, 

og har allerede vært på 
plass bak skrivebordet 
siden 1. august. Åsne-
Louise har bred erfaring 
innen administrasjon og 
markedsføring fra både 
privat og offentlig sektor, og 
skulle være godt skodd til å 
ha ansvar for det daglige liv 
i menigheten. Hun har også 
mange år bak seg i ledelse 
av forskjellig frivillig arbeid, 
spesielt rettet mot musikk og 
mennesker. 
Hun forteller til Kirkenytt at hun har stor kapasitet og 

arbeidslyst, og gleder seg til å ta fatt. Hun ser fram 
til å bli bedre kjent med menigheten og vi gleder 

oss til å bli bedre kjent med 
henne.
Det er nok ikke bare på 
kontoret Randesund 
menighet vil få glede av sin 
nye daglige leder. Hun er 
glad i å formidle tanker og 
skrive, hun synger og spiller 
piano, og har gitt ut CD-en 
«Hverdagsarv».
Åsne-Louise er bosatt i 
Vågsbygd, er 43 år, og har 
søte tvillingdøtre på 5 år.
Vi ønsker henne hjertelig 
velkommen i jobben og i 

menigheten.     Tove
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«Forbønnens kjede»
Den organiserte bønnetjenesten i Randesund menighet 
markerer 30 år i september. Det gir grunn til takknemlighet. 
Hver dag i uken ser jeg at det kommer en person til 
kontoret for å hente bønnepermen. Så bes det for ulike 
ting. Det er konfirmanter og dåpsbarn, det er stab og 
mennesker i ulike funksjoner. Noen har lagt en lapp 
i bønnekrukken på gudstjenesten. Den settes inn i 
permen og står der så lenge det er ønskelig. 
Mange av oss har stått der og kjent en stor trygghet ved 
det.
Bønn er så mye, så mye at en kan trenge et helt liv på å 
lære å be. «Be hele tiden» eller ”Be uavlatelig” heter ett 
av de korteste vers i Bibelen. Men vi skjønner at det tar 
sin tid å komme dit.
Fadervår er mønsterbønnen, introdusert av Mesteren 
selv da han gikk på jorden. Så egentlig trenger en ikke 
å kunne mer enn sitt Fadervår. Den inneholder alt. Her 
er lovprisning, bønn for Guds rikes fremvekst, bønn om 
daglig brød og tilgivelse.
Så var det vårt personlige forhold til bønn. Lær din 
munn å tale det som ligger deg på hjertet, sier en 
lærefader. Det er utfordringen. Men veien innad er den 
lengste vei å gå, sier en annen stemme i kirken.
Bønn er øvelse, bønn er skole, bønn er å gå i livslang læring.
Noen har et fast sted for å be, en stol, et sted. Noen 
ber når de går sin faste rute. De kjenner ruten og kan 
fokusere på bønn. Noen tenner et lys, noen har en krok 
med et bilde, et skriftsted.
Jeg kjente en dame som på sine eldre dager kunne ha 

hatt et ensomt liv. Men hun 
fikk for seg at hun hadde 
en bønnetjeneste. Om 
formiddagen ba hun for alle i 
familie og om ettermiddagen 
ba hun for ting hun hadde 
hørt om i nyhetene eller lest i 
avisen. Hun gikk aldri tom for 
forbønnsemner.
Jeg har mange ganger kjent på takknemlighet når jeg 
får høre om folk som ber for meg. Jeg har kjent trygghet 
ved at noen i gudstjenesten har lagt sin hånd på mitt 
hode og bedt spesielt for meg og nevnt mitt navn.
Vi har enkelte gudstjenester hvor det er lagt spesielt 
til rette for dette med forbønn for den enkelte , og 
ved utgangen i kirken ligger en bønnefolder som du 
kan ta med deg og dermed være med i  menighetens 
bønnering. Her står noen generelle ting å be for, så 
noen spesielle, så noen tomme linjer hvor du selv kan 
føye inn ting du vil be for.
Svein Ellingsen har et vers som sier noe om denne 
sammenheng vi kan få stå i.
«Og vi som har sviktet deg, løftes til lovsang og glede. 
Du leder oss inn i ditt samfunn, i forbønnens kjede!» No13 
nr. 614, v5.
Hvilken nåde og glede å være invitert til å trå inn i 
«Forbønnens kjede»!

Med hilsen Eivind Martinsen, 
 sokneprest  i Randesund 

Geir Mørkestøl – ny kirketjener
Vi har fått ny kirketjener i Randesund. Søndag 14. juni 
fikk Geir Mørkestøl sitt høytidelige tilsettingsbrev 
fra biskopen. Geir har vært 
i sving ei tid. Han begynte i 
stillingen 15. mai. Han overtar 
etter Kay Johnsen som har 
fått kirketjenerstilling i Voie 
menighet. 

Geir har til nå vært byggmester 
og i tillegg vaktmester på 
Bystranda Aveny. Nå slutter han 
som byggmester og vil dele 
sin tid mellom jobbene som 
vaktmester og som kirketjener. 
Kirketjenerstillingen er en 50 
% stilling. Geir vil få ganske 
mye av sin tjeneste knyttet til 
Randesund kirke, men vil også 
bli å se på Søm.

Geir er 48 år gammel. Han er oppvokst i Lillesand. 
Han bor på Nedre Slettheia sammen med sin kone 

Fabiala, opprinnelig fra Brasil. 
Til sammen har de 3 barn. Geir 
liker å reise og å være sammen 
med familien. Nå gleder 
han seg til å bli bedre kjent 
med Randesund menighet. 
Førsteinntrykket er svært godt, 
sier han. Her er hyggelige 
mennesker og et trivelig miljø.

Kirkenytt ønsker Geir hjertelig 
velkommen i menigheten vår!

Inspirasjonshelg : Guds farshjerte-dager i Randesund
Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og 
døtre, sier Herren, Den Allmektige. 2.Kor 6,18
De fleste av oss har kunnskap i hodet om at Gud er 
vår Far og elsker oss. Men få av oss lever med denne 
kunnskapen i våre hjerter og kjenner seg som Guds 
elskede sønner og døtre i hverdagen.
Åpenbaringen om hva det betyr 
å ha barnekår hos Gud vår Far, 
feier i dag fram over hele verden 
som en mektig flodbølge. Som 
ledd i denne åpenbaringen har 
vår himmelske Fars kjærlighet 
igjen fått sin rettmessige plass 
i kristenlivet. Far elsker deg, og 
enten du er mann eller kvinne, 
kaller han deg til å komme 
inn i en ny erfaring av Guds 
kjærlighet. Dette er hva Jesus 
kom for å gi deg del i – en 
opplevelse av å leve i en vedvarende erfaring av å være 
elsket av Gud din Far, en kjærlighet han vil utøse i ditt 
hjerte på samme måte som Jesus selv erfarte det. 

- Lær deg hvor viktig ditt hjerte er for alle sider av ditt 
åndelige liv. 

- Grip visjonen om Guds store forløsningsplan for 
menneskeheten. 

- Finn fram til hvilen Bibelen lover alle troende.

Dette budskapet ønsker Randesund menighet å dele 
med alle i menigheten og andre som vil være med. 
Derfor arrangerer vi ”Guds farshjerte-dager” i Søm 
kirke torsdag 15. oktober til lørdag 17. oktober. Det 
blir undervisning torsdag og fredag kveld fra kl. 19.00, 
og fire sesjoner på lørdagen fra kl. 10.30.

Vi har vært så heldige å få 
Olav og Unni Slåtten fra Father 
Heartministries Norge til å 
undervise oss disse dagene. 
Olav og Unni reiser rundt i 
Norden, Afrika og Sør-Amerika 
med budskapet om Guds 
farskjærlighet. Gud har gitt dem 
et kall til å bringe Farskjærlighet 
til Norden. De vil gjerne holde 
undervisning i hele Norden, slik 
at Guds farshjerte skal bli kjent 

og erfart av flest mulig mennesker. Se mer på http://
www.fatherheart.no
Det blir en deltakeravgift på kr 490,- pr person som 
inkluderer all undervisning og to måltider lørdag.  
Påmelding til Bjørg og Mats Nesmann på epost  
mane4@vaf.no, innen 1. oktober. Påmeldingen er gyldig 
når deltakeravgiften er innbetalt til konto 6319.07.52609, 
merk: «Guds farshjerte» 

   

Baby- og 
småbarnssang 

 

Høsten 2015 
i Søm kirke 

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag  
fra 16.september til 2.desember 

unntatt 30. september (høstferie)  
 

Det blir to grupper etter hverandre:  
Barn fra ett år og oppover: 

kl.10.30-11.15 
Babyer opp til ca ett år: 

kl. 12.00-12.45  
 Felles kafé fra ca. kl 11.15,  

med sosialt samvær,  
salg av kaffe og vafler.   

 

Leder:  
Hanne Øhrn Drønen 

 

 

Velkommen! 
 Ingen påmelding. 

Det koster kr. 30,- per gang. 
 

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

medlemskap der. Dette gir oss statsstøtte. 

 

  

Barne-
gudstjenester 

 

Høsten 2015 
 i Søm kirke  

 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie – og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
18. oktober 

15. november 
 

Velkommen! 
 

Gudstjenestene begynner kl. 17. 
De varer opp til 45 minutter. 

Etterpå er det enkel kveldsmat. 
 
 
 
 

 
 

www.randesund.no  
www.facebook.com/randesund.  
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Trosopplæring 10-13 år
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 ha med seg 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. Disse 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.
I planen vår er har vi én enkelt hendelse som 
Dåpssamtalen, eller tiltak som går over flere samlinger, 
slik som TROS for 5. trinn med sine 5–6 samlinger.
I dette nummeret av Kirkenytt ønsker vi å presentere 
Trosopplæringstiltakene for barn i alderen 10–13 år.

LysVåken
LysVåken er for barn på 6.trinn. LysVåken gir barna en 
sjanse til å prøve hvordan det er å være i kirken både 
natt og dag. Det betyr ikke at man er våken hele natten, 
men at man etter mange ulike aktiviteter finner frem 
luftmadrassen og ruller ut soveposen slik at man kan 
sove inne i selve kirkerommet.
LysVåken er fra lørdag til søndag en av helgene i 

adventstiden. På programmet står ulike aktiviteter, lek 
og underholdning, fest-Taco og mye gøy. Søndagen 
deltar vi på gudstjenesten.
LysVåken har fokus på lys; lys i mørketiden og Jesus 
som kom som verdens lys.
Alle på 6.trinn får invitasjon i posten, og alle som deltar 
får sin egen LysVåken T-skjorte!

TROS 5. trinn
TROS 5. trinn er et trosopplæringskurs som går over 5 - 
6 uker. Kurset er i perioden november – desember.
Det er barn fra alle skolene her i Randesund; Vardåsen, 
Strømme, Kringsjå og Dvergsnes.

Barna blir hentet med taxi/buss på skolene, og 
tidsrommet for samlingene er rett etter skoletid; 
 kl. 14 - 16. 

Barna får lære om Gud, og også om gamle skikker og 
tradisjoner i Randesund. Fokuset på dette kurset er at 
mennesker, skikker og tradisjoner forandrer seg, men 
Gud er til evig tid den samme.
TROS-barna får hvert sitt eget Nytestamente, og 
opplæring i hvordan man kan bruke det. 

Hver gang har vi også en samling i kirkerommet, 
deretter en pause med et lite måltid/forfriskninger. Til 
slutt har vi gjerne en aktivitet og en lek.
På én av samlingene feirer vi bryllup med «vielse», hvor 
«bruden» og «brudgommen» lover å være venner – med 
brudekjole, bryllupsmarsj, kostymer – og alle barna får 
utdelt roller. 
En annen gang har vi skattejakt i kirka.

Vi avslutter kurset med adventsgudstjeneste, hvor TROS 
5. trinn deltar aktivt både med sang, lesing, pynting av 
kirkerommet og andre oppgaver.

Søndagsskolen
Søndagsskolen er for alle som ønsker det, annenhver søndag. Samlingene er under gudstjenesten i partallsuker!

Rabakoret
Rabakoret er for alle barn i 
alderen 4-13 år. De minste 
barna har øvelse på torsdager 
kl.17.00-17.45, de som går på 
2.-7.trinn har øvelse torsdager 
kl.18.00-18.45. Koret starter 
opp 27. august. Nye og gamle 
medlemmer er hjertelig 
velkommen!

Midi
Midi er en gruppe for jenter og 
gutter som går på 5.–7.klassetrinn. 
Midi har samlinger i kjelleren i Søm 
kirke annenhver fredag  
kl.18.00–19.30.
Programmet for Midi er variert 
med mye gøy og moro. I året 
som har gått har de blant annet 
hatt Bilrebusløp, klubbkveld, 
bibelsmugling, besøkt Hennig 
Olsen I s, misjonskveld, bowling og 
overnattingstur. Programmet for 
høsten 2015 er ikke helt klart, men 
oppstart er satt til fredag 28. august!
Vel møtt!
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En åpen dør på Enter^
På Enter^ er det en åpen dør for alle ungdommer som 
har lyst til å komme innom. Og slik oppleves det også 
når man entrer kjellerlokalet i Søm kirke. En smak av 
det gode budskapet, ord til å legge på hjerte og sinn, 
det litt alvorlige blandet med sosialt samvær og friere 
aktiviteter. Kan også det friste med en matbit og en prat 
på lørdagskvelden, da er dette stedet for deg!

For tiden er det Jørgen (Tveter) og Haakon (Ekberg) 
som er primus motorer for Enter, sammen med styret. 
Denne lørdagskvelden 
begynner med lovsang, og 
Haakon og Jørgen trakterer 
selv gitar og keyboard. 
Rundt 35 ungdommer har 
samlet seg i det trivelige 
lokalet, det er god stemning 
og rolig atmosfære. Her 
kjenner mange hverandre 
fra skole og andre aktiviteter. 
For denne gangens skyld 
er 7. trinn på barneskolene 
invitert, men flertallet er på 
ungdomsskolealder og inn på 
videregående skole. 

Kveldens ord til ettertanke kommer fra de to 
studentene Mathilde Dolsvåg og Astrid 
Breistein, Navnene er godt kjent fra Kirkenytt; 
de to forteller fra oppholdet på Madagaskar 
via Hald skole i Mandal, og det er vanskelig 
å ikke la seg berøre. En filmsnutt gjør sterkt 
inntrykk. På en fin måte forteller de om 
møtet med fattigdommen og om mennesker 
som har mye mindre enn oss. Hva kan den 
enkelte gjøre, hvordan kan vi se løsninger, og 
hvilket fokus har vi i hverdagen? Foredraget 
treffer, det er lettfattelig, og dialogen med 
ungdommen god! 
Det er bare å komme!

Over en kopp kaffe fra Enter^s egen kafé, 
forteller Jørgen og Haakon mer om hva 
som skjer på Enter^, De to har jobbet som 
ungdomsledere i menigheten siden jul, men 
er ellers studenter ved siden av. Haakon 
smaker på pedagogikken, men kan tenke 
seg sosionomstudier på sikt. Jørgen studerer 
mekatronikk i Grimstad, og trives med det. Men Enter 
er viktig for dem begge, og de ser gjerne at enda flere 
kikker innom. – Vi har plass til flere, forteller Jørgen, 
og legger til at det pleier å være rundt 50 stykker en 
god kveld. Akkurat denne kvelden er det pinseaften, 
så mange av de faste er på reise eller opptatt. –Det er 
viktig med et godt tilbud, for det er mye de samme 
ungdommene som deltar på liknende tilbud i 
nærmiljøet. Han legger til at samarbeidet med andre 

kristne aktiviteter er god. 

-Vi har vært spesielt fornøyd med 
Hovdenturen vår i vinter, forteller 
de to, og legger til at det skal 
være et innhold også, ikke bare 
fritidstilbud. Det er samling rundt 
kristne verdier, men ikke høy terskel for å delta, så 
ingen trenger å være redde for at de eller meningene 
ikke passer inn. Ellers har vi hatt en vellykket gutt/

jentekveld, der vi snakket 
fint rundt det å være gutt og 
jente i dag. Til sommeren går 
ferden til Danmark, absolutt 
en höjdare, mener Jørgen 
og Haakon. –Få med at vi 
spesielt ønsker folk fra Holte/ 
Tømmerstø velkommen til 
Enter^. Alle fra 13 år og opp 
til rundt 18 har mulighet til 
å oppleve et bra miljø og 
samles rundt kristne verdier i 
kjelleren på Søm kirke! 

På ungdommens premisser
Vi lurer på om ungdomsarbeidet er viktig for 
Randesund menighet, og svaret kommer kjapt. –Vi 

blir absolutt godt ivaretatt 
fra menighetens side, sier 
Jørgen, og legger til at de blir 
tatt seriøst. Det en god dialog 
med lederne i menigheten - 
Men mye fikser vi selv, med 
eget styre, budsjett og 
økonomi, sier Haakon, og 
forteller at de har pusset opp 
selv, laget scene og bardisk, 
og resultatet er blitt veldig 
bra. Teknisk utstyr drar opp 
mulighetene for kreative 
innslag, film og konserter.

–Hva annet kan dere tilby 
dem som kommer, undrer vi, 
og svaret kommer kjapt:
 –Det er bønn, lovsang, 
foredrag, musikk i forskjellige 
former, av og til filmkveld, 

samtale og turer. Vi har bra med spill og aktiviteter 
etter de mer formelle delene, og salg av mye godt fra 
kjøkkenet utover kvelden. –Er det noe dere savner 
eller ønsker å sette igang? –Vi tenker høyt rundt et 
misjonsprosjekt eller støtteprosjekt, men mest handler 
det om å få inn enda flere gode folk, og aktivisere den 
store gruppen ungdommer som bor i nærområdet.

 –Tenk på den store gruppen av konfirmanter, hvordan 
skal vi beholde kontakten med dem? Det er så mange 

muligheter, og det å bygge godt miljø med kristne 
verdier er en topp utfordring. Tenk på hva det kan bety 
å styrke og fornye egen tro. Det er også muligheter til å 
få en god link inn i det som skjer innenfor det «voksne» 
menighetslivet. 
 –Vi er optimister, og ønsker å få dette bra til, avslutter de 

to sympatiske ungdommene, før de mingler inn i prat og 
aktiviteter i kveldens siste timer. Når klokken nærmer seg 
midnatt er nemlig Enter^ over- for denne gang!

Dag Johan Beek

Sigurd Boge (17): «Her får jeg en nærmere relasjon til Jesus, og 
utvikler egen tro. Det er viktig for meg med det kristne arbeidet, 
og jeg treffer mange gode folk her»

Marie Sløgedal (16): «Blir bedre kjent med Jesus og min egen 
tro. Treffer gode venner, miljøet er bra, og det er en opplevelse av 
fellesskap. Jeg sitter også i styret for Enter^, det er en spennende 
oppgave». 

Daniel Raaum Ropstad (13):» Fordi Enter^ har invitert 7.   trinn 
denne kvelden! Det var litt spennende å møte opp, men det 
jeg har sett og hørt så langt har vært veldig bra, så jeg kommer 
sikkert hit igjen».  

Eirik Farestveit (12): «Det er flott å treffe forskjellige folk, og jeg 
har flere venner her. Det var en god andakt og foredrag i kveld, 
og gøye spill etterpå».

Fire på Enter^:
«Hvorfor er du på Enter^ i kveld?
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Vær med å gi kirken gode råd!
Den 14. september er det valg på nytt 
menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Gjennom 
stemmeseddelen kan du være med å bestemme 
hvem som skal styre kirka lokalt og nasjonalt. Nå 
kan du sette deg inn i hvem kandidatene er og hva 
de mener om sentrale spørsmål. 

På følgende nettadresse finner du nå 
en presentasjon av alle kandidater til 
bispedømmerådet i Agder og Telemark og andre 
steder i landet: www.kirkevalg.no
To valg 
Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 
2015, med forhåndsstemming fra 10. august. 
Det direkte valget på fire leke medlemmer av 
bispedømmerådet finner sted samtidig som 
menighetsrådsvalget. 
Årets nyhet er at det i Agder og Telemark er to 
kandidatlister å velge mellom ved valget av 
nytt bispedømmeråd, Åpen Folkekirkes liste 
og Nominasjonskomiteens liste. Medlemmene 
av bispedømmerådet er samtidig medlemmer 
av Kirkemøtet, kirkens «storting». Kirkevalget 
holdes samme dag som kommune- og 
fylkestingsvalget og i nærheten av de offentlige 
valglokalene. 
Alle stemmeberettigede medlemmer av kirken 
har fått tilsendt et valgkort i posten før 10. 
august. Der står hvor man kan stemme.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Menighetsrådets 
arbeid spenner over mange temaer – bl.a. 
miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, 
misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og 
økonomiforvaltning. Men først og fremst handler 
det om å bygge gode fellesskap og «ha blikket 
festet på Ham som er troens opphavsmann og 
fullender», slik apostelen Paulus uttrykker det.
Her er noen eksempler på menighetsrådets 
ansvarsområder: 
•	 Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 
•	 Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 
•	 Gudstjenester 
•	 Kirkemusikk 

•	 Ofringer til gode formål
•	 Utleie av kirken 
•	 Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og 

biskop 
•	 Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 
•	 Menighetsrådet har en eller to representanter 

i kirkelig fellesråd som tar seg av de 
administrative og økonomiske oppgavene på 
vegne av soknene, og de oppretter og legger 
ned stillinger

Randesund menighetsråd har 8 medlemmer. 
I tillegg er soknepresten medlem av 
menighetsrådet. 
Menighetsrådet møtes 3-4 ganger i halvåret. 
Medlemmene velges for fire år. En undersøkelse 
blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser 
at et stort flertall trives og opplever det som 
meningsfylt å være med i menighetsrådet. 
85 prosent synes vervet er mer eller like 
tilfredsstillende som de hadde forventet. 
De nærmeste årene får menighetsrådene, 
bispedømmerådene og kirkemøtet i tillegg 
mange viktige saker på bordet som har med 
skillet mellom staten og kirken å gjøre. Videre 
vil rådene og kirkemøtet etter all sannsynlighet 
også ta stilling til kirkelig vigsel av homofile og 
lesbiske. 
Hvordan stemmer du? 
Når du kommer til valglokalet på valgdagen 
den 14. september (eventuelt i kirken den 13. 
september) kan du altså stemme både på valg 
av menighetsråd og på bispedømmeråd. I 
bispedømmerådsvalget må du velge den ene av 
de to kandidatlistene.
Du kan gjøre følgende endringer på 
stemmeseddelen:
	Tilføye inntil tre navn i menighetsrådsvalget
	Føre opp inntil tre navn fra den andre 

kandidatlista ved bispedømmerådsvalget
	Sette et kryss bak inntil tre navn på 

stemmeseddelen (gi ekstrastemme/kumulere)

Menighetsrådsvalg i RANDESUND SOKN
(13.-)14. september 2015

Nominasjonskomiteens liste

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra supplerende nominasjon står
nederst på valglisten uten nummer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten.
Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.
Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet
Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på
stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.

KRISTIN HAGEN AARSLAND, 52 år, ODDERHEI PLATÅ, KRISTIANSAND S, Ass. avd.direktør1.

JAN GEORG RIBE, 67 år, VAVIKBAKKEN, KRISTIANSAND S, Pensjonist2.

ELIN WIKSTØL ANDERSEN, 36 år, MORILDVEIEN, KRISTIANSAND S, Vernepleier3.

SVEIN ARVE EGELAND, 54 år, ODDERHEI TERRASSE, KRISTIANSAND S, Rådgiver4.

HAAKON EKBERG, 21 år, ALVESTIEN, KRISTIANSAND S, Student/ung.arbeider5.

INGRID BREILID SVENDSEN, 23 år, SØM TERRASSE, KRISTIANSAND S, Student6.

ROLF OTTO HAUGEVIK, 57 år, STRØMME TERRASSE, KRISTIANSAND S, Portør7.

EYVOR SKOGESAL DIGRANES, 34 år, LIAN PLATÅ, KRISTIANSAND S, Sosiolog8.

MONICA NYBAKKEN, 44 år, GRANITTVEGEN, KROKELVDALEN, Ergoterapeut9.

SIGNE-BRIT KÅSI, 59 år, HAUMYRVEIEN, KRISTIANSAND S, Husmor10.

MATS NESMANN, 59 år, DVERGSNESKNATTEN, KRISTIANSAND S, Avdelingsleder11.

+i+OBS!  Ingrid Breilid Svendsen og Monica Nybakken har trukket seg fra 
kandidatlisten da de har flyttet ut av menigheten.
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Haakon Ekberg 
Alvestien, 21 år
Jeg er med som leder i ungdomsgruppa Enter, og det jeg brenner for er 
selvsagt ungdomsarbeidet. Jeg ønsker virkelig å fokusere på de ungdommene 
som kommer innom Enter og også konfirmantene. Hvordan vi kan få flere 
ungdommer til å bli mer bevisste på Jesus. Samtidig så brenner jeg for en 
samlet menighet, som består av både unge og gamle, og at kirka kan være en 
plass for de trengende.

Rolf Otto Haugevik 
Portør, Strømme Terrasse, 57 år
Jeg har jobbet med barn og ungdom i Høvåg menighet over flere år, både 
som fotballtrener, i gutteklubb og ungdomsforening. Jeg liker å være sosial 
med unge og eldre, og synes det er viktig å ta vare på alle aldersgruppene i 
menigheten.

Eyvor Skogesal Digranes 
Sosiolog, Lian Platå, 34 år
Jeg har erfaring fra arbeid med barn (blant annet fra barnehage), musikk i 
mange ulike sammenhenger, som blant annet baby- og småbarnssang. Jeg har 
vært med i forebyggende ungdomsarbeid, organisasjonsarbeid, jeg har hatt 
styreverv i foreninger, og jeg er samfunnsengasjert. 
Jeg mener at kirken ikke må frykte moderne utfordringer, og må i likhet med 
resten av samfunnet følge med i tiden og utviklingen. Vi må fokusere på den 
nestekjærlighet som ligger i det kristne budskapet fremfor å holde fast ved 
skrifttolkninger fra en tid som er så fjern for oss. At likekjønnede ekteskap 
ikke er tillatt i Norge i 2015, er det på tide å gjøre noe med. Jeg vil også støtte 
oppunder det gode kulturelle tilbudet som allerede eksisterer i menigheten for 
alle generasjoner.

Signe-Brit Kåsi 
Husmor, Haumyrveien, 59 år.
Jeg er veldig opptatt av besøkstjenesten i menigheten. Det er mange 
mennesker i menigheten som er syke, eller har kroniske lidelser som gjør at de 
ikke kommer seg ut. Å ha en besøksvenn som en kan snakke med eller gjøre 
små ting med, gir livet større glede og bringer mennesker ut av isolasjonen. 
Som besøksvenn kan vi også hjelpe til med at mennesker som ønsker å delta i 
menighetens tilbud, får anledning til det.

Mats Nesmann 
Avdelingsleder, Dvergsnesknatten, 59 år
Jeg er glad i gudstjenesten i Randesund menighet, og ønsker å være med på å 
videreutvikle den. Samtidig er jeg opptatt at menigheten skal være et godt sted 
å være for alle generasjoner. Et sted hvor alle kan møte Gud som Far, og oppleve 
at de er elsket av Ham.

Kristin Hagen Aarsland 
Jurist, Odderhei Platå, 52 år
Jeg syns det er viktig å være tydelig på at kirken først og fremst er et 
trossamfunn - et samfunn av troende. Kirken må i sitt arbeid holde størst 
oppmerksomhet på det sentrale i det kristne budskapet, at mennesker skal 
finne og beholde troen på Jesus.
Gudstjenestene er navet i menigheten. Det er viktig at menigheten har fokus på 
at disse har en variasjon, en form og et innhold som gjør at de som kommer til 
gudstjeneste, møter Gud.
Trossopplæringen i vår menighet når i dag ut til mange barn, og jeg vil legge 
stor vekt på at dette gode arbeidet holder frem og stadig forbedres.

Jan Georg Ribe 
Pensjonist, Vavikbakken, 67 år
Jeg er 66 år, har jobbet som lege på Birkeland, og nå er jeg pensjonist.
Jeg har i alle år vært engasjert av misjon, først innen Santalmisjonen og nå 
Himal Partner(Tibetmisjonen). Jeg har vært misjonslege i til sammen ett år i 
Bhutan og Bangladesh.
Musikk er viktig for meg, jeg har deltatt i Søm kirkekor fra starten, og var 
formann der i 5 år. Jeg håper vi kan utvikle alle korene i menigheten videre, og 
at stadig flere kan oppleve gleden av å synge.
Jeg har blitt veldig glad i Randesund menighet, og er imponert over bredden i 
arbeidet. Jeg ønsker å være med på det gode arbeidet som gjøres for at stadig 
flere kan oppleve evangeliet, i alle aldersgrupper.
For meg blir det som eldstemann på valglisten viktig å passe på at alle de flotte 
tiltakene for pensjonister både blir fulgt opp og utvide.

Elin Wikstøl Andersen 
Vernepleier, Morildveien, 36 år
Etter 18 år med Rabakoret, brenner jeg veldig for barne- og ungdomsarbeidet, 
det å få barn og unge frem i kirken. I dagens samfunn tror jeg det er meget 
viktig at barn og unge kan få komme til kirken gjennom ulike aktiviteter og 
sammenkomster hvor de kan kjenne på at de blir sett, hørt, og at de kan få vite 
hvor verdifulle og viktige de er. Jeg ønsker at kirken kan være et godt sted å 
være, og at alle som kommer også skal få bli kjent med Jesus.
Sang og musikk setter jeg meget høyt, Randesund menighet har og har hatt 
mange sterke sangkrefter opp igjennom årene, og det skal vi fortsette å ha.

Svein Arve Egeland 
Rådgiver, Odderhei Terrasse, 54 år
Jeg har sittet som leder i menighetsrådet i 6 år. Jeg stiller til en ny periode fordi 
jeg mener at det er viktig med en viss kontinuitet i menighetsrådet, og fordi 
menigheten betyr mye for meg. Jeg vil fortsette å jobbe for at Randesund 
menighet skal være en levende menighet som er inkluderende i form, og som 
er opptatt av å nå nye mennesker med kirkens budskap.

Kandidater til menighetsrådet i Randesund i prioritert rekkefølge
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Lars-Ivar Gjørv 
leder av giverkomiteen. 
 

Inntektene fra givertjenesten har økt må-
ned for måned siden 2012, det er vi glad 
for. Dette gjør at vi kan opprettholde og 
evt. øke vårt tjenestetilbud i Randesund. I 
denne giverrapporten løfter vi opp diako-
nien. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, det er 
nestekjærlighet i praksis. Diakoni er omsorg 
for hele mennesket fra vugge til grav, både 
forbyggende og helende. Diakonien har fo-
kus på både åpen og skjult nød.  

Det kristne menneskesynet ligger til grunn 
for tjenesten. Ved revisjonen av Plan for dia-
koni i 2007 er diakoni definert slik: ”Diakoni 
er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeli-
et i handling og uttrykkes gjennom neste-
kjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet.” 

Diakoner har en treårig Bachelorgrad innen 
helse- sosialfag eller pedagogikk, samt Mas-
ter i diakoni som inneholder en teoretisk og 
en praktisk-kirkelig del. 

Ut fra de lokale behov og ut fra diakonens 
egen bakgrunn, kan arbeidsdagen for en 
diakon se svært forskjellig ut. Ulike alders-
grupper kan stå i fokus: Barn og unge, voks-
ne eller eldre. Å støtte, veilede og inspirere 
andre er viktige arbeidsmåter. Diakonen har 
en viktig rolle i menighetens oppsøkende 
virksomhet overfor mennesker som trenger 
omsorg og støtte, og samarbeider både med 
frivillige og profesjonelle.   

I Norge tilbys diakonutdanning tre steder:  
Diakonhjemmet, Kirkelig utdanningssenter i 
Nord og Diakonova/MF . Diakonen vigsles til 
tjeneste i kirken av biskopen. Biskopen har 
faglig tilsyn med diakonen.  

Giverrapport september 2015 

Inntektene fra givertjenesten gjør at ulike tilbud er mulig, for eksempel: 

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 

 

 

Diakoni 
 

Vi takker alle trofaste givere.  Siden 2012 har  
vi månedlig hatt en økning i givertjenesten. 

nebud mv. Vi har i tillegg til egne 
aktiviteter også ulike samarbeid 
med de andre menighetene i byen, 
bl.a. overfor mennesker med utvik-
lingshemning og ift. sorgarbeid. 

Men Anne Eidjord vil videre: 
- Vi må stadig stille oss selv spørs-
målet om vi prioriterer riktig og når 
bredt nok ut: Hva med unge asylsø-
kere, hva med ungdom generelt? Vi 
vet at rus og kriminalitet avtar i 
ungdomsmiljøene, men andelen 
som har psykiske problemer øker år 
for år.  

Diakonien i Randesund menighet 
tilbyr også individuell sjelesorg. Dia-
konen kan nås på tlf. 381 96881 
eller 909 85987. 

Anne Eidjord begynte som diakon i 
Randesund menighet i august 2012. 
Anne har det meste av sin oppvekst 
på Hånes, og nå bor hun i Høvåg. 
Hennes mann, Ole Anders, er der-
fra. De har to gutter.  
Anne har utdannelse som syke-
pleier og diakoni fra Lovisenberg og 
Menighetsfakultetet. Hun har to 
års praksis som sykepleier og har 
dessuten jobbet noe som diakon 
før hun kom til Randesund. 
- Jeg brenner for at mennesker skal 
føle seg inkludert og bli møtt slik de 
er, sier Anne. 
I disse dager jobber hun sammen 
med diakoniutvalget for å stake ut 
veien videre for diakonien i menig-
heten: 
- Allerede i dag har vi mange tilbud 
og jobber nokså bredt: Vi er til ste-
de på ulike institusjoner, tirsdags-
lapskaus i Søm kirke, besøkstjenes-
te, sorggrupper, bønnearbeid, kon-
firmantarbeid, hjemmebesøk, sok-

- Vi må nå lenger ut! 

Anne Eidjord  
ivrer etter å   
komme i kontakt 
med enda flere i    
Randesund (foto: 
Øistein Vigemyr). 

Bønnetjenesten vår er 30 år
I år er det 30 år siden bønnetjenesten ble startet i 
Randesund menighet. Siden 1985 har det hver virkedag 
blitt bedt en time for menigheten vår. Mellom kl. 10 og 
11 sitter en person i kapellet i Søm kirke og ber. I dag er 
24 frivillige med og holder denne tjenesten oppe. Flere 
av de frivillige som er med har også vært med siden 
oppstarten. Dette er et uvurderlig viktig arbeid, og vi er 
så takknemlige for alle forbedere som er med og ber!
Bønneemner
Det bes for menigheten, ansatte, menighetsråd, utvalg, 
kor, lag, foreninger, misjonsprosjekt og kommende 
arrangementer. Dåpsbarna og konfirmantene nevnes 

– en for en ved navn. Noen har bedt spesielt om 
forbønn. De er kanskje syke eller har andre behov. På 
hver gudstjeneste er det anledning til å legge lapper 
med bønnebegjær i ei bønnekrukke. Lappene går til 

bønnetjenesten som 
ber for de konkrete 
emnene en tid framover. 
Medlemmene i denne 
bønnetjenesten har 
taushetsplikt.
Har du behov for forbønn, 
legg en bønnelapp i 
krukka på sidealteret, eller ta kontakt med diakon eller 
prest.
Be, så skal dere få. 
Matt 7.7
Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall 
på ham med takk. 
Fil 4.6

Hilsen diakonen

Smågruppefellesskap
Randesund menighet ønsker å ha et tilbud om 
smågrupper for de som ønsker det. Uansett alder, er 
det godt å ha et sted der man kan bli sett og å kunne 
snakke om tro, tvil og hverdagens utfordringer. 
Det er allerede mange eksisterende grupper i 
menigheten. Opplegget i gruppa kan variere og 
man møtes så ofte gruppa ønsker det. Så her er 

mulighetene mange.
Randesund menighet vil være en starthjelper så flest 
mulig som ønsker det kan få et smågruppefellesskap. 
Ta kontakt med Anne diakon for å høre mer om dette 
og å melde din interesse.
Tlf.: 909 85 987/38 19 68 81 eller på mail:  
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no 

Restegarn til inntekt for kvinner i Nairobi
På St. Johns Community 
Center i slummen i Nairobi 
møtes noen kvinner jevnlig. 
Senteret er tilknyttet den 
anglikanske kirke. Her strikker 
kvinnene ullsokker, som igjen 
selges i Norge via Drammen 
videregående skole. Inntektene 
går uavkortet til disse kvinnene. 
Til dette arbeid trengs 
restegarn i ull, i ulike størrelser 
og farger. Så her kommer 
vår utfordring inn. Har du 
restegarn du kan kvitte deg 

med? 
Nøstene legges i kurven på 
menighetskontoret, og Astrid 
Hareide som er med i dette 
arbeidet vil få fraktet garnet til 
Nairobi. 

Innsamlingen vil vare frem til 
jul.  

På forhånd takk! 
Hilsen diakon Anne
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Bønn for nytt menighetsråd
Det er valg til nytt menighetsråd i høst. Det er et viktig 

valg. Menighetsrådet skal ifølge kirkeloven § 9  ha 
sin oppmerksomhet: ”på alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord 
kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode 
formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.» Videre skal 
menighetsrådet ha ansvar for at «kirkelig undervisning, 
kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet».

Som en skjønner så er dette mange store og komplekse 
oppgaver å ta fatt på. En kan ikke gjøre alt, derfor er 
det viktig å legge en strategi som rådet og de ansatte i 
menigheten kan jobbe etter.
Vi har i vår menighet noen trofaste bønnemennesker 
som uke etter uke samles i kapellet for å be for arbeidet 
som menigheten driver. Disse menneskene gjør en 
kjempeviktig jobb. Bønn er som ”dynamitt” i Guds rike. 
Uten bønn stopper det hele. Men med bønn og arbeid 
så tror vi at ting blir slik Herren vil det skal bli, og derfor 
er det viktig at vi nå fremover i møte med valg til nytt 
menighetsråd, bruker tid i bønn. Be for vår kirke, be for 
de kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg. 
Og ikke minst be om at det nye menighetsrådet må 
gjøre gode og tjenlige valg for vår menighet fremover.

Kirken vil alltid ha mange 
oppgaver, men det er kun ett 
oppdrag, og det er Jesu siste 
vilje, uttrykt i det som kalles 
for dåps og misjonsbefalingen: 
«Jeg har fått all makt i himmel 
og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler: Døp 
dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg 
har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.”

Det er dette som har vært, og er Kirkens oppdrag til 
alle tider. Jeg ønsker at det fortsatt skal være slik - både 
i trosopplæring, gudstjenester, konfirmasjon, vigsel, 
gravferd, diakoni og misjon.

Det er viktig at du bruker stemmeretten på kirkevalget 
den 13. – 14. september. Men det er også viktig at 
du bruker bønneretten som du har fått. Be om at 
menighetsrådet kan være et råd som nærer og styrker 
det kristne liv i vår menighet.

Svein Arve Egeland, leder i Randesund menighetsråd

Avskjed med Bjørg Sløgedal og Kay Johnsen
14. juni tok menigheten 
farvel med daglig leder 
Bjørg Sløgedal og 
kirketjener  
Kay Johnsen.
Kay har fått ny 100 % 
stilling som kirketjener 
i Voie. Med Bjørg er 
det mer usikkert, men 
hun regner med at noe 
dukker opp. 
Under kirkekaffen 
mottok begge en 
hjertelig takk for 
innsatsen.

Det vanket gode 
ord og gaver fra 
menighetsrådet, og 
staben stilte opp 
med en riktig «trist» 
avskjedssang for 
anledningen. 
Det er noe 
vemodig når kjære 
medarbeidere takker 
av, men verken Kay 
eller Bjørg forsvinner 
fra menigheten.

Praksis ved nedsenkning av kister i begravelser
Eftevåg:
Jeg ble både skuffet og ikke så lite forundret over 
kirkevergens svar på mitt innlegg i Kirkenytt. Det er 
ganske drøyt å generalisere slik som kirkevergen gjør 
når han påstår at bruk av tau og kroker ”bidrar til 
sorgprosessen på en god måte”. Har ikke kirkevergen 
oppfattet at nevnte bruk for meg og flere andre bidrar 
til nettopp det motsatte? Med andre ord, vi opplever 
ikke trygghet og verdighet slik som kirkevergen påstår 
at ”selvbetjeningsbruken” gjør. 
Jeg synes også det er påfallende at ønsker fra 
prester og begravelsesbyråer skal ha avgjørende 
betydning i valg av nedsenkning av kister. Skal ikke 
avdødes og pårørendes ønske tas hensyn til i det 
hele tatt? Jeg gjentar at det må være mulig å ha både 
senkeapparat og tau når kisten skal senkes, og at det 
må være de pårørende som velger og ikke prester og 
begravelsesbyråer. 
Som jeg nevnte i forrige innlegg, er det mulighet for 
valg i Vennesla, i Høvåg, i Sandefjord og på Voss og 
sikkert også flere andre steder. Jeg har vært i kontakt 
med folk i begravelsesbyråer som hevder at de ikke 
har noe imot bruk av senkeapparat så lenge det virker 
problemfritt. Men de understreker at et senkeapparat 
må vedlikeholdes og må ha service akkurat som andre 

maskiner. Og dette koster selvfølgelig penger. 
Da er det vel like greit å innrømme at det økonomiske 
aspekt kommer inn i bildet, noe som kirkevergen 
bestrider i sitt svar på mitt innlegg.
Jeg vil be kirkevergen ta mitt forslag opp i Kristiansand 
kirkelige fellesråd til ny vurdering og imøteser hans svar 
med stor interesse.  Ingvard Eftevåg

Kirkevergen svarer:
Fellesrådets arbeidsutvalg har behandlet henvendelsen 
vedrørende praksis ved nedsenkning av kister i 
Kristiansand.
Konklusjon vedrørende bruk av senkeapparat/senketau 
ved begravelser, er at det ikke er aktuelt å ta saken opp 
til ny behandling i fellesrådet.
Da bruken av senketau ble innført som en 
prøveordning i 2007, var det av seremonielle, og ikke av 
økonomiske grunner.
Vår vurdering om å beholde dagens ordning er basert 
på samme forhold som den gang, samt det faktum at 
det hele tiden har vært gode erfaringer med ordningen.
Hans Erik Ruud, kirkeverge

Herved avsluttes denne diskusjonen i Kirkenytt,  
hilsen redaktøren

Førsteklassinger på gudstjeneste
”Kjære Gud. La skolen være et godt sted for oss
Vær nær på skoleveien, i klasserommet og ute i 
friminuttene”.
Å begynne på skolen er en stor begivenhet. Å kjøpe 
sin første skolesekk er like stort. Og søndag 23. august 

var førsteklassingene med sine skolesekker invitert til 
gudstjeneste i Søm kirke for å feire at de var ”rykket opp” 
i livet. De var med på begynnelsen av gudstjenesten, 
ble bedt for ved alteret, og etter aktiviteter nede i 
kjellerlokalene, var de tilbake i kirkerommet igjen til 
sang og ballonger.
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HULEDAG 
AKTIVITETER - MISJON 
!

Hei på deg du som går på 4.trinn ! 
!
Bli!med!på!HULEDAG!i!Søm!kirke!

FREDAG 16. OKTOBER  
(da!har!du!fri!fra!skolen)!
!
Vi!skal!være!i!Søm!kirke!
hele!dagen!fra!kl.!09.00!–!15.30.!
!
Du!vil!få!høre!om!Paulus!og!Silas!i!fengselet,!være!med!på!forskjellige!gøye!
aktiviteter,!lage!noe!fint!og!få!høre!om!misjonsarbeid!i!Ecuador.!
!
Håper du vil bli med ! 
Du!får!snart!innbydelse!i!posten.!

!

!

!

!

Lørdag'31.oktober'kl.'18.00'–'20.30'
er!vi!igjen!med!å!arrangere!VENNEFEST.!!

Dette!er!et!tilbud!til!barn!mellom!4!og!12!år!som!et!!

positivt!alternativ!til!Halloween.!Nytt!for!året!er!at!!

vi!kommer!til!å!være!i!Aquarama.!Der!kommer!vi!til!å!!

være!i!hallen!(trenger'ikke'ta'med'badetøy!)!og!en!del!tilhørende!store!rom!og!klasserom.!

!

Sammen'med'flere'av'menighetene'i'Kristiansand'ønsker'vi'å'gi'barn'i'Kristiansand'et'godt'
alternativ'til'Halloween'feiringen.'Vi'har'også'en'visjon'om'å'nå'alle'barna'i'Kristiansand'med'
det'gode'budskap'om'at'Jesus'elsker'dem'og'vil'være'deres'beste'venn.''
!

I!fjor!samlet!vi!totalt!1250!barn!og!ca.!1000!voksne!til!et!forrykende!show!og!gøye!aktiviteter!i!

Gimlehallen.!

!

Til!VENNEFESTEN!kan!du!komme!som!du!er,!men!det!er!ekstra!gøy!om!du!kler!deg!ut.!

Det!blir!show!fra!scenen,!mange!ulike!aktiviteter!og!selvfølgelig!masse!godteri.!

!

Pris:'kr'120,D'pr'barn!(dette!inkluderer!show,!aktiviteter!og!en!gratis!bolle)!

Vi!kommer!også!til!å!ha!inngangsbillett!for!voksne.!

!

Sett'av'dagen'nå!!Mer!informasjon!kommer!senere.!Følg!med!på!www.randesund.no!!!!

!

Bli$med$på$TROS$for$5.trinn$!$
!
Vi!starter!opp!onsdag!4.!eller!11.november.!
Det!blir!samlinger!fem!onsdager!
fra!kl.!14.00!–!16.00!og!deltakelse!på!gudstjenesten!
13.desember.!
!
På!samlingene!skal!vi!snakke!om!hvordan!Gud!er.!
Du!skal!også!få!høre!om!gamle!skikker!og!tradisjoner!!
i!Randesund,!og!vi!skal!ha!mange!gøye!aktiviteter.!
Du!blir!hentet!med!buss!på!skolen,!og!kjørt!til!!
samlingene!i!kirka.!
!
Vi#gleder#oss#til#å#se#deg!#
Du!får!invitasjon!i!posten.!
!

Til alle voksne i Randesund menighet:
Vi trenger frivillige på TROS-kursene som kan hjelpe til med det praktiske; det være seg rydde til/rydde etter 
samling/ bake/ lage mat eller være til stede på samlingene sammen med barna.  
Er du foreldre/besteforeldre til et TROS-barn, eller ønsker du som medmenneske å bidra med noe konkret og 
viktig i menigheten, er denne hjelpen svært kjærkommen!
Passer dette for deg, så ta kontakt med 
June B. Myhrstad, tlf. 38 19 68 87 eller
e-post: post@junemusic.no

 

 

Velkommen til en annerledes 
opplevelse i kirken. 
Du på 6.trinn kan nå prøve hvordan 
det er å være i kirken både natt og 
dag! Bli med på årets LysVåken, 28.-
29. november! Det blir lek, 
underholdning, fest-Taco, soving i 
kirken, gudstjeneste og mye gøy! 

SØM KIRKE  
 RANDESUND MENIGHET 

2015 

ALLE 2-ÅRINGER !! 
!
Vi!inviterer!til!en!2!års-samling!i!Søm!kirke!denne!høsten:!

TIRSDAG!22.SEPTEMBER!
!
Kl!16!–!17:!Enkel!middag!for!familien.!!
(Pris!kr!20,-!pr!voksen,!barn!gratis)!
!
Kl#17#–#18:#Samling#i#kirkerommet#for#26åringer##
med!foreldre.!Vi!synger,!leker!og!danser.!!
!
På!denne!samlingen!får!alle!2-åringer!sin!nye!2-årsbok.!!
!

Har!du!en!LEKESAU?!Ta!den!med!på!samlingen!22.september!!!
Temaet!for!dagen!er!Sauen!!!!

!
Påmelding!på!mail!eller!telefon:!38!19!68!80!innen!15.september!

!
!
!
!
Hilsen!Ellen!og!June!i!Randesund!menighet!
Mail:!post@junemusic.no!
!
!
Samlingene)er)en)del)av)menighetens)trosopplæring.)
!

!

!

!
!

!

Hei!på!deg,!du!som!er!4!år!i!2015!!

!

Håper!du!er!en!av!dem!som!har!fått!et!brev!i!posten!med!en!DVD!og!en!invitasjon!fra!kirken.!

Vi!har!invitert!deg!til!kirken!fordi!vi!har!lyst!til!å!gi!deg!en!bok!som!heter:!«Min!Kirkebok!4».!

Boka!deler!vi!ut!på!en!gudstjeneste.!Du!kan!velge!mellom!familiegudstjenestene!søndag!

6.september!kl.11.00!i!Randesund!kirke!og!søndag!13.september!kl.17.00!i!Søm!kirke.!Du!

kan!velge!den!dagen!som!passer!best!for!deg!!Husk!bare!å!gi!oss!beskjed!!

Vi!har!også!4Oårs!treff!tirsdag!8.!og!15.!september!kl.17.30!i!Søm!kirke.!På!treffene!blir!vi!litt!

bedre!kjent!med!noen!av!fortellingene!og!sangene!i!boka.!I!tillegg!lager!vi!en!ting!som!du!kan!

få!med!deg!hjem.!

Husk!påmelding!til!kirkekontoret!!

Vi!gleder!oss!til!å!treffe!deg!!

Hei, du som er 4 år i 2015. Håper du er en av dem som har fått 
et brev i posten med en DVD og en invitasjon fra kirken. Vi har invitert 
deg til kirken fordi vi har lyst til å gi deg en bok som heter: «Min 
Kirkebok 4». Boka deler vi ut på en gudstjeneste. Du kan velge mellom 
familiegudstjenestene søndag 6. september kl.11.00 i Randesund 
kirke og søndag 13. september kl.17.00 i Søm kirke. Du kan velge den 
dagen som passer best for deg! Husk bare å gi oss beskjed!
Vi har også 4-års treff tirsdag 8. og 15. september kl.17.30 i Søm 
kirke. På treffene blir vi litt bedre kjent med noen av fortellingene og 
sangene i boka. I tillegg lager vi en ting som du kan få med deg hjem.
Husk påmelding til kirkekontoret!
Vi gleder oss til å treffe deg!



Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

                                         

               Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS 
AGENCIES 

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

                                                                                                We represent shipyards in: 

                                                                                     China - Bulgaria and Monte Negro.
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Mesel-Invest AS

 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

G. Strømme Holding AS

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

Dvergsnes

Tlf. 932 34620

Meny Rona
Hverdager: 08:00 - 22:00

Lørdag: 08:00 - 20:00
TeLefon: 38179600
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Døpte juni –  august 2015
Sebastian Haga
Magnus Steinsland
Maja Eline Dahl-Jakobsen
Tiril Garathun Danielsen
Axel Høiby Hvilshøj
Hans Vilmer Nordin
Oline Myhre Vik
Olai Nåstad-Jensen
Ingrid Stausland Rye
Sofia Andersen
Julie Madsen
Alida Westgaard
Anders Hjetland
Lilly Tong Iglebekk
Elias Jørgensen

Døde  juni -  august 2015
Edit Margrethe Garshol
Jan Gustav Johansen
Susanne Hillesund
Gunnar Dvergsnes
Kristin Tveit

Viede juni – august 2015
Christina Willoch Isaachsen og Haakon Benestad 
Gerhardsen
Marielle Bay Andersen og Kim André Reinhartsen
Maylinn Urstad og Øystein Moseid
Ingvild Kaupang og Nikolai Løvdal Stallemo
Karoline Malvig og Kjetil Pedersen Log
Lisbeth Berge og Anders Westgaard 
Trine Paulsen og Lars Joakim Dalånes Hanssen
Suzanne Molde og Daniel Skotnes
Silje Skarsjø og Johannes Gjessing
Christine Heggelund og Ken Lien
Ingeborg Nygaard og Stian Tveita Frikstad
Charita Jeanette Christoffersen og David Pritchard
Anne Jorunn Madland Sandvik og Inge Andre Torgersen
Heidi Råmunddal og Lars Kristian Singelstad
Helene Nesse og Audun Bjørkøy
Anne Jorunn Madland Sandvik og Inge Andre Torgersen
Andrea Holter Heggdal og Vegard Karlstad

Slekters gang

Gudstjeneste med nattverd
 på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.

Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.

Sommer og høst 2015
24. juni
29. juli

26. august
24. september 
29. oktober

26. november 

NB! Fra høsten 2015 blir gudstjenestene på 
torsdager i stedet for på onsdager.

Alle er hjertelig 
velkommen!

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor
Eivind Martinsen, sokneprest, 

og Anne Eidjord, diakon

!

Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

Kl. 11.00-12.00:  Bønn og samtale i kapellet.  
Åpent for alle

Kl. 18.00-19.15:  Guttis 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:  MIDI annenhver fredag.  

For gutter og jenter 5. – 7. trinn 

Lørdager
Kl. 19.30:  Ungdomsgruppa Enter^.  

For ungdommer fra 8. trinn og oppover 

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

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

Onsdag 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

Guttis
Guttis starter opp igjen etter sommerferien den  
24. august kl. 18.00 – 19.30 i Søm kirke
Deretter blir det Guttis følgende datoer i høst:
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november

Guttis er for gutter 1. – 4. trinn. Les mer om Guttis på 
nettsiden vår, www.randesund.no 

Guttis trenger flere voksenpersoner/ voksenledere, og 
vi håper noen melder seg til å være med.
Kontakt 
Roald Johannessen 
38 04 58 06 – 908 67 844 
roald-jn@online.no 
eller 
Runar Orf Venæs 
93 03 77 08  runar.venes@gmail.com



SEPTEMBER

Søndag 6. september

(15. søndag i treenighetstiden,  

Luk 10, 38-42) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Søndagsskole 

Randesund kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  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: 

Familegudstjeneste  «Min kirkebok»

Søndag 20. september

(17. søndag i treenighetstiden,  

Luk 17, 11-17) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Forbønn  

Søndagsskole 

«Diakoniens dag»  30 års-markering av 

menighetens bønnetjeneste

Søndag 27. september

(18. søndag i treenighetstiden,  

Matt 8, 5-13) 

Randesund kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp  «Høsttakkefest»

OKTOBER

Søndag 4. oktober

(19. søndag i treenighetstiden,  

Joh 7, 14-17) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp

Søndag 11. oktober

(20. søndag i treenighetstiden,  

Mark 10, 2-9) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Søndagsskole 

Randesund kirke kl. 19.00: 

«Midt i vår verden»  Nattverd  Forbønn

Søndag 18. oktober

(21. søndag i treenighetstiden,  

Luk 16, 19-23) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp 

Søm kirke kl. 17.00: 

Barnegudstjeneste

Søndag 25. oktober

(Bots- og bønnedag, Luk 18, 9-14) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Presentasjon av 

konfirmantene  Søndagsskole

Lørdag 31. oktober

(Allehelgensaften, Joh 1, 16-17) 

Randesund kirke kl. 14.00: 

Dåpsgudstjeneste 

Randesund kirke kl. 16.00: 

Minnegudstjeneste

NOVEMBER

Søndag 1. november

(Allehelgensdag, Matt 5, 13-16) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Forbønn

Søndag 8. november

(24. søndag i treenighetstiden, Søndag 

for de forfulgte, Kol 1, 24-29) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Søndagsskole

Søndag 15. november

(25. søndag i treenighetstiden,  

Matt 14, 22-34) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste .  Dåp 

Søm kirke kl. 17.00: 

Barnegudstjeneste 

Randesund kirke kl. 19.00: 

«Midt i vår verden»  Nattverd  Forbønn

Søndag 22. november

(Domssøndag, Kristi kongedag,  

Matt 25, 1-13) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Skriftemål  

Søndagsskole

Søndag 29. november

(1. søndag i adventstiden,  

Matt 21, 10-17) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Familiegudstjeneste  «LysVåken» 

deltar

DESEMBER

Søndag 6. desember

(2. søndag i adventstiden,  

Joh 16, 21-25) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp  Nattverd  

Søndagsskole

Søndag 13. desember

(3. søndag i adventstiden, Luciadagen, 

Joh 5, 31-36) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd 

Randesund kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp  TROS tiåringer 

deltar

Vi tar forbehold om endringer. Se 

nettstedet vårt www.randesund.no 

eller Fædrelandsvennen

Gudstjenester fra september til desember 2015


