
HULEDAG
AKTIVITETER - MISJON
Hei på deg du som går på 4.trinn!
Bli med på HULEDAG i Søm kirke
FREDAG 21. OKTOBER
(da har du kanskje fri fra skolen,
da mange lærere er på kurs)
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 Estland.

Håper du vil bli med! Du får snart innbydelse i posten.

Bli med på TROS for 5.trinn!
Vi starter opp onsdag 9. november.
Det blir samlinger fem onsdager
fra kl. 14.00 – 16.00 og deltakelse på gudstjenesten
4. desember i Søm kirke.

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..

Nr.  3  2016  31. årgang
www. randesund.no
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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 

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no 

Trosopplærer 
 

haakon_eb@hotmail.com

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

jgribe@online.no

tovehouck.christensen@gmail.com 

ralph.nash@gmail.com 

jaluga@online.no

  bjoern.skaar@gmail.com

tovehouck.christensen@gmail.com

Vi tror mange ganger at det er 
opp til oss å løse verdens store 

problemer. 
Så trekker vi litt maktesløst 
på skuldrene og føler at vi har 
nok med å få vår egen lille 
tilværelse til å gå rundt. Og den 
er ikke akkurat problemfri den 
heller. Sykdom og sorg slipper 
ingen av oss unna. Ensomhet 
treffer mange, og tankeløs og 
ondskapsfull mobbing opprører. 
Å lese om funksjonshemmede 
barn som ertes og utestenges, 
om barn som ikke blir med i 
gjengen fordi klærne ikke har 
det riktige merket eller hjemmet 
er «annerledes», gjør vondt. Vi 
er ikke rause i vårt samfunn 
med de som lever utenfor 
A4 grensene. Vi påfører dem 
sår som ikke gror. Senere står 
mobbere frem og sier at de ikke 
tenkte, de bare fulgte de andre! 

Barn har ikke oversikt over sine 
omgivelser og sin tilværelse, 
men det har vi voksne. Og 
jeg skulle så ønske at noen 
av ringvirkningene av våre 
handlinger denne høsten blir at 
flere blir sett, inkludert, lyttet til, 
og får oppleve godt vennskap. 
Gode ord og smil. Med i ringen, 
ikke utenfor.

«Det skjer 
et under 
på jorden 
hver gang 
et barn blir 
til…Ingen 
på jorden 
er himlen 
så nær som barnet Han tar i sin 
favn», synger vi i en salme. Han 
elsker uten å favorisere, skulle 
vi ikke følge Hans eksempel 
overfor hverandre? Forsøke selv 
og sammen med hverandre å gå 
godhetens og kjærlighetens vei?

Samlingsgudstjenesten søndag 
28. august ble en pangstart inn 
i et nytt semester med kirkens 
grunnvoll som utfordring: Bibel, 
bønn, brødsbrytelse og brorskap. 
Dette skal hjelpe oss til å 
virkeliggjøre ordene Han har gitt 
oss: «Elsk hverandre slik som jeg 
har elsket dere». 

Tove!

Et smil
et 

lite 
smil 
kan 
bli
et    

stort 
lys 
i 

noens 
mørke

Redaktørens …

Offer: mai – august 2016
29.05.16: Balubaprosjektet:   kr. 22000,-
05.06.16: Kristen idrettskontakt:  kr.  6937,-
12.06.16: Menigheten:    kr.  7760,-
19.06.16: Søndagsskolen Vest Agder kr.  3386,-
26.06.16: Menigheten   kr.  5650,-
03.07.16: Menigheten   kr.  7359,-

10.07.16: Blåkors    kr.  8292,-
17.07.16: Menigheten   kr.  4858,-
24.07.16: Normisjon   kr.  5133,-
31.07.16: Menigheten   kr.  6584,-
07.08.16: IKO forlag   kr.  6504,-
14.08.16: Nytt misj.prosj. Estland  kr.  11493,
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Hva er mitt kall?
Vi har av og til litt problemer med ord og deres innhold.

Jeg jobbet en gang sammen med en utenlandsk 
organist. Han ba om råd for han ville gjerne sende en 
skriftlig takk til en trompetgruppe som hadde deltatt i 
gudstjenesten.
Kan du ikke bare skrive: «Takk for at dere blåste 
i gudstjenesten på søndag», foreslo jeg. Denne 
organisten hadde lært såpass med norsk at han skjønte 
at dette ble feil
Vi har ulike trykk på ord og stavelser som endrer 
betydningen. Vi har ord som bønner/bønder hvor 
innholdet endrer seg etter hvor trykket legges.
Så var det ordet kall jeg ville si litt om. 
Mange tenker at de har ikke noe kall, for de skal ikke bli 
prest eller misjonær. De skal heller ikke bli sykepleier 
eller lærer, som for noen år siden også ble betraktet 
som kallsyrker.
Jeg husker at en av våre tidligere biskoper sa en gang 
at «yrke+Gud=kall». Og det er nok også en god luthersk 
tanke.
Men vi kan ta det enda litt lengre og si at det å holde 
god kontakt med Gud, det er vårt kall!!
Dermed utfordres vi alle på dette.

Vi har et eget ansvar  
for våre egne liv og vår 
egen tro. Vi skal oppsøke 
de kilder som er, og som gir 
troen næring.
Og vi skal i tillegg hjelpe og 
støtte hverandre på dette 
området. For vi trenger 
støtte og oppmuntring fra 
hverandre.
Menigheten er et fellesskap, en flokk av medlemmer 
som vil hverandre vel og som trenger hverandre.
Her kan vi leve ut vårt kall.
Jeg besøkte engang en norsk-amerikansk menighet, 
grunnlagt av norske utvandrere. Vi undret oss over at 
de så tidlig bygde kirke. Var det ikke andre ting som 
de heller skulle bruke kreftene på? Da var det en som 
begrunnet det valg de hadde gjort. De bygde kirke «so 
they could stay close to the Lord.» - Så de kunne leve 
nær Gud.
Er det ikke det som også er vårt kall?

Med vennlig hilsen 
 Eivind Martinsen, soknepres.

Bispevisitas i Randesund Menighet
Biskop Stein Reinertsen kommer på besøk til 
Randesund menighet i slutten av november.

Onsdag 23., torsdag 24., lørdag 26. og søndag 
27. november er dagene for hans besøk.

Da skal vi få snakke om alt det gode som skjer i 
vår menighet og i våre omgivelser, og vi skal se på 
hvilke utfordringer vi står overfor.
Biskopen skal møte stab og menighetsråd, barn 
og ungdom og eldre, konfirmantene, folk fra skole- 
og helsevesen, og representanter fra de andre 
menighetene i bydelen.

Vi vil etter hvert legge ut hele programmet på våre 
nettsider.
Men her nevner vi spesielt helt åpne samlinger:
Onsdag kl.09.00: Morgenbønn i Randesund kirke
Onsdag kl.19.00: Temasamling i Søm kirke
Søndag kl.11.00: Gudstjeneste i Søm kirke

Vær med i bønn om at disse dagene må bli til 
velsignelse, glede og oppmuntring.

Randesund bygdekvinnelag er 70 år

Dette ble feiret mandag 5. september på 
kommunelokalet på Frikstad. Bygdekvinnelagene 
i Tveit og i Høvåg var også invitert, og det var en 

forventningsfull og festkledd flokk som var møtt opp. 
De kunne glede seg over opplesning av Rune Belsvik, 
minner fra Bygdekvinnelagets historie ved Karen 
Wrånes og Kirsten Ellefsen, og et par avslutningsdikt 
ved Tove Houck. I tillegg til deilig mat, utlodning og 
hyggelig samtale.
Randesund bygdekvinnelag ble stiftet 16. august 1946. 
Første formann var Gunnhild Strømme. Møtene ble den 
gang holdt hjemme hos private, gjerne på formiddagen. 
Målet var å bedre bondekvinnenes hverdag. Fra 
starten av gav de bl.a. tilskudd til å få lagt inn vann på 
kjøkkenet i husene. 
Det ble holdt ulike kurs opp gjennom årene, som 
bunadskurs, matlaging, sying og veving. I dag er 
bygdekvinnelaget fortsatt aktivt. Randi Fidje og 
Arnhild Egeland har holdt bunadskurs de siste årene, 
helt fram til i dag. 
I kjelleren på kommunelokalet er der vever som 
blir flittig brukt av medlemmene. Ellers arrangerer 
bygdekvinnelaget forskjellige korte kurs.
Siste tirsdag i hver måned holder Grete Bentsen ulike 
kurs i håndarbeid, f.eks. hekling og gimping. Her er alle 
som har lyst velkommen.

Et par ganger om høsten og om 
våren åpner vi kafé. Her selger 
vi billig og god hjemmelaget 
middag. På høsttakkefesten i 
Randesund kirke har vi hvert år 
deltatt med pynting og andre 
ting. Vi bidrar gjerne med noe 
for kirka.
Bygdekvinnelaget har sine møter første mandag i 
måneden, jevnt over med godt besøk. 
Tema kan f.eks. være hage, matstell, helse eller 
handarbeid. Vi ønsker å være med på å føre tradisjoner 
videre. Vi er en trivelig gjeng som jobber godt 
sammen. Det er mange gleder med å være med i 
Bygdekvinnelaget.
Laget teller i dag ca. 30 medlemmer. Eneste nålevende 
æresmedlem er Yngvild Vrånes Sevland. Helga 
Langeland fikk Kristiansand kommunes Frivillighetspris 
i 2015.  
Styret i inneværende år består av: 
Karen Torhild Wrånes (leder), Helga Langeland (nestleder), 
Marie Dvergsnes (kasserer), Arnhild T. Egeland (sekretær), 
Signe K Andersen (styremedlem), Grete Bentsen 
(styremedlem), Arnhild Strømme (vara.) 
Mandag 3. oktober kl. 19.00 vil vi feire 70 års jubileet 
sammen med Randesund historielag, som er 30 år i år, 
så da blir det en skikkelig 100 års fest. 

Karen Torhild Wrånes

To nye misjonsprosjekter
Menighetens nye misjonsprosjekter ble presentert på 
gudstjenesten 4. september i Søm kirke. Randesund menighet 
vil fram til 2019 støtte bygging av ny kirke i Tallinn gjennom Det 
norske misjonsselskap, og Ebenezerhjemmet i Haifa gjennom 
Israelsmisjonen. Inger Kvestad og Laila Aasen fra Israelsmisjonen, 
og Ellen Jorunn Nordheim fra NMS fortalte fra prosjektene, og 
overrakte tegn på avtalene i form av signerte diplomer.
Begge prosjektene kan leses om på menighetens nettside 
under Misjonsarbeid, og vil også bli behørig presentert i 
desembernummeret av Kirkenytt.
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Randøyadagen 2016
19. juni deltok Randesund menighet på Randøyadagen 
i regi av Midt-Agder Friluftsråd. Fram til 2004 var den 
sørlige delen av Østre Randøya forsvarets eiendom, 
uten adgang for folk flest. Fra 2004 overtok Kristiansand 
kommune øya, og bygningene ble overtatt av skoler, 
lag og foreninger i kommunen. 

Randøyadagen har blitt en tradisjon, der de ulike lag og 
foreninger som disponerer bygninger på øya er til stede 
med aktiviteter av ulikt slag. 

Øya har alt, fra svaberg, til brygger og laguner. 
Forsvarets veinett ligger som sjarmerende turveier over 
øya, og de fleste veiene er egna for barnevogner og 
rullestoler. Blomsterprakten, fugle- og dyrelivet på øya 
er unikt. 

Etter en sjarmerende båttur gjennom Skippergada 
fra Kongshavn, feiret vi gudstjeneste i deilig varmt 
sommervær. Vi markerte skaperverkets dag, med 

teksten om Jesus som stiller stormen. Mathias Hagen 
og Reidar Skaaland spilte, og saksofonen bar nydelig 
ut over gressmatta. Senere var det konsert med Mathias 
og Reidar i fjellhallen, og til tross for lav temperatur der 
inne i fjellet, var det en vakker og stemningsfull konsert. 

Ute i solskinnet arrangerte søndagsskolen aktiviteter 
for alle aldre, som tautrekking, pil og bue og 
hesteskokasting. Mange benyttet det deilige været til 
strandliv, fisking og turer.

«Vi kom ikke hit til Randøya i samme båt, men vi er 
likevel i samme båt: Disiplene på Genesaretsjøen. 
Flyktningene i skrøpelige båter over Middelhavet. Og 
du og jeg, i samme båt,» sa prest Torill Farstad Dahl.

«Vi holder håpet om lykke og liv i hendene våre, som en 
liten fugleunge. Vi roper til Gud, og kjefter når vi synes han 
er fjern. Og vi ber: Vær meg nær, å Gud.»

FØRSTEKLASSES  GUDSTJENESTE
Skolestart er en viktig begivenhet. Og det er fint å 
kunne markere denne nye overgangen i barnets 
liv - i kirka. Søndag 21. august feiret vi Førsteklasses 
gudstjeneste i Søm kirke, hvor de helt ferske, nye 
førsteklassingene var spesielt invitert. Denne 
gudstjenesten er andre del av «6-årsbok-satsingen» 
i trosopplæringen vår. I juni møttes førskolebarna 
til en samling hvor alle fikk sin 6-årsbok, og denne 
gudstjenesten i august fikk skolebarna arbeidsboken i 
samme serie. 
Førsteklassingene kom inn i prosesjon med 
skolesekkene på ryggen. De fant plassene sine 
fremme i kirka pyntet med helt spesielle ballonger: 
«6 år – Jeg er helt førsteklasses!». En av de nye 
førsteklassingene ledet menigheten i samlingsbønnen. 

Alle førsteklassingene ble bedt for fremme ved alteret, 
og hadde eget opplegg i kjelleren hvor barna fikk sin 
egen 6års-arbeidsbok. Vi ble kjent med hverandre, 
lærte en historie fra 6-årsboka – og jobbet med noen 
av oppgavene i arbeidsboka. Vi lærte en salme med 
bevegelser, før vi gikk opp i kirka og sang siste salme - 
med hilsenen: «Må Guds gode hånd verne om deg!» 

Randesund historielag 30 år

Randesund historielag 
ble stiftet 4. mars 1986. 
Foranledningen til at laget 

ble stiftet var nok arbeidet som 
var nedlagt i forbindelse med 
utgivelsen av bygdebøkene 
Randesundsboka II og III. I regi 
av Bygdekvinnelaget ble det 
arrangert et allmannamøte 
på kommunelokalet i februar 
1986 og det ble da klart at det 
var et sterkt ønske om å danne 
et historielag. Det ble så et 
konstituerende møte 4. mars 
samme år hvor et interimsstyre ble 
valgt bestående av Alf Kristensen, 
Tormod Bragdø, Ingrid Torsvik 
Brandt, Arnhild Strømme, Eldar 
Wrånes, Ingvard Eftevåg og Jan 
Rosenlund.

Formålsparagrafen for laget sier 
at laget skal ha sitt virkeområde 
i tidligere Randesund kommune. 
Lagets formål er å arbeide for at 
alt av historisk interesse innen 
lagets virkeområde blir tatt vare 
på og vernet om, samt å vekke, 
øke og spre interessen for og 
kunnskapen om bygdas historie.

Årsskriftet 
Fra første stund har årsskriftet 
vært en viktig del av lagets 
arbeid. Allerede i stiftelsesåret 
var første årsskrift på plass, 
siden er det faktisk blitt 30. 
Disse tar for seg lokale historier, 
intervjuer, referater og lign. 
Årsskriftene er blitt til ved hjelp 
av en redaksjonskomité men 
med mange gode bidragsytere 
utenom.

Møter med forskjellige temaer 
og gode foredragsholdere har 
blitt holdt og holdes fremdeles 
på kommunelokalet. Alltid med 
godt fremmøte. 

Turer 
Turer har vært en viktig del av 
historielagets virksomhet. Først 

turer i bygda, så bussturer rundt 
i Agder. De siste årene har vi 
også hatt overnattingsturer i 
Norge, Sverige og Danmark.

Museumsplaner har vi også 
hatt. Disse er vel pr. i dag lagt 
på is. En lang periode hadde vi 
et lager med gamle gjenstander 
på nedre Timenes. Men da dette 
viste seg vanskelig å drifte, ble 
det avviklet etter vedtak i styret.
Sodåsen kystvakthytte fra 1897 
er en viktig del av laget. Vi har 
bruksretten til denne mot av vi 
har vedlikeholdsplikt. Sodåsen 
har vært og er et mye benyttet 
turmål. I 2015 ble hytta vernet 
som en del av en kulturhistorisk 
verneplan. Da hadde vi besøk av 
riksantikvar og miljøvernminister.

Kommunelokalet 
De siste årene har vi også 
sammen med Bygdekvinnelaget 
ansvar for drift og vedlikehold 
av kommunelokalet på Frikstad. 
Etter en oppussingsperiode er 
nå kommunelokalet i rimelig 
god stand.
Andre prosjekter som kan 
nevnes er innsamling av 
lokale stedsnavn i Randesund, 
fotoregistrering av gamle bilder, 

innsamling og registrering 
av kulturminner. Vi er også 
høringsinstans i navnesaker

Vi har gjennom alle år hatt og 
har et godt samarbeid med 
Randesund bygdekvinnelag. 
Mange møter, arrangementer og 
turer har vi hatt sammen.

Formenn eller ledere gjennom 
disse 30 år har vært Alf 
Kristensen, Tormod Bragdø, 
Øyvind Randøy, Eilif Timenes, 
Endre Wrånes, Dag Beek og 
Steinar Langeland. 
Mange andre har deltatt 
som nestledere, sekretærer, 
kasserere, styremedlemmer og 
komitemedlemmer.

Vi har følgende komiteer: 
redaksjonskomité, Sodåsen 
komité, festkomité, turkomité og 
fotogruppe.

Medlemstallet vokser stadig og 
var ved siste årsskifte 289
I jubileumsåret består styret 
av Steinar Langeland leder, 
Karen Torhild Wrånes nestleder, 
Elling Drange sekretær, Arne 
Rosenvold og Arnfinn Larsen er 
styremedlemmer. Harry Lian er 
kasserer uten å være medlem av 
styret.

Så da er det å håpe at 
Randesund historielag fortsatt 
må være en viktig brikke i bygda, 
og at laget må vokse og gro inn i 
en ny tid og at yngre mennesker 
må finne sin plass der.

For historielaget, Elling Drange
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Lars-Ivar Gjørv
900 63998

- Vil du ha en menighet som fungerer hele 
uka, må vi selv betale for det!

Uttalelsen kom tydelig fra 
giverkomiteens }leder Øistein Vigemyr på 
samlings-gudstjenesten 
28. august.

Han poengterer videre at det absolutt ikke 
lenger er slik at vi kan forvente at det offent-
lige tar ansvaret for alt arbeid i kirke og 
menighet, tvert i mot.
Randesund menighet er et godt eksempel på 
dette: Både trosopplæring, kateket,  
renholder og diakon er delvis lønnet av 
frivillige gaver.

Giverrapport september 2016

Vi må i større grad selv ta ansvar for driften av menigheten:

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 utfordrer deg:

Bli med oss
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

Vi trenger 20 nye, faste givere.

Ni nye faste givere ble vervet
på samlingsgudstjenesten

Ni nye givere på én dag!

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012 
og fram til i dag, men vi trenger flere faste 
givere.

Johan Harv (tv.) og leder Øistein Vigemyr 
i givertjenesten på samlingsgudstjenesten.

- Framover må vi forvente å ta enda mer 
ansvar selv, avslutter Vigemyr.

Hele ni nye, faste givere tegnet seg til 
faste beløp på samlingsgudstjenes-
ten. Fortsetter det slik, er målet om 
tjue nye givere før jul innen rekkevid-
de.

Det aller enkleste er å opprette en 
fast overføring i nettbanken.

Du kan også ta kontakt med givertje-
nesten, se på randesund.no.

Vi ønsker de nye bidragsyterne hjer-
telig velkommen.

Du som går på 6. trinn har nå sjansen 
til å prøve hvordan det er å være i 
kirken både natt og dag! Det kan du, 
dersom du blir med på årets LysVåken, 
26.-27. november 2016!LysVåken betyr 
ikke at vi skal være våken hele natta, 
men at vi sammen skal være lys våkne 
for det som rører seg i oss og rundt 
oss.
På programmet står ulike aktiviteter, 
lek og underholdning, fest-Taco og 
mye gøy. Når natten kommer finner vi 
frem soveposen og sover inne i kirken. 
Du som går på 6. trinn vil få et brev i 
posten med invitasjon, men sett av 
helgen alt nå!
Vi starter ettermiddag/tidlig kveld 
lørdag 26. november, og avslutter 
etter gudstjenesten søndag, 1.søndag 
i advent.
Du kan være med på LysVåken, selv 
om du ønsker å sove hjemme.
Alle som deltar vil få sin egen 
LysVåken T-skjorte!
Håper du blir med!

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

TIRSDAG 25. OKTOBER
Denne dagen er det mulig, for alle som ønsker det, å 
spise middag i kirken. Det serveres lapskaus fra kl.16.00.
(Pris kr 50,- pr voksen, 25,- for barn)
Kl. 17 – 18: Samling i kirkerommet for 2-åringer
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 25. oktober. 
Temaet for dagen er Sauen! ☺

Påmelding på nettsiden: randesund.no eller telefon: 38 19 68 80

Hilsen Ellen og June i Randesund menighet
Samlingene er en del av menighetens trosopplæring. Invitasjon i posten 
til de som fyller 2 år i «sommerhalvåret». Neste utdeling er til våren.
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Nytt fra menighetsrådet
Så har vår trofaste leder i menighetsrådet, Svein Arve 
Egeland etter 7 år sagt takk for seg. Han er nå blitt 
sokneprest i Greipstad og Finsland. Vi takker for hans 
store innsats her i alle disse årene, og ønsker ham alt 
godt videre og Guds velsignelse!
Da det nye menighetsrådet startet i fjor høst var 
Svein Arve eneste som hadde sittet i forrige råd, og 
var også villig til å fortsette som formann. Det er vi 
svært glad for at han gjorde, vi trengte hans erfaring 
nå i starten.
Som nestleder er jeg nå konstituert leder, og vi skal 
ha endelig valg på ny leder og nestleder på neste 
menighetsråd.
Her er noen av sakene vi jobber med:

• Nye stoler til kirketorget 
Det er bestilt nye stoler, og vi tror dette blir en 
stor forbedring. Stolene vi nå bruker er 40 år 
gamle og bærer tydelig preg av dette. 

• Bispevisitasen 
Det blir bispevisitas i november, her er det 
mye program for alle. Visitasen avsluttes med 
flott gudstjeneste søndag 27. november. 
Menighetsrådet skal ha møte med biskopen, 
som ønsker å bli godt kjent med menigheten.

• Ny ungdomsarbeider 
Våre to ungdom-
sarbeidere Haakon 
Ekberg og Jørgen 
Kjellevold Tveter har 
gjort en fabelaktig 
tjeneste i to år, og 
slutter nå i høst. Vi har 
utlyst stillingen igjen, og vi regner med det blir 
ansatt en ny i løpet av høsten. Kanskje det også 
denne gang blir to som deler jobben. 

• Julemesse 
Menighetsrådet ønsker å være til støtte og hjelp 
for julemessen, her er det mange i menigheten 
som gjør en stor jobb, og vi vil gjerne få 
uttrykt hvor viktig vi synes deres innsats er for 
fellesskapet vårt!

Arbeidet videre 
Vi vil fortsette med å ha besøk av de ulike utvalgene 
på møtene våre, det betyr mye å få direkte innsyn 
i alt arbeidet i menigheten. Vi blir alltid glade etter 
slike besøk, det foregår utrolig mye solid og godt 
arbeid hver eneste dag i kirken vår.

Hilsen Jan Georg Ribe,  
konst. leder av menighetsrådet

Kan vi ringe deg?
Har du mistet noen du er glad i?
Har du nylig vært gjennom et samlivsbrudd? Står du midt i utfordringer i 
familien? Har du mistet jobben? Kjenner du at det hadde vært godt med en 
besøksvenn? Eller kjenner du i det hele tatt at livet utfordrer?
Da ønsker vi i diakoniutvalget å løfte frem pionerprosjektet «Kan vi ringe 
deg?»!
Dersom du kjenner at livet utfordrer, vil vi gjerne stå sammen med deg. Enten 
det er gjennom samtale, det å bli bedt for, motta nattverd, få kirkeskyss, få en 
besøksvenn, være med i sorggruppe eller annet. 
Du kan registrere ditt navn og telefonnummer på kontaktkortet «Kan vi ringe 
deg?» som ligger i våpenhuset i Søm kirke. Legg det i postkassen der som er 
merket «Post til diakonen» så vil diakonen ringe deg.
Du kan også levere kortet på vegne av en annen, men da må dette være klarert med vedkommende først. 
Vi ønsker også at de som er ledere i grupper og lag i menigheten skal ha et ansvar for «sine», og melde inn 
behov for dem det er ønskelig for.
Ta også gjerne kontakt med diakonen på mail eller telefon:  
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no  
eller på tlf: 38 19 68 81.
Vi vil alle i løpet av livet trenge andres hjelp og støtte, og så er opp til oss å våge å ta imot!

Hilsen diakon Anne Eidjord, 
på vegne av diakoniutvalget i Randesund menighet

Verdt å vite om ”Månedens gjest”?
Første onsdagsformiddag i måneden samles  
60 - 80 godt voksne mennesker på kirketorget i Søm 
kirke. Først til sosialt samvær med kaffe, rundstykker 
og vafler. Deretter synges det litt, og og så slipper 
månedens gjest til med sitt budskap. 
Variert program
Dette er en person som er invitert til å besøke oss 
og formidle et oppbyggelig budskap. Det kan være 
i form av et personlig vitnesbyrd eller en bibeltime. 
Det kan også ha et kunstnerisk preg, som når 
Tove Houck deklamerer og kommenterer noen av 
sine vakre dikt. Det kan være kåserier om kjente 
historiske personer, eller formidling av inntrykk 
fra en spennende reise. I det hele tatt prøver 
arrangementskomiteen å få til en viss variasjon i 
oppleggene fra gang til gang. 
Kanskje dette er den viktigste grunnen til at 
oppslutningen har holdt seg gledelig stabil 
gjennom de 10 årene vi har hatt disse samlingene.
Samling på formiddagen
Det faktum at vi samles om formiddagen 

(kl. 11.00 - 13.00) er kanskje 
den viktigste årsaken til at vi 
er flest pensjonister, men det 
hadde vært svært hyggelig 
om også yngre mennesker 
som har fri på formiddagen, 
kunne fristes til å komme og 
sette sitt preg på samværene.
Og så til slutt: Komiteen er stadig på jakt etter 
nye, interessante mennesker som vi kan invitere 
som månedens gjest. Dersom du har forslag 
til slike, vennligst kontakt en av følgende 
komitémedlemmer:

Ruth Stie   Tlf.: 922 08 891
Anne Lise Vesterkjær  Tlf.: 452 62 426
Johan Harv   Tlf.: 410 00 438
Leif Rosseland  Tlf.: 38 04 56 26

NB: Du vil finne høstens program på side 19 i Kirkenytt. 
Hilsen Leif Rosseland,  

komitémedlem

   

Baby- og 
småbarnssang 

 

Høsten 2016 
i Søm kirke 

for barn mellom 0 og 3 år med foreldre. 
 

Hver onsdag  
fra 21.september til 30.november 

unntatt 5.oktober (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.   

 
 

 

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 

 

Høsten 2016 
 i Søm kirke  

 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie – og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
25. september  

(fireåringene spesielt invitert) 
 30. oktober 
11. desember 

 

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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Sorggruppe
Sorggrupper for voksne ved tap 
av ektefelle/samboer, barn eller 
foreldre. 
Gruppestart foregår kontinuerlig 
når det er nok deltakere med 
noenlunde likt tap. 
5-8 deltakere + 2 ledere i hver 
gruppe. 
Det stilles ingen krav til kirkelig 
tilknytning eller tro. 
Vi tilbyr også sorggrupper etter 
samlivsbrudd. 
Gruppestart foregår også 
kontinuerlig ettersom vi har nok 
påmeldte deltakere. 

Ta kontakt med diakon Anne 
Eidjord, hvis du er interessert. 
Tlf: 38 19 68 81,  
mail: anne.eidjord@kristiansand.
kommune.no 
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randesundhageby.no 
Kirsten, HSH, tlf. 900 38 738 
Ole Kristian, EiendomsMegler1, tlf. 404 08 610 

TRINN 1
BUNGALOWER

TUNHUS OG
LEILIGHETER
TUNHUS OG
TRINN 2

SØM
KIRKE

STRØMME 
SKOLETRINN 1

LEILIGHETER

FÅ LEDIGE

UTSOLGT

STRØMME 
SKOLE

Søn 25. sept. kl. 14-16: Tomtevisning med lift!Parker ved Strømme skole
Se utsikt fra “din” høydei en stor og solid lift
Se hvor langt Trinn 1og fellesområder har kommet
Møt utbygger og megler
Kaffe, kake og enkel servering
Alle er hjertelig velkommen- ta gjerne med venner og familie
Kan du ikke den 25? Salgskontoret  er i tillegg åpent onsdager fra 15 til 16.30

Trinn 2 får 10 tunhus og 46 leiligheter i ulike størrelser. 
Alle er nær servicesenter, hagestue, drivhus, peisestue og 
en rekke andre sosiale møteplasser. Velkommen!

Ønsker du samtale, forbønn, 
nattverd eller skriftemål?
Ønsker du besøk av diakon eller prest, ved 
sorg, sykdom eller annet, så kan du
ta kontakt med:
Anne Eidjord, diakon.  
anne.eidjord@kristiansand.kommune.no 
Tlf.: 38 19 68 81
Torill Farstad Dahl, kapellan.  
torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no  
Tlf.: 38 19 68 84
Eivind Martinsen, sokneprest. eivind.
martinsen@kristiansand.kommune.no. Tlf.: 
38 19 68 83

AKTIVITETER FOR BARN og UNGE
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge, og vi håper du har lyst til å 
være med!! ☺
SKATTEKISTA – SØNDAGSSKOLEN VÅR
Det er søndagsskole i Søm kirke stort sett annenhver søndag fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.15. Alle barn er 
hjertelig velkommen. Vi er med i gudstjenesten ca. 15 minutter, og går så ned i underetasjen til lek, 
undervisning, sang og grupper. Barna er delt inn i grupper etter alder.
Søm søndagsskole bruker undervisningsopplegget SPRELL LEVENDE fra Norsk Søndagsskoleforbund. 
Det taler til alle sanser. Barna skal ha det trivelig og trygt på samlingene.
Kontaktperson: Karen Marie Farestveit, tlf.: 38 02 26 70 - 958 07 471
GUTTIS – Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.klasse)
annenhver mandag kl. 18.00 – 19.15 i Søm kirke.
Sløyd og forming er hovedaktivitetene på hobbykveldene. 
Dessuten synger vi litt og forteller historier fra Bibelen.
Kontaktperson: Roald Johannessen, tlf.: 38 04 58 06 – 908 67 844
RABAKORET - Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år.
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke.
Barn fra 4 år til og med 1. klasse: Kl. 17.00 - 17.45.
Barn fra 2. til 7. klasse : Kl. 18.00 - 18.45.
Kontaktperson: Reidar Skaaland, tlf.: 481 40 622

MIDI
Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. klasse.
Annen hver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i ungdomsrommet i kjelleren i Søm kirke.
Kontaktperson: Bjarne Sløgedal, tlf.: 976 36 057

ENTER
Kristen og rusfri ungdomsgruppe for ungdom fra 8. klasse og oppover.
Hver lørdag fra kl. 19.30 – 23.00 i ungdomsrommet i Søm kirke.
Møte med tale og lovsang.
Etter møtet er det åpen kiosk, spill, biljard, bordtennis, konkurranser og masse gøy. Sjekk gjerne 
Facebookgruppa: www.facebook.com/Enter1930
Kontaktperson: Haakon Ekberg, tlf.: 91 80 91 03

Julekonsert
Randesund kirke søndag 11.desember kl. 19.30

ANNBJØRG LIEN • BJØRN OLE RASCH 
ROLF LØVLAND • ANNE KARIN KAASA 

ANNE CATHRINE ALBERT

Cathrine Iversen • Per Elias Drabløs 
Roar Brostrøm • June Baarøy Myhrstad

Billetter v/inngangen 
Kr. 300,- for voksne 

Kr. 150,- under 16 år

Kjøpes på tlf. 381 96 880 
mellom kl. 10.00 – 14.00 på Søm kirkes kontor.

Du kan også bestille  billett på 
randesund.menighet@kristiansand.kommune.no 

Forhåndsbestilte billetter må hentes innen fredag 9. desember 
før kl. 14.00.

Sett av i kalenderen:
• Lørdag 26. november kl. 11.00: 

Julemesse
• Søndag 4. desember kl. 16.00: 

Rabakorets julekonsert



Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

�rmapost@kaspar-stromme.no
www. kaspar-stromme.no
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SØRLANDSPARKEN    MJÅVANN    www.neumann.no

KRISTIANSAND

Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

Vi leverer varene...

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

www.alpha-omega.no

VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG – FOR ALLE BEHOV
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Døpte i perioden mai – september 2016:
Mille Evelina Reise Tveit
Carla Øygarden
Magnus Herefoss Dahl
Elias Klungland
Frida Strømsvold
Noah Skuthe Myklebust
Marie Erklev
Mathias Høeg
Henrik Alexander Stokkelien Bye
Aiden Leander Østensvig
Sebastian Skollevold
Mie Maria Tobiassen
Herman Fagerberg
Nora Hodne
Sofie Krabbesund Sande
Tomine Krågeland
Mathilde Børufsen-Aa
Sofie Farbrot Olsen
Thelma Aurora Skuthe
Ella Linnea Fjeldsgård
Vegard Strandbakke Røysland
Alrik Heggernes Alvestad
Fredrikke Oline Kristoffersen
Sverre Kristiansen
Philip Skjelbred Mjåland
Thea Linnea Nerhus Berntsen
Marius Pettersen Svestad

Nora Stundal
Vegard Erklev
Victoria Hansen
Daniel Hansen
Olivia Sørsvann Aslaksen
Jakob Wærvågen-Rasmussen
Julian Wang Humborstad
Døde i perioden mai –  september 2016
Øyvind Åkre
Bjørn-Olav Johansen
Hege Dahle
Oddmund Peter Garshol
Jørgen Lien
Olgar Syltevik
Leif Camillo Haugerud
Lars Bolstad
Torunn Lundal
Jens Arnfinn Endresen
Marny Helene Nupen
Nils Ivar Karlsen
Odd Solvik
Magnhild Aa
Viede i perioden juni - september
Benedicte Aimee Markussen og Adrian Søbye Enger 
Rebekka Byremo Olsen og Jon Fredrik Forland
Åse Tørring Nicolaisen og Jan Georg Ribe
Ragnhild Gaudestad og Kjetil Aasheim

Slekters gang

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet. 

Kl. 11.45 på Randesund 
omsorgssenter.

H ØSTEN 2016
30. juni
21. juli

25. august
29. september

27. oktober 
1. desember

A lle e r hje rt e lig 
ve lko m m e n!

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor, 
Eivind Martinsen, sokneprest

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

H øst en 2016
14. september:
12. oktober:
9. november:
7. desember:

Bjørg Valborgland 
Reidar Skaaland 
Tove Houck 
Anne Eidjord

Det blir sang og musikk, en kor t

andakt, smørbrød, kake og 

loddsalg.

H jer t elig velkom men!

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 
Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor:   Kl. 19.45 – 22.00: 

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 høsten 2016!

20. september
25. oktober

29. november

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke

Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Hjertelig velkommen!

!

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

Onsdag 7. september - Levi Eidhamar 
 Hvem er muslimene i Norge?
Onsdag 5. oktober - Bjarte Leer-Helgesen 
 En fengselsprests hverdag

Onsdag 2. november - Christoforos Schuff 
 Min tvil
Onsdag 7. desember   
 Mot jul

JULEVERKSTED 2016

                            

Tirsdag 29. november kl 17.00 er du velkommen
til JULEVERKSTED i kjelleren i Søm kirke!

Pris pr barn kr 50,-.

Samme dag kan du også ta middagen i kirken.
Det blir servert lapskaus/grøt fra kl 16.00.

Dette koster kr 50,- pr. voksen og kr 25,- pr barn.

HJERTELIG VELKOMMEN!
 
 

  



SEPTEMBER
Søndag 4. september
(16. søndag i treenighetstiden, 
Matt 11, 16-19) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  
søndagsskole 

Søndag 11. september
(17. søndag i treenighetstiden, 
Mark 5, 35-43) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  
forbønn,  diakoniens dag 
Søm kirke kl. 17.00: 
Familiegudstjeneste,  «Min 
kirkebok»

Søndag 18. september
(18. søndag i treenighetstiden, 
Sal 38, 10-16) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  
søndagsskole,  SVOK synger 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste,  dåp,  «Min 
kirkebok»

Søndag 25. september
(19. søndag i treenighetstiden, 
Luk 9, 57-62) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste

OKTOBER
Søndag 2. oktober
(20. søndag i treenighetstiden, 
Matt 18, 1-11) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  
høsttakkefest,  Rabbersvigen 
Jazzforsamling

Søndag 9. oktober
(21. søndag i treenighetstiden, 
Luk 12, 13-21) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 

Søndag 16. oktober
(22. søndag i treenighetstiden, 
Luk 10, 25-37) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  presentasjon av 
konfirmantene,  søndagsskole

Søndag 23. oktober
(23. søndag i treenighetstiden, 
Matt 24, 35-44) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp 
Randesund kirke kl. 19.00:
«Midt i vår verden»,  nattverd,  
forbønn

Søndag 30. oktober
(Bots- og bønnedag, 
Reformasjonsdag,  
Luk 15, 11-32) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste 

NOVEMBER
Lørdag 5. november 
(Allehelgensaften) 
Randesund kirke kl. 14.00: 
Dåpsgudstjeneste 
Randesund kirke kl. 16.00: 
Minnegudstjeneste

Søndag 6. november
(Allehelgensdag, Luk 6, 20-23) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd,  
forbønn,  søndagsskole

Søndag 13. november
(26. søndag i treenighetstiden, 
Luk 13, 10-17) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  nattverd 

Søndag 20. november
(Domssøndag, Kristi kongedag, 
Joh 9, 39-41) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste,  dåp,  
søndagsskole 
Randesund kirke kl. 19.00: 
«Midt i vår verden»,  nattverd,  
forbønn

Søndag 27. november
(1. søndag i adventstiden,  
Matt 21, 1-11) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Visitasgudstjeneste ved biskop 
Stein Reinertsen,  nattverd,  
«LysVåken»,  menighetens kor

DESEMBER
Søndag 4. desember
(2. søndag i adventstiden,  
Joh 14, 1-4)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste,  dåp,  
søndagsskole,  TROS for 5. trinn 
deltar

Søndag 11. desember
(3. søndag i adventstiden,  
Jes 35, 1-10)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste,  nattverd
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste

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

Gudstjenester september – desember 2016


