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Vi lever i en brutal og utrygg 
tid. TV og aviser formidler 
grusomheter i nære detaljer, 

og denne vanskelige verdenen 
kryper stadig nærmere oss. 
Eller, la meg heller si, den store 
flyktningestrømmen har brakt 
utenforverdenen helt nær oss. Og 
vi må forholde oss til alt, lære 
å leve våre hverdagsliv i denne 
sammenhengen, samtidig som vi 
rekker ut hendene våre for å gjøre det 
vi kan for å hjelpe.

Vi er ikke uberørte av alt som 
skjer, det er lett å miste troen på 
at framtiden vil bli god for barna 
og de som kommer etter oss. For 
hvordan kan vi demme opp for alt 
det forferdelige, og hvordan kan vi 
reparere en klode som holder på å 
gå i stykker?

Med terroren i minne, virker det 
nesten absurd at vi nå går inn i 
den tiden på året som har mest 
forventning i seg. Den tiden hvor 
vi tenner lys og pynter, og venter 
på dagen da vi samles rundt 
julemiddagen og gavene. 

Men kanskje 
er det 
akkurat 
denne tiden 
vi trenger 
nå. Dersom 
vi evner å 
løfte blikket 
opp fra oss 
selv imot det som er den virkelige 
julen, barnet som kom med håpet 
om fred og forsoning. Barnet som 
kom for å gi oss tro på at det gode 
vil seire til slutt. Barnet som kom 
for å gi oss utholdenhet i kampen 
for gjøre verden til et godt sted å 
leve våre liv på. Barnet som kom 
for å gi trøst og livsmot til dagene 
våre. Barnet som kom for å be oss 
om å dele, om å gi, om ikke å holde 
hendene våre knyttet i fanget. 

Vi har nære relasjoner som trenger 
oss, og vi har fremmede hender 
som strekker seg mot oss. Om vi 
klarer å tenne ett lys, er det bedre 
enn bare mørke. Ett lys, som 
kanskje blir til to når vi går inn i et 
nytt år.
God jul og godt nyttår, hilsen Tove
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Redaktørens …

Velkomstsenter for asylsøkere
Flere menigheter og organisasjoner opprettet i midten av 
november et velkomstsenter for nyankomne asylsøkere i 
Kristiansand.

Senteret retter seg mot de behov som mange har i den 
aller første fasen når de kommer til en ny by i et nytt 
land, hvor de verken kjenner språk eller kulturelle koder.

– Vi ønsker å skape et sted der asylsøkere blir sett og 
møtt, et sted de kan få hjelp til å finne seg til rette i 
byen de skal bo i, sier internasjonal prest, Odd Bjarne 
Ellefsen.

–Mange asylsøkere har mye ledig tid, og vi vil gi dem 
et meningsfullt tilbud mens de venter på svar på 
asylsøknaden.

Senteret skal ha åpent kl. 11-15 hver mandag og torsdag, 
og skal altså være i Domkirkens menighetshus, midt i byen.

Sentralt i velkomstsenteret er kafeen. Der man kan få 
noe å spise til en lav pris. Egne bord for brettspill, enkel 
språkopplæring, et kontorhjørne der man kan få vite 
om ulike tilbud i kommunen, og lekerom for barna, skal 

det også være. Det viktigste er 
likevel de frivillige på senteret.

– Det å møte personer som hører 
til i byen er uvurderlig når man er 
ny. Derfor er en stor frivilligstab 
utrolig viktig, sier Ellefsen.

– Å bli kjent med mennesker fra 
en annen kultur kan være en stor 
berikelse. Vi har et stort behov 
for frivillige i alle aldre. De som 
vil være med kan ta kontakt med sitt lokale kirkekontor, 
avslutter Odd Bjarne Ellefsen.

Velkomstsenteret blir drevet av flere menigheter i Den 
norske kirke, Kirkens internasjonale fellesskap, Kirkens 
bymisjon og Bedehuset.

Dere som ønsker å gjøre en innsats for flyktningene, kan 
kontakte diakon Anne Eidjord, tlf. 909 85 987/ 38 19 68 81
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«REALITY»

Jeg kjøpte noen skinnbelter en gang jeg var i Syden. 
Jeg lar meg lett rive med når jeg opplever at ting er 
billige. -Er de ekte, spurte jeg, ekte lær? Selgeren nikket 

bekreftende på hodet, ja, helt ekte Real leather!
Nå vet jeg at dette ikke var sant. Det har visst seg siden. 
Det var mye papir i de beltene. Men, ok. Man betaler jo for 
erfaring og lærdom. Jeg kan leve godt med dette.

Det kom en hilsen på mail. Det var så tilforlatelig. 
Kanskje ikke helt troverdig, men her var gevinster å 
hente. Skulle jeg bli med? Nei, det som er for godt til å 
være sant, det som regel det.

Reality er det mye av på TV. En jente hadde vært med i 
13 programmer, tenk det! Reality, virkelighet?
Det meste av denne virkelighet som gjenspeiles i 
de programmene jeg har sett, er langt unna det jeg 
opplever som min hverdag og virkelighet.

Ekte virkelighet
Julen handler heldigvis om den virkelighet jeg kjenner 
til. Og dette virker ekte!!
Jesus kom inn i min verden, vår verden, for å dele våre 
kår, våre betingelser, min virkelighet. Og han ble prøvet 
i alt, på samme måte som vi, sies det i Bibelen.
Derfor elsker jeg julen. Den er ekte og virkelig. Så ekte 
at jeg røres i mitt hjerte. Dette var saker, det! Dette vil 
jeg ha del i! 

Jesus kom inn i vår verden, slik jeg kjenner den.
Ikke fordi jeg er kjent fra TV eller tilnærmet perfekt, eller 
fordi jeg fortjener der. Og det var ikke engler han kom 
for å ta seg av.

Idag er det født dere en 
Frelser!!
En glede for alt folket,- for alle 
folk, i alle situasjoner.
Det må altså være en som 
deler våre kår på alle vis. Det 
må være en som kjenner 
alle mine sider, som ikke blir 
overrasket eller skuffet over 
det han oppdager. For jeg orker ikke å spille noen rolle, 
jeg må få være den jeg er.

Også inn i døden
Og, ikke minst, det må være en som til og med 
kan hjelpe meg like inn i døden! Det blir den store 
prøvestein.
Men dette er virkeligheten min også. Det har jeg sett så 
mang en gang. Ingen jeg kjenner har til nå unnsluppet 
å møte døden. Men den Jesus jeg har blitt kjent med, 
vek ikke unna døden. Han gikk i nærkamp med den og 
vant.

Glede
Jeg gleder meg til jul. Og jeg gleder meg til 
adventstiden. Jeg vil prøve å la adventstiden være en 
forberedelsestid til den store høytid når vi takker for at 
Gud ble menneske. 
Han som var rik, ble fattig, for at jeg som var fattig 
skulle bli rik.2.Kor 8,9

Med ønske om en velsignet høytid for oss alle 
Eivind Martinsen, sokneprest

FASTEFØDE - trosopplæring for voksne

Som mange er kjent med, har vi over noen 
år nå bygd opp en trosopplæring for barn 
og unge i menighetene våre. Nå er det 

også de voksnes tur. I fastetiden 2016 inviterer 
vi menighetene i Kristiansand domprosti til 
felles trosopplæring for voksne. Vi starter med 
askeonsdagsgudstjenesten i de lokale kirkene, for 
så å samles til felles undervisning de neste fem 
onsdagene. Undervisningen vil være i Grim kirke 
de første tre kveldene, de to siste kveldene blir i 
Lund kirke.

Kveldene legges opp med solid undervisning, 
anledning til spørsmål, enkel bevertning og en 
kort kveldsbønn i kirkerommet. Tidsramme er fra 
kl. 19-21, og vi er takknemlige om du legger igjen 
kr 50 pr kveld.

Program: 
10. februar –  Askeonsdagsgudstjeneste i  

Søm kirke kl. 19.00
17. februar –  ETTERFØLGELSEN – hva betyr det å være 

Jesu Kristi disippel i 2016?   Sokneprest 
Olav Trømborg, Hånes

24. februar –  LÆREN – hva konstituerer kristen tro?  
 Professor Jan Olav Henriksen, 
Menighetsfakultetet og UIA

2. mars –  BØNNEN – å komme til sans og samling i 
Gud?  
Tidl. professor Leif Gunnar Engedal, 

9. mars – TILBEDELSEN – gudstjenesten, en himmel 
over livet?  
 Kapellan Torill Farstad Dahl, Randesund

16. mars –  VALGENE – hvordan stå i det vanskelige?   
Biskop Stein Reinertsen

 På vegne av prestene i Kristiansand 
Liv Turid Blesvik, Erland Grøtberg, Jon Andreas Lauvland

Tårnagenthelg!
Lørdag og søndag 16.-17. januar 2016 inviterer vi alle på 
2.-4. trinn til Søm kirke for å være tårnagent!
Her vil det bli mange oppdrag som du kan være med på å 
løse.
Kirken, kirketårnet og andre hemmelige steder…
Kirken og kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. 
Det har vi lyst til å gjøre noe med. 
På lørdagen skal vi utforske kirken, tårnet og 
kirkeklokken. Søndag deltar vi på gudstjenesten i Søm 
kirke. Barna bor hjemme, men vil være sammen noen 
timer på lørdag og søndag.
Barn som går på 2. trinn vil få en spesiell invitasjon i 
posten, men det er også mulig for barn på 3. og 4. trinn 
å melde seg på til denne helgen.
Barna som deltar får et eget agentbevis.

Hjelpeledere
Til dere som har en 8-åring i huset. 
Vi vil sette stor pris på om du har 
lyst og anledning til å være sammen 
med oss noen timer i løpet av 
helgen og bistå med praktiske ting i 
forbindelse med mat og aktiviteter.
Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for barn som heter www.
tarnagentene.no. Sjekk det for flere oppdrag!
Påmelding til Tårnagenthelgen på www.randesund.
no innen 8. januar. Begrenset plass, barn fra 2. trinn, 
som melder seg før fristen, vil bli prioritert.

Agenthilsen fra oss i Randesund menighet

Huledagen 2015
16. oktober var det Huledag i Søm kirke. 
Den dagen hadde de fleste skolene fri på 
grunn av planleggingsdag, og derfor ble 4. 
klassingene i menigheten invitert til kirka 
en hel dag. Temaet for dagen var misjon. 
Dagen kalles «Huledag» fordi vi snakket om 
Paulus og Silas som ble satt i fengsel i en 
hule fordi de fortalte om Jesus.

På årets Huledag var vi 30 barn og en 
del voksne ledere. Vi fikk besøk av Sverre 
fra Misjonsalliansen som fortalte oss om 
misjonsprosjektet som menigheten vår 
samler inn penger til. Han fortalte, viste 
film og hadde med en fin aktivitetsbok som 
vi jobbet i. Den fikk vi også med oss hjem 
etterpå.

I kirkestua hadde vi bygget en hule som var 
både litt skummel og litt koselig. Her fikk 
vi høre om Paulus og Silas som ble satt i 
fengsel fordi de ville fortelle folk om Jesus. 
Vi fikk også høre om hvordan Gud passet 
på dem og hjalp dem. Etterpå laget vi noen 
fine vindusbilder med kors. Disse tok alle 
med seg hjem, så det ble nok mange glade 
foreldre hjemme.

I tillegg til alt dette gikk dagen med til mye 
annet gøy. Vi lekte både ute og inne, vi 
spiste masse god mat og vi så film. Det ble 
en veldig gøy og variert dag. Vi ble kjent 
med mange fine barn, vi fikk høre mye bra 
og vi fikk gjøre mye gøy!

Hilsen Elisabeth
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Trosopplæring 13-18 år
Undervisning av barn og unge i den kristne tro har alltid 
vært viktig for kirken. Inntil for 30-40 år siden kunne 
man lene seg på skolens kristendomsundervisning i 
forvissning om at skolen tok sin del av byrden. I dag er 
ikke lenger skolen en aktør for kirkens trosopplæring. 
Kirken har, sammen med familien, ansvar for opplæring 
av sine medlemmer. Kirken har med dette måttet 
omstille seg og endre sine arbeidsmetoder og vaner for 
å kunne nå ut til alle døpte i alderen 0-18 år med tilbud 
om 315 timer trosopplæring. Dette har vært både en 
spennende og en utfordrende prosess. Heldigvis har vi 
mange frivillige av både ungdommer, voksne og eldre 
som er villig til å bruke av sin tid for å gjøre det mulig 
for oss å ta imot alle som ønsker å delta.

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 har vi en enkelt hendelse som 
Dåpssamtalen, eller tiltak som går over flere samlinger 
som TROS for 5.trinn med sine 5-6 samlinger.
I dette Kirkenytt ønsker vi å presentere 
Trosopplæringstiltakene for barn i alderen 13-18 år.

Konfirmantundervisningen
Det eldste Trosopplæringstiltaket vi har, er også det 
med størst omfang, Konfirmantundervisningen. De som 
deltar her får til sammen 60 timer med undervisning, 
gudstjenester, sosialt samvær med jevnaldrende, og 
forhåpentligvis en styrket tilhørighet til kirken sin.

«Alle børnene»
Konfirmasjon ble innført i Norge for «alle børnene, 

ingen unntagen» i 1736. Hovedvekten lå på kunnskap 
om troen slik den ble uttrykt i Luthers Katekisme, og en 
bekreftelse av dåpen på selve Konfirmasjonsdagen.
Mye har endret seg i årenes løp. Konfirmasjonen er ikke 
lenger en dag der konfirmanten høyt for alle i kirken 
bekrefter troen og dåpen. Vekten blir i dag lagt på at 
Gud bekrefter sitt JA til oss. Gud tar imot oss i dåpen. 
På konfirmasjonsdagen blir Guds løfte om at han vil 
gå med oss gjennom livet, gjentatt og bekreftet. Selve 
konfirmasjonshandlingen er en forbønn for den enkelte 
konfirmant.

To ulike opplegg
Konfirmantene i vår menighet har de siste årene 
hatt mulighet for å velge mellom to ulike opplegg. 
Oppleggene har noen fellessamlinger og noen 
samlinger hver for seg. Hovedforskjellen er at det ene 
opplegget inkluderer en lengre leir, KonfAction, i regi av 
KRIK, Kristen Idrettskontakt, mens det andre opplegget 
har en week-end tur til et leirsted i nærheten. Vi tror 
at vi i Randesund menighet har to gode, likeverdige 
opplegg og håper også at konfirmantene opplever det 
slik.

Forbønn og fest
Konfirmasjon er fremdeles noe som «holder seg» i vårt 
land. De fleste ungdommer i Norge velger konfirmasjon 
i en eller annen sammenheng. De fleste konfirmanter 
opplever også at konfirmasjonstiden avsluttes med 
høytidsgudstjeneste og en påfølgende fest der familie 
og venner samles og hvor de får være i sentrum for alles 
omtanke og oppmerksomhet.  
Jeg tror konfirmasjonsdagen oppleves som en stor og 
viktig dag for de fleste konfirmanter, og vi ønsker å være 
med på å legge til rette for at det fortsatt skal kunne være 
slik.     Hilsen Ellen kateket

Trosopplæring i Randesund menighet TØFF – Trening 
og Øvelse For 
Fjorårskonfirmanter
TØFF er et lederkurs for fjorårets 
konfirmanter. Det er to avsluttende 
årskurs, så de kan selv velge om de vil ta 
ett eller to år. Hvert årskurs er beregnet til 
ca. 30 timers samvær. Dette blir fordelt på 
undervisningssamlinger, overnattings-/
dagsturer, og praksis i barne- og 
ungdomsarbeid. Etter endt kurs får 
deltakerne et kursbevis som kan være nyttig 
når de for eksempel skal søke sommerjobb.

Målet med TØFF-kurset er å gi ungdom 
bibelkunnskap, opplæring i kommunikasjon 
og ledelse og erfaring i å formidle og lede. Vi 
ønsker også å gi dem inspirasjon til å ta egne 
valg.
Undervisning og praktiske oppgaver
På samlingene har vi undervisning og 
praktiske oppgaver. I tillegg har vi mye 
sosialt, med måltider og leker. Vi deler Guds 
ord, og vi ber og synger sammen. Vi prøver 
å skape en balanse mellom innhold og 
opplevelse. For mange er nok høydepunktet 
når vi reiser på tur. Vi reiser på én tur hvert år. 
Det kan være hyttetur til Danmark, kanotur 
til Søgne eller overnatting på Skogtun. 
Annet hvert år reise vi litt lengre, og da har 
vi blant annet vært i London. Når vi reiser på 
tur får ungdommene ansvar for å planlegge 
deler av turen.
God leder
Undervisningen på TØFF dreier seg om hva 
det vil si å være en god leder. Vi snakker 
om barns utvikling, kommunikasjon 
og formidling. Ungdommene 
planlegger og gjennomfører tiltak 
for barn og unge i praksis. Dette kan 
være på ulike trosopplæringstiltak, på 
konfirmasjonsturer eller på de faste barne- 
og ungdomsaktivitetene som er her i kirka. 
Vi jobber også med samarbeid gjennom 
ulike oppgaver og øvelser. Dette er både 
for å bygge et fellesskap i gruppa og fordi 
det å være en god leder handler mye om å 
samarbeide med andre.
Vi håper og tror at TØFF er et opplegg som gir 
ungdommene mange gode opplevelser og 
erfaringer som de kan ta med seg videre!

Elisabeth
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Ungdommen trives på Enter
Enter på tur
I sommer deltok 55 ungdommer fra Enter på den årlige 
turen til Danmark. Temaet vi hadde for uken var: familie: 
Hvordan vi skal oppføres oss mot hverandre, hvordan 
Gud er som en pappa for oss osv.
Den siste kvelden hadde vi vitnekveld, noe som 
inspirerte mange ungdommer, og mange av dem delte 
sine opplevelser med Gud.
Gjennom uka hadde vi ulike ”temadager” som: 
teambuilding, sandslottkonkurranse, fotballturnering, 
og, ikke minst, den tradisjonelle turen til Tyskland hvor 
det ble kjøpt inn masse brus og godteri!!
Turen gikk strålende, og alle sammen hadde en flott tur. 
Dette var en tur for gode minner! 

Mange fine høstkvelder på Enter
I høst har vi hatt mange gøye Enterkvelder sammen. 
Mange ungdommer har tatt utfordringen om å tale på 
Enter, og det har vært kjempegøy å se de stå fremme på 
scenen og tale om Jesus.
Vi har hatt quizkvelder, moviemaraton, spillkvelder, 
lekekvelder og mye mere.

Skogtun
I tillegg har Enter vært på tur til Skogtun. Vi valgte 
å kjøre personbiler opp, og vi ønsker å takke alle 
foreldrene som bidro med å kjøre. Vi takker også de 
som som hjalp på kjøkkenet.
På denne turen hadde vi gode møter, chillekvelder, 
vitnekveld, natursti og grilling av bål på øy.

Konfweekend
I tillegg til Enterkveldene på lørdagene, så har Enter 
vært delaktig i konfirmantarbeidet, og vi var med på å 
bidra på Konfweekend.
Konfweekend besto av en tur til Skogtun, Enterkveld, 
og deltagelse på gudstjeneste på søndagen. Vi dro 
fredag ettermiddag fra kirka og hadde bli-kjentleker og 
gode møter. Lørdagen bestod av natursti, og hjemreise 
til Enterkvelden. Denne Enterkvelden var vi samlet 130 
stk!! Det var rett og slett fullt hus. Denne kvelden var det 
Morten Marius fra Filadelfia som talte, Ansgarbandet 
som hadde lovsangen, og mange ungdommer som 
bidro til underholdning og god stemning. Søndagen 
var konfirmantene på gudstjenesten og avsluttet 
Konfweekenden i kirka.

Framover
Framtiden på Enter består av å bygge videre på det 
fellesskapet som er på Enter, og å inkludere flere 
ungdommer i arbeidet.
Vi kan også meddele at det blir julebord 12. 
desember. Her kan vi love ungdommene god julemat, 
underholdning og en fin avslutning på dette Enteråret.

I slutten av januar drar Enter på tur til Impuls i 
Stavanger. Mer informasjon om denne turen kommer 
på Enter og Facebook.

Hilsen Jørgen Tveter, Haakon Ekberg, og resten av styret 
som gleder seg til neste år!

Til konfirmantene
Perler på en snor – menighetens smykke
Når jeg snakker om eller til konfirmantene, bruker jeg 
ofte bildet av et perlesmykke.
Som perler er hver og en forskjellig fra alle andre 
konfirmanter vi har hatt og kommer til å ha.
Som et smykke er konfirmantene noe av det mest 
verdifulle vi har til låns i et lite år.

I våpenhuset i kirka henger et stort, hjemmelaget bilde 
av dere. Hver av dere har limt sitt eget bilde på en 

”murstein” som til sammen danner veggene i kirka vår.

Jesus sa om de som trodde på han at de var som et hus 
av levende stener. Hver og en uunnværlig, unik og helt 
nødvendig. Til sammen er vi kirke og menighet her vi 
er, og i verden. Grunnsteinen, det som alt hviler på, er 
Jesus. 

Hverdagsbilder 
Bildene av dere er hverdagsbilder, tatt på den første 
konfirmantsamlingen. Vi har verken fotoshoppet 
eller retusjert. Bildene er akkurat slik som dere var 

den dagen. Noen av dere hadde kviser, noen hadde 
fett hår, noen hadde en flekk på genseren, noen var 
flaue, nesten alle smilte, de fleste var litt usikre på hele 
situasjonen.

Det er sånn vi liker dere! Det er sånn vi elsker dere, vi 
som er rundt dere. Mammaer og pappaer og søsken og 
venner, og vi som er så heldige å få være sammen med 
dere dette konfirmantåret. 

Verken Gud eller mennesker blir imponert av dem som 
vil vise seg fram. Vi liker det som er ekte og sant. 

Bibelen er ikke bare er fortellingen om Gud og Jesus. På en 
merkelig måte er den også fortellingen om deg og meg. 
Levende stener, perler på en snor, et smykke, Guds barn – 
verdifulle – elsket – unike. 
Hilsen Torill prest 

Teksten er et utdrag av prekenen under 
presentasjonsgudstjenesten 25. oktober. 

Ny trosopplærer
Elisabeth Tønnessen er vår nye 
menighetspedagog. Hun vikarierer 
for June B Myhrstad som har sin 
fødselspermisjon. Elisabeth begynte i 
stillingen 15. september og ble innsatt i 
tjenesten søndag 20. Stillingen hennes er 
80%. 
Elisabeth (25) kommer fra Flekkefjord 
der hun bl.a. har vært barneleder på 

bedehuset, og leirleder på Kvinatun. Hun 
har lærerutdanning fra UiA, og har jobbet 
ett år på Hidra skole. Så fikk hun lyst til 
å gjøre noe annet, og da stillingen som 
menighetspedagog i Randesund ble lyst 
ledig, søkte hun den.

- Jeg er glad for å jobbe her, sier Elisabeth, 
som nå har holdt på noen uker. 
Og menigheten ønsker Elisabeth hjertelig 
velkommen og lykke til!
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Sang i katedral 
og kjeller
Søm kirkekor reiste til Tallinn i 
oktober og fikk minner for livet!
Med dirigenten Lisa Håland, som har bodd i 
Tallinn, og snakker estisk, var det duket for en 
spennende reise. Ikke bare hadde hun ordnet 
med konsert i en av Tallins katedraler, Jaani 
kirken med det lokale koret Tallinna Jaani 
koguduse kammerkoor, hun tok koret med 
til Mustamäe bydel og et kjellerrom med 
gudstjeneste.
Kormedlemmene reiste  til Tallinn med dobbelt 
så mye bagasje som de tok med seg hjem. De 
fikk mulighet til å dele av vår overflod.
Dette skrev korsanger Håkon på korets 
facebookside:
«Gårsdagen var full av kontraster. Den startet 
i en høyloftet katedral, og fortsatte en liten 
busstur senere i et lavt kjellerlokale i den lille 
menigheten der Lisa jobbet et år, lærte seg 
estisk, og fikk mange venner. Som takk for god 
mat overrakte vi en liten gave til kokken!
Det ble en veldig sterk følelsesmessig 
opplevelse for mange av oss, sikkert av flere 
grunner. For meg personlig var det som om Gud 
var veldig nær der nede under det lave taket, og 
i møte med den absolutte godhet og uendelige 
kjærlighet, kommer det mange følelser av både 
anger, medfølelse og glede til overflaten. Det 
var en virkelig Guds Tjeneste».
Opplevelsene i Tallinn gjør at koret ønsker å 
bidra til at mennesker i denne byen kan få 
møte Jesus. Julekonserten 13. desember 2015 
har derfor fri entré, men med oppfordring til 
konsertpublikummet om å gi i kollekten. Dette 
vil koret så gi til kjellerkirken de besøkte. Til 
dem som ennå ikke har kirke, bare tomt og en 
tegning.
Søm kirkekor har mange planer for våren 
2016 
For tredje gang inviterer vi til «Åpen øvelse – Prøv 
et kor!» 14. januar.  I mars reiser vi vestover til 
Vanse og holder konsert sammen med Vest-Agder 
kammerkor. Sommerkonserten blir 12. juni.

QRkode – hør oss synge Knut Nystedt 
sammen med det estiske koret

Følg oss på Facebook   Anette Strømsbo Gjørv

Øvelse i Jaani kirken før gudstjeneste og konsert

Kjellerkirken serverte oss suppe før gudstjenesten

Koret synger under det lave taket i kjellerkirken i 

Bli med på TROS for 1. trinn!
I  januar starter vi opp med TROS for 1. trinn.

Du som går på Strømme skole eller Vardåsen skole 
inviteres til å delta på TROS på tirsdager fra kl.14-16.  
Vi starter opp tirsdag 26. januar. 

Du som går på Dvergsnes skole eller Kringsjå skole 
inviteres til å delta på TROS på torsdager fra kl.14-16.  
Vi starter opp 28. januar.

Det blir 5 samlinger, og i tillegg deltar vi på 
gudstjenesten 7. februar. Det blir pause i vinterferieuka, 
og derfor er vi ferdig tirsdag 1. og torsdag 3. mars. 

Tro og kirken
På samlingene skal vi lære om 
tro og kirken. Vi skal snakke om 
kunsten i kirka vår, og vi skal lage 
kunstverk selv. Vi skal ha mange gøye aktiviteter!

Du blir hentet med buss på skolen og kjørt til 
samlingene i kirken. Dette gjelder ikke dere som går på 
Strømme skole. Dere blir fulgt bort til kirken.

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

Familiegudstjeneste med karneval

7. februar blir det familiegudstjeneste med karneval i 
Søm kirke.

Barna fra TROS 1. trinn deltar. Håper du også har lyst til 
å være med!
Gudstjenesten starter kl. 11.00 og så blir det kirkekaffe 
med litt karnevalsaktiviteter etterpå.

Kle deg gjerne ut.
Håper vi ses!

Vi trenger frivillige til TROS 1. trinn

Vi trenger hjelpere til TROS 1. trinn etter jul. Det pleier 
å melde seg på mange barn, så vi trenger en del folk 

til å hjelpe oss. Vi trenger hjelp til matlaging, påsmøring, 
rydding og vasking. Ellers vil vi gjerne at dere kan være 
sammen med barna, snakke med dem og hjelpe dem 
praktisk under ulike aktiviteter. Det er mulig å hjelpe kun 
på kjøkkenet, hvis man ønsker det.
Samlingene i Søm kirke er på tirsdager (Strømme skole 
og Vardåsen skole), og torsdager (Dvergsnes skole og 

Kringsjå skole) fra kl. 14.00-16.00. Vi trenger hjelp fra ca. 
13.30-16.30.
De aktuelle datoene er:
Tirsdager: 26.01, 02.02, 09.02, 16.02 og 01.03.
Torsdager: 28.01, 04.02, 11.02, 18.02 og 03.03.
Hvis du kunne tenke deg å være med én eller flere 
ganger, ta kontakt med trosopplærer Elisabeth 
Tønnessen.
e-post: elisabeth.tonnessen@kristiansand.kommune.no
tlf.: 48191549 / 38196887.

En kveld med Guttis
Kirkenytt avla Guttis et besøk en 

mandag i november. Denne 
kvelden skulle de brenne bål og steke 
lapper oppe på bålplassen i skogen. 
Livlige gutter løp rundt i mørket og 
fikk ut litt energi før de endelig samlet 
seg rundt bålet. Etter lappene var 
det leker og konkurranser nede på 
kirkeplassen.

Guttis er et flott tiltak for gutter fra 1-4 
klasse, og de møtes annenhver mandag 
fra kl. 18.00 til 19.30 i Søm kirke.
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Konfirmantene 2015 – 16

Foto & montasje
Torill Farstad Dahl & Øistein Vigemyr
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Søm Vokalensemble

Høsten har gitt mange fine musikalske 
opplevelser for Søm vokalensemble. 
Et lite ensemble fra koret dro til 

Lista den 20. september for å synge til 
gudstjenesten i Herad kirke. SVOK fikk en 
varm velkomst, og håper på å snart kunne 
komme tilbake på de kanter for mere musikk- 
og sangglede.Koret hadde også gleden av å 
synge til gudstjenesten i Søm kirke den 11. 
oktober.

I forbindelse med allehelgensdag den 
 1. november inviterte SVOK til Ettertankens 
time. Det var en vakker og spesiell 
aften. Koret fremførte stykker av Bach 
og Mendelssohn, Negro Spirituals og en 
avdeling med Ekberg-sanger.

Neste opptreden med SVOK er på 
gudstjeneste i Vennesla kirke den 13. 
desember. Hjertelig velkommen!
SVOK forbereder seg ellers til sin 10-års 
jubileumskonsert den 16-17 april 2016. 
Publikum kan glede seg til en storartet 
musikkopplevelse – så sett allerede nå et 
kryss i kalenderen.

Dersom du ønsker å synge med oss i SVOK, 
er du velkommen til å ta kontakt med vår 
dirigent Konrad Øhrn, tlf. 91373706, eller vår 
formann Ingar Boge, tlf. 95055275.  
Koret øver i Søm kirke hver onsdag mellom 
19:30 og 21:30. 

   

Baby- og 
småbarnssang 

 

Våren 2016 
i Søm kirke 

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag  
fra 20.januar til 27.april 

unntatt 24.feb. (vinterferie) og 23.mars (påske) 
 

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.  
Dette gir oss økonomisk støtte for alle deltakere 

som vil bli medlem. 

 

Barne-
gudstjenester 

 

Våren 2016 
 i Søm kirke  

 

Tilrettelagt for de minste barna 
og deres  

familie – og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
31.januar 
13.mars 
17.april 

 

Velkommen! 
 

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

Etterpå er det enkel kveldsmat. 
 
 
 
 

 
 

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

 

Lars‐Ivar Gjørv 
leder av giverkomiteen. 
 

Vi møter nestoren i givertjenesten i Rande‐
sund, Arnfinn Larsen, idet han legger siste 
hånd på datamaskinen før den årlige Jule‐
messa går av sta�elen� �an er ak�v i mange 
fora og har ha� mange roller og oppgaver i 
menigheten� �år du leser de�e, har han 
ne�opp rundet sine å� år� 

Det yrer av liv på Kirketorget i Søm kirke kvel-
den før Julemessa. Det stables, dekkes, klargjø-
res, diskuteres. Det er snart klart �l storinn-
rykk. Midt oppe i vrimmelen av frivillige finner 
vi Arnfinn Larsen: 

- Jeg ble engasjert i givertjenesten rundt byg-
gingen av menighetshuset i 1975: Det krevde 
stor dugnadsinnsats og egenkapital av menig-
heten. Vi hadde jo ikke giverregister, epostut-
sendeleser og ne�side som i dag, men vi gikk 
manngard fra hus �l hus og bad om en gave. 

��er  at menighetshuset var en realitet, lå gi-
vertjenesten nokså nede i � år, helt fram �l 
1985: 

- Da ble Randesund eget sokn, og vi mistet bl.a. 
kateketen vår �l �ddernes. Vi må�e i langt 
større grad stå på egne ben, forteller Arnfinn. 

Siden 1985 har  Randesund menighet vært helt 
avhengig av frivillige gaver, og inntektene fra 
frivillige går �l delvis dekning av trosopplærer, 
diakon, kateket og ungdomsarbeider. 

- Vi har store ambisjoner, avslu�er Arnfinn 
engasjert: 

- Vi har ha� en god økning i givertjenesten de 
siste tre årene, men vi vil videre. Vi trenger 
først og fremst nye, faste givere. Ta kontakt og 
bli med oss, avslu�er å�åringen som ikke har 
tenkt å gi seg ennå. 

Du kan ringe Arnfinn Larsen i dag på tlf. 
99 50 10 48 og melde deg på givertjenesten. 

 

Giverrapport desember 2015 

Givertjenestens nestor oppfordrer menighetens medlemmer: 

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 Kris�ansand; randesund.menighet�kris�ansand.kommune.no; randesund.no. 

  Bli med oss 
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli 
med oss du også, og stø� arbeidet for barn, ungdom 

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

kontaktkortet. 
Det er �ere måter å gi på: �ppre� fast  
overføring i ne�banken, eller gi en  

enkeltgave: 
6319.07.52609 
Gi via mobiltelefonen:  

Send RA�D200 �l 2108 
�du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 �l kr. 

500; fem� kroners intervall�. 
www.randesund.no/givertjeneste 

 
Gi en skikkelig julegave i år! 

 

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

 
Den aktive og engasjerte Arnfinn Larsen har rett: Vi må videre. Vi vil 
mer—vi har store ambisjoner. 

Vi har ambisjoner om å nå 
enda flere med  
ungdomsarbeidet vårt. Vi 
har ambisjoner om å  
rekruttere enda flere til 
våre fem kor. Vi har  
ambisjoner om at enda 
flere skal kunne omfattes 
av vårt diakonale arbeid. 
Vi har ambisjoner om at 
enda flere møter  
evangeliet om Jesus der vi 
er—i hverdagen, i livet,  
i Randesund. 

 
Dette trenger vi din hjelp til! 
Vi trenger enda flere som forplikter seg til å gi en fast gave til arbeidet. Ta 
kontakt med Arnfinn, eller opprett en fast overføring i nettbanken. Du kan 
også bruke menighetens sms-løsning og gi via mobiltelefonen. 
Vi ønsker deg og dine en god jul, og et godt og velsignet nytt år.  
 
Ses i kirken! 

- Vi trenger flere faste givere! 

Arnfinn Larsen (80). 
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Juleverksted
Den 24. november var rekordenes ettermiddag i 

Søm kirke. På tirsdagslapskausen var 211 personer 
innom for å spise lapskaus eller julegrøt, -ny rekord, 
smilte diakon Anne. Og rett etterpå var det tid for 
juleverksted. Kjellerlokalene sydet av liv og røre. Mer 
enn hundre barn med sine foreldre, besteforeldre 
og hjelpere var ivrig opptatt med å skape sine 
julekunstverk. –Rekord, smilte de som tok imot 
inngangspengene, kr. 50 pr. barn. Hektiske roser i 
kinnene, litt gråt, og mye smil og konsentrasjon, alt var 
som det skulle være på denne siste tirsdagen før advent.

Nytt menighetsråd — Godt i gang
Det nye menighetsrådet er godt i gang med sitt arbeid 

for en ny 4-års periode. Vi har allerede rukket å ha 
to møter, og har konstituert oss med undertegnede som 
leder for 1 år, og Jan Georg Ribe som nestleder i samme 
periode. Jan Georg Ribe er også valgt som menighetens 
representant i Fellerådet for 4 år, med Kristin Hagen 
Aarsland som varamedlem.
Vi har også fordelt medlemmer i viktige utvalg i 
menigheten, noe som oppstillingen nedenfor viser:

Arbeidsutvalget (AU): Svein Arve Egeland, Jan Georg 
Ribe, Eivind Martinsen (sokneprest), og
Åsne-Louise Halvorsen, (daglig leder)
Misjonsutvalget: Rolf Haugevik
Trosutvalget: Elin Wikstøl og Eyvor Skogesal Digranes
Giverkomiteen: Øistein Vigemyr og Lars Ivar Gjørv
Diakoni: Signe Brit Kaasi
Gudstjenesteutvalget: Mats Nesmann
Styret for Kirkeringene: Else Breilid Svendsen.
Lokal kontakt for Kirkens Nødhjelpsarbeid (KN)  
Eyvor Skogesal Digranes.

Bli kjent med ulike deler av menigheten
Vi ønsker nå dette første året i denne perioden å bruke 
mye tid til å bli kjent med de ulike deler av menighetens 
arbeid. Vi ser på dette som svært viktig, og vi ønsker 
derfor å invitere til menigetsrådet de ulike utvalg for å 
bli kjent med deres arbeid. Tanken er at parallelt med 
dette, ønsker vi å utarbeide en strategiplan for hva vi 
vil prioritere i vårt arbeid fremover. Til grunn for dette 
arbeidet vil vi også se på de strategiplaner som de 
foregående menighetsråd har jobbet mer. Her ligger 

mye bra materiale som vi kan 
jobbe videre med.
Menighetsrådet har også 
deltatt på kurs arrangert av 
bispedømmerådet, hvor vi fikk 
opplæring i hva det vil si å sitte i 
et menighetsråd. Her ble vi også 
presentert for bispedømmets 
«Håndtrykks-modell» som 
presenterer det som bør være den lokale menighets 
satsningsområder.

Møter på onsdager
I tillegg har vi snakket en del om hvordan vi skal ha 
møtene våre. Onsdag er valgt ut som fast møtedag. 
Vi begynner kl. 19, og slutter kl. 22. Alle møtene 
er åpne for alle så sant det ikke er saker som av 
naturlige grunner krever lukkede møter. Vi ønsker 
å ha ett møte i måneden.  Vi har fast AU i forkant 
av møtene våre. Funksjonen til AU er å forberede 
saker til menighetsrådsmøtet. Alle referatene fra 
menighetsrådsmøtene blir lagt ut på menighetens 
hjemmeside når referatet er godkjent på neste møte.

Glad for innspill
Har dere innspill til vårt arbeid, så er vi veldig glad 
for å høre fra dere. Ja, vi er helt avhengige av å høre 
hva menighetens medlemmer tenker om hva som 
er viktig fremover. Kun da lykkes vi med det som er 
menighetsrådets oppdrag: «Å styrke og nære det 
kristne liv i Randesund»

Svein Arve Egeland, leder i Randesund menighetsråd

VELKOMMEN til  
FAMILIE JULETREFEST  
i Søm kirke mandag 4. januar 2016 kl.17.30
Program: Juletregang og julekaker. 
Leker og underholdning. Andakt.
Kanskje kommer vismennene med gaver?
Kollekt.   Randesund menighet

Rabakoret holder basar
Hold av ettermiddagen lørdag 6. februar. 
Da blir det stor basar i Søm kirke. 
Inntekten går til Rabakoret

Ny Jule-CD fra Rabakoret
…Give your love… er tittelen på den niende 
cd-en i Rabakorets produksjon,  
noe vi er kjempestolte av.
CD-en vil være i salg fra  
torsdag 26. november, 
og lanseres skikkelig på vår julekonsert 
søndag 6. desember kl. 16.00 i Søm kirke. 
Håper den blir å finne under mange 
juletrær denne julen!

Hilsen oss i Rabakoret J

A
L

L
 R

I
G

H
T

S
 

O
F

 
T

H
E

 
P

R
O

D
U

C
E

R
 

A
N

D
 

T
H

E
 

O
W

N
E

R
 O

F
 T

H
E

 W
O

R K  R E P R O D U C E D  R E S E R V E D .  U N A U
T

H
O

R
I S

E
D

 C
O

P
Y

I
N

G
,

 
L

E
N

D
I

N
G

,
 

P
U

B
L

I
C

 
P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 A
N

D
 B

R
O

A
D

CASTING OF THIS RECORD PROHIBIT
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White Base: Yes Catalogue Number:
RABA2015

Rabakorets julealbum 

GIVE YOUR LOVE

RABA2015

1. KOM, ALLE SAMMEN [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
2. JUL, STJERNENE SKINNER [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solist: Kristine Djupesland Støyl
3. JULEPOTPURRI [X:XX]
 Arr: Reidar Skaaland
 Tekst/melodi: Hei , hå, nå er det jul igjen: Per Asplin
 Bjelleklang: James Lord Pierpont. Til norsk: Juul Hansen
 Rudolf er rød på nesen: Johnny Marks/Robert May
 Til norsk: Arne Bendiksen/Egil Hagen
4. ANGELS SING [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
5. I EN STALL BLE HAN FØDT [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solister: Vetle Wallevik Pallesen, Ingvild Peterson
6. JESUS KOM TIL JORD [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solister: Malene Raaum Ropstad, Hanne Nevestad
7. HIMMEL OG JORD ER FULL AV GLEDE [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solist: Tilde Storebø
8. FREDFULL JUL [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solist: Maren Kristine Godfredsen
9. GIVE YOUR LOVE [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solist: Victoia Swan
10. GOD JUL [X:XX]
 Tekst/melodi/arr: Reidar Skaaland
 Solist: Kristiane Marie AasR
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Baby- og 
småbarnssang 

 

Våren 2016 
i Søm kirke 

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag  
fra 20.januar til 27.april 

unntatt 24.feb. (vinterferie) og 23.mars (påske) 
 

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.  
Dette gir oss økonomisk støtte for alle deltakere 

som vil bli medlem. 

 

Barne-
gudstjenester 

 

Våren 2016 
 i Søm kirke  

 

Tilrettelagt for de minste barna 
og deres  

familie – og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
31.januar 
13.mars 
17.april 

 

Velkommen! 
 

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

Etterpå er det enkel kveldsmat. 
 
 
 
 

 
 

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

 

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for  
Det Norske Misjonsselskap av kunstneren  
Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, 
alle er 10 cm i diameter: Krybben (2011), 
englene (2012), hyrdene (2013), de vise 
menn (2014) og verden (2015 - årets motiv).

PRIS: Kr 1000,- per motiv. (Av dette går kr 750,-  
direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid.)

BESTILLING: Ring 51 51 61 00, 
send epost til info@nms.no eller 
bestill på nms.no/julegave

h

h

h
h h

ÅRETS JULEGAVE!hgi  fåYrende liv på menighetens julemesse
Vakre håndarbeider og god julebakst, lekre 
juledekorasjoner og et stort utvalg av åregevinster. 
All honnør til de mange som gjennom et år har 
forberedt denne flotte julemessa. Det må ha vært 
lønn for strev å se de mange som møtte opp og 
koste seg gjennom dagen med kaker og kaffe fra 

kaféen, med kjøp og loddtaking, og til slutt det 
opplevelsesrike barnemøtet med Rabakoret og 
Randesund skolemusikk. Travle engler var i sving da 
Jesus ble født, kunne kateket Ellen Sandvik fortelle 
oss, og Kirkenytt tror de også har lagt et stort smil 
over årets julemesse!



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.

Kirkenytt - Randesund menighet - 2015  Nr. 420 Kirkenytt - Randesund menighet - 2015  Nr. 4 21

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

Coop Mega Dvergsnes
Mail:dvergsnes.mega@coop.no 

Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00 

Nå også lørdager

Tlf. 932 34620

Meny Rona
Hverdager: 08:00 - 22:00

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

Sweet Drops™
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Døpte i perioden august – november 2015
Cecilie Lindal
Mathias Aas Aanensen
Julie Eskedal Kvanneid
Malin Gravdal Iversen
Emil Pedersen
Linnea Fjelde Børserud
Theodor Jonskås Evensen
Linnea Eriksen Frustøl
Celine Christoffersen Bakken
Caroline Lyngholt-Uppstad
Olivia Gjerdrem van Gasteren
Jesper Aasen-Hansen
Bastian Berntsen
Rio Oliver Khol-Larsen Flatnes
Kasper Tunes Arnesen
Celina Andersen Fleming
Frida Tønnessen
Maja Baltzer Strømme
Olai Baltzer Strømme
Mathias Pettersen Greibrokk
Aron Hovde-Drangsholt
Filip Linge Heltne
Ida Houge Burman
Victor Emanuel Bragdø Eidsaa
Gabriel Maqastena Henriksen
Heiden Hardeland Skåra

Julie Bergan
Thea Holst
David Williams
Hermine Reme
Theodor Svellingen – Lomeland

Døde i perioden august - november 2015
Karin Johnsen Hill
Mai Brit Henriksen
Kirsten Marie Flesvig
Ernst Holm Andreassen
Arthur Tjemsland
Alf Pedersen
Margit Gurine Isefjær
Olga Drolsum
Hanna Brekke Fidjeland
Elena Stefanescu
Geir Ivar Svestad
Arne Stamnes
Signe Adolfsen
Lauritz Magne Gjertviksten
Astrid Tyssen

Viede i perioden august - november 2015
Kristin Tobiassen og Christian Setane Jochumsen 
Kristine Torkelsen og Fredrik Haugland Jacobsen
Charlotte Luthen Loland og Kristian Ofte Arntsen 

Slekters gang

Gudstjeneste med nattverd
 på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.

Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.

VÅR 2016
28. januar
18. februar
17. mars
28. april 
26. mai
30. juni
28. juli

Alle er hjertelig 
velkommen!

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor
Eivind Martinsen, sokneprest, 

og Anne Eidjord, diakon

!

    Hyggetreff
 kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Våren 2016 

                     10. februar:    Eivind Martinsen
                     9. mars:     Bjørg Valborgland
                     13. april:     Tove Houck
                     11. mai:      Reidar Skaaland
                     8. juni:      Anne Eidjord
                    

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

loddsalg.

Hjertelig velkommen!

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta 
kontakt med: 

Anne Eidjord, diakon
Tlf: 38 19 68 81/909 85 987

!

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 (oppstart 14. januar)
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

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

til servering av lapskaus 
tre tirsdager våren 2016!

2. februar
1. mars
5. april

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Hjertelig velkommen!

!



DESEMBER
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 10-åringer deltar

Søndag 20. desember
(4. søndag i adventstiden,  
Matt 1, 18-25) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp

Se nedenfor for julens gudstjenester

2016
JANUAR
Fredag 1. januar
(Nyttårsdag, Matt 18, 19-20) 
Søm kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste,  nattverd

Søndag 3. januar
(Kristi åpenbaringsdag, Joh 12, 42-47) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp

Mandag 4. januar
Søm kirke kl. 17.30: 
Menighetens juletrefest

Søndag 10. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden,  
Joh 1, 29-34) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd, søndagsskole 

Søndag 17. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden,  
Joh 1, 15-18, Han har vist oss hvem 
Gud er) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  «Tårnagenthelg» 
Randesund kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste,  forbønn,  nattverd,  
«Midt i vår verden»

Lørdag 23. januar:
Søm kirke kl. 17.00: 
«Kirke for alle»-gudstjeneste

Søndag 24. januar
(Såmannssøndag, Matt 13, 24-30) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Misjonsgudstjeneste,  forbønn,  
nattverd,  KIA-koret synger, 
søndagsskole 

Søndag 31. januar
(Kristi forklarelsesdag, Luk 9, 28-36) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  «Bibeldagen» 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste

FEBRUAR
Søndag 7. februar
(Fastelavenssøndag, Luk 18, 31-34) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste,  karneval,  
Rabakoret synger

Onsdag 10. februar
(Askeonsdag, Mark 2, 18-20) 
Søm kirke kirke kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste,  skriftemål 

Søndag 14. februar
(1. søndag i fastetiden, Matt 26, 36-45) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp, søndagsskole

Søndag 21. februar
(2. søndag i fastetiden, Luk 13, 22-30) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  nattverd

Søndag 28. februar
(3. søndag i fastetiden Luk 22, 28-34) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  nattverd

MARS
Søndag 6. mars
(4. søndag i fastetiden, Joh 6, 24-36) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd, søndagsskole 

Søndag 13. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 39-45) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste 

Søndag 20. mars
(Palmesøndag, Joh 12, 1-13) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  nattverd

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

Gudstjenester fra 13. desember 2015 til 20. mars 2016

Gudstjenester jul og nyttår 2015/2016
Torsdag 24. desember 
(Julaften, Luk 2, 1-20) 
Søm kirke: 
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste,  sang av 
Rabakoret 
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste,  sang av 
Ingrid Margitte Narvesen 
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste,  sang 
av Kristine Akselsen,  saksofon ved 
Mathias Hagen 
Randesund kirke: 
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste,  sang av 
Friksi,  trompet ved Harald Knudsen 
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste,   
sang av Line Marie Østerhus

Fredag 25. desember 
(Juledag, Joh 1, 1-14) 
Søm kirke kl. 12.00: 
Høytidsgudstjeneste,  nattverd, 
sang av gruppe fra Søm kirkekor,  
saksofon ved Thor Eivind Ranneberg 
Nilsen

Søndag 28. desember 
(Romjulssøndag, Luk 2, 25-35) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp
Fredag 1. januar 2016 
(Nyttårsdag, Matt 18, 19-20) 

Søm kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  felles med 
Hånes menighet

Søndag 3. januar 
(Kristi åpenbaringsdag, Joh 12, 42-47) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 

Mandag 4. januar 
Søm kirke kl. 17.30: 
Menighetens juletrefest


