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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 

ralph.nash@gmail.com 

tovehouck.christensen@gmail.com

Vårlyset 
Det kommer tidligere om 
morgenen og gjør kveldene 
lysere. Vi puster lettere, får lyst 
til å åpne opp vinterjakkene 
og bare trekke luften langt 
inn i lungene. Vårlyset, som gir 
håp om varme og vekst og en 
lettere tilværelse. Nå er vi på vei 
fra mørke til lys.

I naturen, ja. Men selve 
livet følger ikke alltid med i 
årstidenes gang. Livet går på 
tvers av alt både når det gjelder 
glede og sorg. Og for mange er 
ikke våren selve lyset. Dagene 
for noen er et evig mørke. En 
kald vinter det synes umulig å 
komme seg ut av. En følelse av 
utilstrekkelighet, av ensomhet, 
av smerte, og sorg, livets 
mørke har mange navn. Og 
dette mørket fortrenges bare 
gjennom medmenneskelig 
vårlys. Gjennom øyne som 
ser, hender som rekkes ut, 
føtter som går sammen med, 
og stillhet som deles. Guds 
himmellys langs veien.

Avisene 
har en 
liten 
spalte 
som 
forteller 
når 
solen 
går opp 
og når solen går ned om dagen. 
Det går ikke fort, to eller tre 
minutter daglig, men på én uke 
hadde vi fått 16 minutter mere 
lys om morgenen. Vi endrer 
heller ikke livets mørke i et 
knips med fingeren. Vi stopper 
ikke mobbing, skaper ikke 
selvtillit, lindrer ikke smerte på 
et øyeblikk. Men ved trofast 
medmenneskelighet vil lyset 
vokse fram. Hånden du holder, 
smilet du sender, kinnet du 
stryker, bønnen du ber, om og 
om igjen. 
Og skulle allikevel mørket 
bli for tungt, er der en større 
kjærlighet som vi får hvile i. 
Det forteller påsken om, vårt 
himmelske vårlys.
   Tove

Han 
bøyer seg 

mot 
jorden

gir 
lys til 

mørket

kraft 
til den 

motløse

nåde 
til den 
falne

Han 
fører 

oss mot 
lysets 

verden

tenner 
himmellys 

så vi 
kan 

finne 
fram 
langs 
veien

Redaktørens …

Offer: november 2016 - februar 217
27.11.16   Menigheten:   kr. 16 130

04.12.16   Menigheten:  kr. 7 585

11.12.16   Ebenezerhjem:  kr. 10 252

18.12.16   Menigheten:  kr. 3 851

24.12.16   Kirkens nødhjelp:   kr. 50 498

24.12.16   Kirkens nødhjelp:   kr. 4 250

25.12.16   Misjonsselskapet:   kr. 9 965

08.01.17   Menigheten:  kr. 8 127

15.01.17   Kirkens ungd. prosj.  kr. 2 685

22.01.17   Misjonsprosj. i Haifa: kr. 10 525

29.01.17   Menigheten:   kr. 10 857

05.02.17   Kristen idrettskontakt: kr. 7 350

12.02.17   Det norske bibelselskap: kr. 7 527

19.02.17   Menigheten:   kr. 3 964
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Tårnagenter på gudstjeneste
86 tårnagenter fra 2. til 4. skoletrinn deltok på 
familiegudstjenesten 29. januar i en fullsatt 
Søm kirke. Alteret var pyntet med en stor 
krone, dronning Esters krone fra dagens tekst. 
Dronningen som modig sto opp mot urett ble 
et forbilde for oss alle. Radene av stopp-hender 
på kirkeveggen oppmuntret både agenter og 

menighet til å si stopp til 
urett og urettferdighet. Vi 
skal være agenter for fred, 
fellesskap og tro, være lys 
i verden. Ikke alene, men 
sammen med Jesus som har 
lovet å være med oss alle dager.

NÅDE
Det er reformasjonsår i år. Det er 500 år siden 
Martin Luther slo opp sine setninger på kirkedøren 
i Wittenberg. Og det fikk store følge for ham og for 
kristendommens betydning her hos oss. Det er ikke alt 
som skjedde som vi gleder oss over. Noen ting kunne 
godt ha vært som de var. Men noe ble gjenoppdaget. 
Noen har satt ordet NÅDE som overskrift over dette 
jubileet. Og det er et ord og et begrep som vi gjerne 
grunner på.

En eldre dame ble spurt hva livet hadde lært henne. Jo, 
sa hun, at hun trengte mye nåde. Det tenker jeg var en 
god dame å leve sammen med, å kjenne, og kanskje 
være nabo eller arbeidskollega til.

Nåde er kanskje ikke det ordet som ligger vår 
menneskenatur nærmest. Men vi trenger den, og søker 
etter den hos hverandre, «en nådig neste.» Men Gud 
er den som først og fremst vet hva nåde er og som har 
den som sin merkevare. Vi tenker heller at «alt med 
måte/måde», et sted må grensen gå, nok er nok, nå har 
du brukt opp din sjanse. Men heldigvis tenker ikke Gud 
som vi gjør. Han er annerledes.

Om Jesus står det at han 
var full av nåde og sannhet. 
Og hvem hadde han det 
etter? Jo, han hadde det 
etter sin Far. Så når Luther 
søkte etter en nådig Gud, 
så fant han Guds bilde 
i Jesus. For slik Jesus var 
og er, slik er Gud. Det 
er mange fortellinger i 
Bibelen som forteller om 
dette. Ikke minst den om 
den sønnen som hadde rota seg bort og begav seg på 
hjemvei, og ble møtt av en far med nåde.

I dåpen møter Gud oss med nåde. Det badet er en 
nådens kilde. Og han vil gjerne møte oss med nåde og 
tilgivelse, oppreisning og nye sjanser. Det er vel verdt å 
grunne på, drøvtygge på, gjemme i sitt hjerte – dette 
med nåden.

Vi trenger ikke så mye mer for en lang stund. Det er et 
ord som gir mer og mer smak ettersom det livet leves. 

En hilsen fra Eivind Martinsen, 
 sokneprest i Randesund

6-ÅRSBOK

HEI ! 
 

 

Vi inviterer alle 6-åringer til en samling i Søm kirke

TIRSDAG 23. MAI
Kl 16 – 17: Lapskaus for hele familien på kirketorget. 

Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn

Kl 17 – 18: Samling i kirkerommet for deg,
mamma og/eller pappa.

Alle 6-åringer får sin egen 6-årsbok. 
6-ÅRSBOKA 

har mange fine bilder, bibelhistorier, sanger og tegneserier 
om Bo og Nora som er 6 år og skal begynne på skolen. 

Mange vil nok kjenne igjen Bo og Nora fra 2- og 4-årsboka.

Vi gir også alle 6-åringene et arbeidshefte, 
i samme serie som hovedboka. Det skjer på 

HELT  FØRSTEKLASSES  GUDSTJENESTE
som er 20. august.

Hold av denne dagen også!! 

Påmelding på www.randesund.no
innen 16. mai 2017.

Hilsen
Ellen, Haakon og June
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Helge Gudmundsen til Randesund
Frivillig! 
I snart 30 år har Helge Gudmundsen vært 
frivillig i Flatås IL. Lørdag 18. mars er han sammen 
med oss i Randesund på vår Frivillighetsfest for 
å dele sine erfaringer som frivillig. Selv om hans 
innsats som frivillig har vært knyttet opp mot et 
idrettslag i nærmiljøet, mener han at det er verdier 
og menneskesyn som har stor overføringsverdi til 
frivillig arbeid i kirkelig sammenheng. Helge har tatt 
lederutdannelse i Norges Fotballforbund og har hatt 
styreverv, vært leder, og i de siste 20 årene har han 
vært fotballtrener for Flatås Lions, et fotballag for 
funksjonshemmede. For denne innsatsen har han 
mottatt en rekke priser, og sist høst ble han tildelt 
Kongens fortjenstmedalje med denne begrunnelsen:

«Du har jobbet frivillig, ulønnet og langt ut over 
det en kan forvente og forlange av en fotballtrener. 
Du har skapt en arena for mestring og inkludering 
hvor den enkelte blir sett og tatt vare på, og får 
utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

En inspirator og ledestjerne 
«Du er en inspirator og ledestjerne for andre 
også, og har bidratt til å starte opp fotballag for 
utviklingshemmede i hele landet. Ikke minst har 
du mye av æren for det store og flotte tilbudet 
vi har i hele Trøndelag. Du beskrives som et 
«lokomotiv», og en strålende ambassadør for 
idretten.

Folkehelse for hele mennesket 
«Vi snakker mye om folkehelse for tiden, og 
din innsats handler om folkehelse – for hele 
mennesket. Både gjennom yrkeslivet og i det 
frivillige arbeidet har du formidlet menneskeverd 
og livsglede som nøkkelverdier for alle 
mennesker. Og du har et unikt engasjement 
for mennesker med spesielle behov. Det viser 
du både i den praktiske gjerningen som trener 
og fellesskapsbygger, og i måten du formidler 

verdiene på når du drar rundt og holder foredrag, 
enten det er på skoler, i barnehager, helseforetak, 
lag, foreninger, organisasjoner eller næringslivet. 
Det sies om deg at du har et budskap som rører 
ved tilhørernes hjerter og gjør noe med folks 
holdninger. Det kan jeg skrive under på. Jeg har 
selv hørt deg, og inntrykket sitter i, selv mange år 
etter. Kanskje er noe av årsaken at du lever som du 
lærer, og at det er så tydelig at du er oppriktig glad 
i alle dem du jobber med.

Brennende engasjement 
«Det er for din store og varmhjertede innsats på 
mange fronter, men særlig for ditt brennende 
engasjement for mennesker med utviklings- og 
mye funksjonshemninger, at du nå får kongelig 
heder. Samfunnet vårt trenger mennesker som 
brenner for noe, og som er villig til å bruke evner 
og krefter til å berike samfunnet rundt seg. Du 
har hele tiden vært opptatt av at nøkkelen til 
en meningsfull hverdag for alle er å bli sett og 
verdsatt. Det var en stor glede for Fylkesmannen å 
anbefale at du får Kongens fortjenstmedalje som 
et bevis på at også din innsats er sett og verdsatt».

Men i begrunnelsen ble det også lagt 
vekt på Gudmundsens innsats for NRKs 
livssynsprogram gjennom nesten 30 år. Det 
gjelder morgenandaktene, Salmer til alle tider, 
og ikke minst Salmeboka minutt for minutt, som 
ble en stor suksess takket være hans initiativ og 
deltagelse.

Helge Gudmundsen lover oss et foredrag/kåseri 
med mye livsglede gjennom fortellinger, bilder 
og filmsnutter fra hans frivillige arbeid. Vi får 
også møte ham i kirken på søndag. Der tar han 
oss med til «Salmeboka minutt for minutt», deler 
flotte opplevelser og lover mye sang under 
gudstjenesten.

DEN NORSKE KIRKE 

Agder og Tele mark biskop 
Til Den norske kirkes menigheter i Agder og Telemark 

En fristilt folkekirke! 

Første januar 2017 er en merkedag i Den norske kirkes historie. Dagen markerer at Den 
norske kirke ikke lenger har de samme fonnelle og juridiske båndene til staten som vi 
har hatt siden refonnasjonen. Vi er blitt en selvstendig folkekirke. 

Dette har vært et ønsket mål både fra et nesten enstemmig Kirkemøte og fra et bredt 
stortingsforlik i 2008. Løsrivelsen har vært en lang prosess. Utover 1900-tallet fikk 
kirken stadig større selvstendighet ved at det ble opprettet menighetsråd, 
bispedømmeråd, kirkemøte og fellesråd. Gradvis fikk kirken stadig nye oppgaver som å 
vedta liturgier og å ha det siste ordet i lærespørsmål. Viktig har det også vært å få 
myndigheten til å ansatte prester og fra 2012 også proster og biskoper. 

Den norske kirke har vist at den er i stand til å styre i eget hus. Endringene i det 
praktiske liv for folk flest blir derfor ikke store fra 1. januar 2017. De som vil merke 
endringene er de som jobber administrativt fordi vi nå ikke lenger er en del av det 
statlige arbeidsområdet. 

Selv om kirken nå ikke lenger er en statskirke, er vår kristne arv omtalt i Grunnloven i 
to viktige paragrafer. I §2 står det at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og 
humanistiske arv». Det betyr at de kristne verdiene fortsatt skal være viktige i vårt 
samfunn. 

I § 16 er kirken omtalt slik: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir 
Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om 
Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på 
lik linje.» Statens ansvar for å støtte Den norske kirke og alle andre trossamfunn 
økonomisk er denned viderefø1i. 

Viktigst av alt er det likevel at tre grunnleggende forhold for kirken er de samme. For 
det første: Selv om relasjonen stat-kirke nå løses, er det ingen ting som tilsier at 
relasjonen folk-kirke skal endres. Vi skal fortsatt være en folkekirke. I fremtiden blir det 
avgjørende at vi som kirke, både ansatte og frivillige, fortsatt klarer å bevare og bygge 
gode relasjoner i lokalsamfunnet til enkeltmennesker, organisasjoner og det offentlige. 

For det andre er vå1i oppdrag det samme. Vi ønsker slik kirkens visjon sier, å skape 
«Mer himmel på jord». Det gjør vi ved å være en bekjennende, misjonerende, tjenende 
og åpen kirke. Oppdraget er gitt til oss alle. Sammen skal vi være med å skape tro på 

Jesus Kristus. Vi skal elske Gud og vår neste med alt det Gud har gitt oss av evner, 
nådegaver, tid og penger. 

For det tredje er Han som er kirkens Herre og som vår tro er bygd på, den samme. Den 
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har lovet å gå med oss alle dager. 

Må Gud velsigne Den norske kirke. 

��

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark 
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Idet denne utgaven av giver-
rapporten publiseres, har vi menighetsfest for 
alle frivillige medarbeidere i Randesund menig-
het. Tidligere forkynner, radioandaktens Grand 
old man i NRK og mottaker av Kongens fortjenst-
medalje, Helge Gudmundsen, var kveldens ho-
vedtaler. Helge har viet de siste tiårene til et helt 
spesielt frivillig engasjement: Trener for Flatås 
Lions, et lag med psykisk utviklingshemmede. 
 
Som alle andre organisasjoner og kirkesamfunn 
er også Randesund menighet avhengig av frivil-
lighet. Og fast givertjeneste.  
 
Vi har en flott ansatt stab som vi er fornøyd med. 
Jeg tror de gir mer av sin tid enn det de er betalt 
for. De er dedikert til arbeidsoppgavene, de ivrer 
for oppgavene sine og er stolte over menighe-
ten. 
 
Men visste du at flere av de lønnes av givertje-
nesten, ikke av det offentlige? 
 
Vi inviterer deg nå til å være med oss i arbeidet, 
til å ta et tak, til å stå i det frivillige arbeidet, over 
tid, slik Helge Gudmundsen har gjort og gjør. 
 
Sammen får vi dette til. 
 

Giverrapport mars 2017 

Ønsker du kirke hver dag i uka? 

 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:  

 
Installer appen VIPPS og gi en enkeltgave. 

www.randesund.no/givertjeneste 

 
 

Frivillig arbeid og givertjeneste er helt avgjørende. 

 

Helge Gudmund-
sen hadde ansva-
ret for andakten i 
NRK i 29 år, og 
på fritida ledet 
han Flatås Lions, 
et fotballag med 
psykisk utvik-
lingshemmede. 

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012 
og fram til i dag. Bli med oss og sørg for at vi 
kan opprettholde aktivitetsnivået vårt! 

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. 

I kjelleren i Søm kirke er det 
bare toalettene som er 
offentlig finansiert. Bli med 
oss og betal for alt kommune 
og stat ikke dekker. 

Lars-Ivar Gjørv 
900 63998 | larsivar@gmk.no  

Jeg spisser det litt: Den norske kirke har iflg. offentli-
ge tall omkring 100 000 aktive frivillige i ukentlig 
engasjement. Til sammenligning har for eksempel 
Røde Kors en fjerdedel. Vi er som aldri før avhengige 
av givertjeneste og frivillig innsats. 

Vi ønsker å opprettholde aktivitetsnivået vårt: 

Bli en fast giver i dag! 
Det er flere måter å bidra på i Randesund menighet. Du kan bli en av omkring 
to-tre hundre frivillige som ukentlig gir av sin tid, deler sine ressurser og kom-
petanse, prioriterer ulønnet arbeid i menigheten. 

Eller du kan bli med oss i den faste givertjenesten vår. Det er flere måter å gi 
på: Det enkleste er hvis du oppretter en fast overføring i nettbanken din. Du 
kan også gi via mobiltelefonen din, se under. 

Gi fra mobiltelefonen: 

 

 

Last ned appen mCASH, registrer deg og ditt bankkort, og du er klar til å gi 
enkeltgaver til menighetens arbeid. Vi vil om kort tid skifte leverandør av en 
slik tjeneste, men det kommer vi tilbake til i neste rapport. 

Gi en skikkelig vårgave: 
Se gult felt under, og bli med oss: Gi en vårga-
ve til en menighet som betyr svært mye for 
svært mange i bydelen vår. Du velger selv 
hvordan du vil gi. 

Vi inviterer til samling for 2-åringer i Søm kirke

TIRSDAG 25. APRIL
Kl 16 – 17: Lapskaus for hele familien på kirketorget.

Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn

Kl 17 – 18: Samling i kirkerommet for
2-åringer med foreldre.

Vi synger og leker.

Alle 2-åringer får sin egen 2-årsbok.
2-ÅRSBOKA

handler om sauen som gikk seg bort,
og om hyrden eller gjeteren som lette til han fant den igjen.

Har du en LEKESAU? Ta den med!
Temaet er Sauen! ☺

Påmelding på www.randesund.no
innen: 20. april 2017

Hilsen
Ellen, Haakon og June

2-ÅRSBOK
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Gudstjenesten – en himmel over livet (del 2)
Kirkefaderen Cyprian (250 e.Kr.) skriver: 
Man kan ikke ha Gud til Far hvis man ikke har kirken 
til mor. 

Kirken – troens mor 
Kirken og gudstjenesten henger tett sammen. 
For vår lutherske kirke, og mange andre 
kirkesamfunn, tenker at nådemidlene, de midler 
som gir oss del i frelsen i Jesus Kristus, forvaltes 
innenfor gudstjenestens rammer: Ordet - dåpen - 
nattverden. 
Gudstjenesten er derfor ikke en kristelig aktivitet 
på linje med alle andre, men sentrum i alt 
kristent liv.
I gudstjenesten får vi møte Gud som nærværende 
og handlende. For gudstjenesten favner flere 
enn dem som er kommet sammen under samme 
kirketak. Vår verden er fragmentert og oppsplittet, 
men i gudstjenesten kan vi finne helhet og 
sammenheng. Derfor fikk gudstjenestereformen i 
Den norske kirke navnet ”Sammen for Guds ansikt.”

Sammen for Guds ansikt
Vi er SAMMEN – både et synlig VI og et usynlig VI: 
Vi feirer gudstjeneste sammen med alle som feirer 
gudstjeneste i vår egen kirke, alle søsterkirker i 
Norge, og alle kristne kirker over hele verden. Vi er 
millioner på millioner av mennesker. 
Samtidig er vi del av et usynlig VI som er 
enda større: Alle som har gått foran og nå er 
hjemme hos Gud. Dette blir vi minnet om i 
nattverdliturgien når presten synger eller sier: 
Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din 
menighet i himmelen og på jorden priser ditt 
navn med samstemmig jubel. Og vi blir minnet 
om det når vi kneler ved nattverdringen som er 
halv, og fortsetter på den andre siden, i himmelen. 
Kirkens gudstjeneste er et nådens sted, en himmel 
over livet. Og vi deler dette stedet, og vi deler 
håpet med alle kristustroende på alle steder og 
gjennom alle tider og er på en merkelig måte også 
samtidig med dem. 

Den Hellige Ånd og Kirken 

Hellig og alminnelig
Ett av de vanskeligste temaene i kristen tro å 
undervise om, er trosbekjennelsens tredje artikkel: 
Jeg tror på den hellige Ånd. Det er som om vi ramser 
opp flere ting som ikke ser ut til å ha noe med 
hverandre eller Ånden gjøre:

Jeg tror på Den hellige ånd, 
en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, 
syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse 
og det evige liv. Amen.
Jeg tror på Den hellige Ånd - 
ja gjør jeg nå det? Hva skal 
jeg tro på? Hva er han, hva 
gjør han, hvem er han, hvor 
er han? Hos pinsevennene?
 - men så følger vi opp, som en utdyping, og 
forklaring, en presisering av det vi tror på: En hellig 
allmenn kirke. 

Åndens første verk er at den skaper tro. Tro skaper 
fellesskap. KIRKE betyr DET SOM HØRER HERREN 
TIL. En allmenn kirke for alle, på alle steder, til 
alle tider. En hellig kirke, fordi Gud er der, Gud er 
grunnvoll og skaper og tilstede i sin kirke, derfor er 
den hellig og annerledes, men samtidig allmenn, 
vanlig, alminnelig. Det er Åndens verk. Han skaper 
denne kirke. Det tror jeg på. Den kan ikke ha Gud 
til Far som ikke har Kirken til mor. 

De helliges samfunn
De helliges samfunn. Her er Den hellige Ånd, i 
båndet som binder, i kjærligheten, den røde 
tråden mellom oss som tror - UANSETT HVA SOM 
SKILLER OSS! De helliges samfunn, det er vi, det 
er oss, vi som tror! VI er hellige, fordi han er hellig, 
han som skapte oss og kalte oss og holder oss 
oppe dag for dag i en sann tro, eller i en sann tvil 
noen ganger. 
De helliges samfunn, det er vi som kommer 
tuslende til kirke, løpende på lette føtter, støttet 
til rullator eller ligger i en sykeseng og knuger 
en hånd mens noen lyser velsignelsen over våre 
siste åndedrag. Den hellige ånd skaper tro og 
skaper fellesskap. Samfunn betyr fellesskap, og de 
helliges samfunn, det er vi. Kjærlighet er det som 
binder oss sammen. I kirken. Alle troende, alle som 
tror på Jesus over hele verden er bundet sammen 
av en ting: Den Hellige Ånd.

Tilgivelse og oppstandelse 
Den tredje trosartikkel fortsetter: Jeg tror på 
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det 
evige liv. 
At våre synder blir tilgitt, forlatt, glemt og druknet 
- det er syndenes forlatelse. DU ER TILGITT - det er 
vel noe av det vi mennesker lengter etter få høre. 

Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, 
lærte Jesus oss å be. Vi tror altså at alt det gale 
vi mennesker har gjort, mot oss selv, mot andre 
mennesker, mot naturen og mot Gud, kan tilgis av 
Gud. Alt vondt vi har gjort, både det vi sliter med 
dårlig samvittighet for og det som vi har glemt, 
kan vi legge bak oss.
Det er ikke enkelt å tro på syndenes forlatelse. Det 
er sikkert derfor det er med i trosbekjennelsen. 
Da blir det litt lettere å tro på, når vi sier det høyt 
sammen, mens vi ser hverandre inn i øya: Jeg tror 
på syndenes forlatelse. 

Det er ikke noe lettere å tro på legemets 
oppstandelse! 
At vi med vår kropp skal stå opp. At vi skal være 
gjenkjennelige. Tomas sin opplevelse etter påske 
forteller oss noe om hvor konkret Bibelen tenker 
dette: Han fikk berøre sårene i Jesu hender og 
føtter og i hans side - og sårene kjentes ekte ut. Til 
å ta på. I motsetning til enkelte andre religioner, 
forkynner ikke kristendommen at sjelen lever 
videre etter døden. Vi tror ikke på sjelevandring. 
Døden er endelig, både for kroppen og sjelen, 
men Jesus har overvunnet døden gjennom sin 
oppstandelse. Derfor skal også vi få stå opp, også 
som kropp.
Det er ikke til å tro.

Og det evige liv 
Jesus forkynner et evig liv. Dette livet begynner 
allerede her og nå. Troen på at Guds kjærlighet 
er sterkere enn ondskap og død, setter oss fri til å 
kunne tro på og leve i Guds kjærlighet. Det evige 
liv som framtid er det samme som det evige liv 
som nåtid: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, 
den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus 
Kristus (Joh 17,3) 
Det evige liv er at Gud sier VELKOMMEN HJEM. 
Trosbekjennelsen er en uoppgivelig del av vår 
gudstjeneste - på linje med nattverden, dåpen og 
ordet.

Himmel på jord
Gudstjenestens og troens hemmelighet er kanskje 
så stor at den bare lar seg fatte av mange, sammen. 
Mange som sammen lar de gamle ordene lyde, 
igjen og igjen, og kjenner at de er sanne. Som 
lar stemmene blande seg gjennom tiden og over 
jorden, og bekjenner dette sammen: JEG TROR. 
Den katolske teologen Scott Hahn sier: «Messen 

– og jeg mener hver eneste messe – er himmel 
på jord.» Gudstjenesten er altså mer enn bare en 
himmel over livet. Det er himmelen i livet, himmel 
på jord. 

Torill Farstad Dahl
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Min kirke
”Min kirke er full av smil og lys og 
varme. 
Menneskene hilser på hverandre, 
og sitter tett sammen i kirkebenkene.

Min kirke er åpen for alle mennesker. 
De gamle, som ikke hører så godt; 
lukker øynene og hviler. 
De travle glemmer tiden og lytter. 
Unge mennesker danser i min kirke. 
Og barna ler høyt.

Min kirke er full av Gud. 
Og Gud er hos menneskene 
gjennom smilene, 
lysene, varmen og ORDET.

Det er godt å være i min kirke, 
og derfor kommer menneskene dit”.
   Torhild Moen

«Ta din stol og la den vandre…»
Kjære venner i Søm kirke 
Ville bare takke dere for fine stoler som nå er i fult 
bruk på er lite sted i Estland som heter Aseri. Her 
er et lite rehabiliteringssenter for rusavhengige. 
Dette lille senteret gjør en utrolig flott jobb og 
er blitt til stor hjelp for hele området som også 
omfatter nabobyen som heter Kunda. De har 
matutdeling til 100 familier jevnlig når de får noe 
å dele ut. De har også barnetilstelninger og leir for 
barn i denne salen. Dette bildet er fra 10.12 da 80 
barn fikk juletrefest. Jeg var med i forberedelsene 
og dekket bord og med da festen ble gjennomført. 
Jeg var også der 2. januar og laget nyttårsfest. 
Da var det 102 barn til stede. Alle fikk julegaver, 
julemiddag og matposer med hjem.
Takk for at dere ville dele. 
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

KIRKENS NØDHJELPS 
FASTEAKSJON 

4. april i Randesund
Tirsdag 4. april går årets fasteaksjon av 
stabelen. Konfirmanter over hele landet går 
da fra dør til dør for å samle inn penger til 
fordel for Kirkens Nødhjelps arbeid. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 2017 har fått navnet 
«Ja, vi elsker dette vannet!»
Sammen arbeider vi for at flest mulig skal få 
tilgang på dette livgivende vannet.
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe 
av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller 
med i katastrofer. De sørger for rent vann og 
mulighet til gode sanitærforhold der alt er 
ødelagt. Samtidig jobber de sammen med 
folk i utsatte områder for å forebygge den 

neste naturkatastrofen. 
Årets Fasteaksjon er en mulighet til å gjøre 
noe konkret for å øke tilgangen på rent vann 
for de som mangler dette.
Konfirmantene i Randesund ønsker å delta 
på en dugnad for en rettferdig verden! Vi vil 
være med i kampen for å skape en forandring 
for mennesker som lever i ekstrem fattigdom. 
Vi vil være med ved å samle inn penger i det 
området som utgjør Randesund menighet.
Vi ber dere om å ta vel imot bøssebærerne den 
4. april

Karnevalsgudstjeneste 2017
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Nytt fra menighetsrådet
Sniktitt på årsrapporten 
Søndag 19. mars er det menighetens årsmøte 
like etter gudstjenesten. Før dette legges det ut 
fullstendig årsrapport fra alle deler av menigheten. 
Her vil tallene veksle fra år til år, de kan være til 
god hjelp i planlegging videre. Men tall kan aldri 
avdekke det vesentligste som foregår i kirken: at 
Gud møter den enkelte. Guds rike er inni dere sa 
Jesus, her kommer vi ikke til med våre statistikker.
En sniktitt på rapporten viser oss det som 
biskopen konkluderte med etter sin visitas nylig: 
Dette er en menighet som bobler av aktiviteter, 
grupper og kor. Med en meget kompetent stab.
Og vår nye statistikk for 2016 bygger opp om 
dette: 
Bare på søndager er det nesten 14 000 som i løpet 
av 2016 har deltatt i gudstjenestene våre, en klar 
økning fra året før.  
Stadig flere går til alters og får del i nattverden.
Vi har hatt besøk av 30 barnehageavdelinger 

i løpet av året, og 31 
skoleklasser.
Utenom de fast ansatte 
i menigheten er det 
nå registrert over 300 
frivillige(!) her i Randesund 
menighet, her gjøres 
dugnadsarbeid verd store 
summer.
Menighetsfesten 18. mars 
Nettopp dette høye tallet på frivillige gjør at 
menighetsrådet ønsker å hedre hver enkelt med 
den flotte festen som er planlagt 18. mars.
Vi håper at så mange som mulig melder seg på 
festen, det er godt for oss alle å se hverandre; hvor 
mange vi er som brenner for denne menigheten. 
Med Helge Gudmundsen som taler, mye sang og 
musikk, og god mat, skal dette bli en minneverdig 
kveld. Vel møtt! 
        Hilsen Jan Georg Ribe,  leder av menighetsrådet

Biskop Reinertsen – månedens gjest i februar
På et fullsatt kirketorg i Søm kirke var mange 
spente på å få høre hva biskopen hadde å si om 
Veien videre? for kirken vår. Nettopp kommet 
hjem fra kirkemøtet, brukte han de første 
minuttene til å orientere om det for mange 
kontroversielle vedtaket av liturgi for vigsel av 
likekjønnede. Samtidig kunne han bekrefte at det 
tradisjonelle synet på ekteskapet også har sitt rom 
i kirken. Prestene har frihet til å velge liturgi, kirken 
har fremdeles et rom av frihet. Og bispemøtet 
har klart sagt fra at respekt for hverandres syn 
er viktig ettersom ingen av de to syn krenker 
menneskeverdet.
Så gikk han over til dagens emne og svarte et høyt 

ja på spørsmålet om der er en vei videre for kirken:
Kirken har en unik rolle og posisjon i samfunnet, 
den når langt ut f. eks. gjennom begravelser og 
konfirmasjoner, og terskelen er lav. Kirken er til 
stede når kriser oppstår. Gjennom krisene åpnes 
øynene våre for det viktige i livet, spørsmål stilles, 
og der skal kirken være.
Kirken formidler verdens viktigste skatt, nemlig 
tilgivelsen og nåden. Kirken tilbyr et fellesskap for 
alle generasjoner og har gode møtesteder, med 
gudstjenesten som det naturlige midtpunkt. Her 
forkynnes budskapet om at vi er høyt elsket av 
Gud, her lever håpet om en tilværelse uten lidelse 
og sorg.

TROS 3.TRINN

Balubagudstjenesten og Balubadagen 21. MAI!
starter opp ONSDAG 19.APRIL for alle som går på 3. trinn.

Invitasjon kommer i posten til de som hører til i Den norske kirke. 
Påmelding på www.randesund.no innen 10. april 2017.

Vi har 4 onsdagssamlinger før 

SVOK - Søm Vokalensemble
Søm vokalensemble har ambisjoner om å 
formidle korsang på et høyt musikalsk nivå. 
Vi ønsker å dele vår sangglede og storartet 
musikkopplevelse. Og det gjør vi… I fjor 
feiret vi vårt 10 års jubileum med en flott 
dobbeltkonsert. Nå til våren kan dere se 
frem til konsert den 26. mars kl.19:00 i 
Søm kirke. Det blir pasjonsmusikk med bl.a. 
Johannespassion av Heinrich Schütz, samt 
verker av Ola Gjeilo og Trond Kverno til hyllest av 
Maria på hennes bebudelsesdag. Koret er i full 
sving med innøving og finner mye glede i sitt 
konsertrepertoar. Så sett av kryss i kalenderen. Vi 
garanterer en vakker musikkaften.

Søm vokalensemble synger også til 
gudstjeneste i Søm kirke den 7. mai. Mer 
informasjon om våre opptredener finnes på 
korets hjemmeside på randesund.no og på 
facebook.
Høsten 2016 fikk koret ny dirigent. Konrad M. 
Øhrn har tatt sitt farvel med koret etter 10 år 
med inspirerende og kreativ ledelse. Inge Dahl 

har nå overtatt den musikalske ledelsen, og det 
er koret veldig glad for. Det er et spennende 
samarbeid som er påbegynt, der vi fortsetter vår 
utvikling som kor. 
Søm vokalensemble søker nye stemmer til koret. 
Du finner hos Søm vokalensemble en entusiast 
gjeng med mye sangglede, et variert og 
spennende repertoar som streker seg mellom 
kirkemusikk og profan musikk, fra renessanse 
til nyere komposisjoner. Dersom du ønsker å 
synge med oss, er du velkommen til å ta kontakt 
med vår dirigent Inge Dahl, 930 69 580, eller vår 
formann Ingar Boge, 950 55 275. Koret øver i 
Søm kirke hver onsdag mellom 19:30 og 21:30. 
   Christina Rasmussen
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Pål Rake - sang
Reidar Skaaland - orgel,  ygel

Søm kirke
Langfredag 14. april

kl.21.00

Bill. kr.150 v/inngangen

Fasteføde 2017 
Trosopplæring for voksne
Også i år går menighetene i domprostiet sammen 
om å arrangere fire kveldssamlinger på onsdager 
i fastetiden. Vi har et ønske om at vi i løpet av 
fastetiden skal gi folk noe åndelig å tygge på, noe 
som gir næring og en følelse av å bli mett. Det 
store temaet som favner aller samlingene er: «Jeg 
tror og jeg lever.» 
Vi starter onsdag 15. mars i Oddernes 
menighetshus der Paul Leer Salvesen skal snakke 
om «Soning og forsoning». Som mennesker lever 
vi både i relasjon til Gud og til våre medmennesker, 
og i begge relasjonene er det avgjørende viktig 
med oppgjør og tilgivelse.
På andre samling, onsdag 22. mars, i Oddernes 
kirke, kommer dominikanerpater Haavar Simon, 
og hans tema er: «Jeg tror på en hellig alminnelig 
kirke. Hva skjer når det hellige møter det 

alminnelige?»
Det er rektor på Ansgar teologiske høyskole, 
Ingun Folkestad Breistein som kommer på tredje 
samling, onsdag 29. mars, i Søm kirke. Hun tar for 
seg emnet: «Bibelens ord – klart og tydelig?»
Siste samling, onsdag 5. april, er også i Søm kirke 
og tar utgangspunkt i reformasjonen og hvordan 
forholdet er mellom det vi synger og det vi lever. 
Sindre Skeie holder et innlegg om «Salmer og 
diakoni – et luthersk perspektiv.»
Alle samlingene begynner kl. 19.00 og varer til 
21.00. Det blir en enkelt servering med frukt og 
drikke. Undervisningen varer i 45 minutter, og 
det blir anledning til spørsmål/samtale i etterkant. 
Programmet avsluttes med en ti minutters konsert 
ved en av byens organister.
Inngangsbillett: kr 50,- pr. person
   Hans Jørgen Wennesland

FASTEFØDE
- trosopplæring for voksne

Oddernes menighetshus/kirke - Søm kirke

DEN NORSKE KIRKE
KRISTIANSAND DOMPROSTI

«Jeg tror og jeg lever.» 

SONING OG FORSONING 
Som mennesker lever vi både i relasjon til Gud og til våre 
medmennesker, og i begge relasjonene er det avgjørende 
viktig med oppgjør og tilgivelse. 
Paul Leer Salvesen.
I Oddernes menighetshus

15. mars
1. mars  Askeonsdagsgudstjeneste i din lokale kirke

22 . mars JEG TROR PÅ EN HELLIG ALMINNELIG KIRKE
«Jeg tror på en hellig alminnelig kirke.  Hva skjer når det hellige 
møter det alminnelige?» 
Dominikanerpater Haavar Simon
I Oddernes kirke

29. mars BIBELENS ORD – KLART OG TYDELIG?
Rektor v/ Ansgar teologiske høyskole, Ingun Folkestad Breistein
I Søm kirke

5. april SALMER OG DIAKONI – ET LUTHERSK PERSPEKTIV
Utgangspunkt i reformasjonen og hvordan forholdet er mel-
lom det vi synger og det vi lever.
Sindre Skeie 
I Søm kirke

Alle samlingene begynner kl 19.00 og varer til 21.00 
Enkel servering med frukt og drikke. 
Undervisningen varer i 45 minutter. Spørsmål/samtale i etterkant.  
Avslutning med en ti minutters konsert ved en av byens organister. 
Inngangsbillett: kr 50,- pr. person

FELLESSKAPSKVELD 
I DOMKIRKEN 
Du som er blitt utsatt for vold eller overgrep, 

i eller utenfor menigheter. Du som er berørt 

eller står nær. Du som solidariserer deg 

eller har et hjerte for denne smerten: 

Vårkonsert med Rabakoret
Søm kirke

Torsdag 11. mai kl 17.00 - 18.00
(Oppmøte kl. 16.00)

Salg av pølser, lapskaus,
kaffe og kaker fra kl 16.00.

Hvis fint vær, holdes konserten ute.
Ta med stol.
Kollekt.

Program for Enter vår 2017 
Dato Hva skjer? Taler
07.01 Sigurd Boge
14.01 Fellesmøte Q42
21.01 New year, new me? 01

Kurs i lyd og lys. 
Maria Timenes 

28.01 New year, new me? 02 Rolf Henrik
04.02 New year, new me? 03 Marthe Rosenvinge 

Ervik
11.02 Reunion 2047 
18.02 Filmkveld

04.03 Identitet 01 Helga Victoria Aas 
Johnsen 

11.03 Identitet 02 Isak O. Voie

25.03 Identitet 03 Henrik Høyland

01.04 AprilsnarrEnter Lars Ivar Brattsberg
08.04 Filmkveld
22.04 - 23.04 Tur til Skogtun
29.04 Fra skam til helt 01

MIDI er invitert
Sunniva Hamnes 
Johansen

06.05 Fra skam til helt 02 Carl Otto Jordan

13.05 Fra skam til helt 03 Jonas Hompland

20.05 Gutte- og jentekveld

03.06 Rollebryllup

10.06 Siste Avslutning.
Grilling på 
Dvergsnestangen

Tur til Danmark 2017:  30. juli – 4. august 
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Du som går på 8.trinn er HJERTELIG VELKOMMEN

som KONFIRMANT i RANDESUND MENIGHET!

Vi starter opp i september 2017, og har konfirmasjoner

i Søm kirke og Randesund kirke i mai 2018.

Innbydelse kommer i posten til alle som hører til

i Den norske kirke.

Mer info kommer i neste blad!

H Å P E R  V I  S E E S  ! !

Kor styrker helsa
Thor Eivind Ranneberg-Nilsen og Hilde 
Schaathun skriver under på at kor er godt for 
helsa!
Korsang fikk ned sykefraværet. Forskning 
viser at korsang påvirker hjerterytmen 
på en god måte, og én times korøvelse 
reduserer stress og angst. Treffene er 
mange når du søker på «kor og helse» på 
nett.

Men hvorfor synge i Søm kirkekor?
Thor Eivind har vært med i 10 år, Hilde er i 
gang med sitt andre semester og begge 
anbefaler kor på det varmeste:

- Jeg vil anbefale deg å prøve, sier Hilde, 
koret synger veldig variert og har ganske bredt 
repertoar, noe er enkelt annet er mer krevende, 
men alt er gøy.

- Du trenger ikke ha peiling på noter, sier, 
Thor Eivind Ranneberg Nilsen, så har du lyst til 
å bli med i koret, nøl ikke! Prøv! 
Hilde fant koret på Facebook og møtte opp 
til øvelse og håpet å finne et kor som sang litt 
andre sanger enn de typiske lovsangene hun 
hadde sunget i 20 år, litt mer å bryne seg på, 
og det fant hun.

Hva betyr det for dere å synge i kor?
- Frihet, sier Hilde 
Det er hjertespråket mitt, det er en fantastisk 
måte å snakke med mennesker, når mine egne 
ord tar slutt tar tonene over. Kor er og veldig 
sosialt, og det er gøy å dele den gleden en 
har med musikk med andre som deler den 
samme gleden og interessen. Søm kirkekor er 
sosialt, latteren sitter løst og jeg har følt meg 
velkommen.

Vellyd, sier Thor Eivind. 
Når vi knoter med en forbaska sang, og det 
ikke høres ut som det blir fint, og plutselig så 
sitter det, da er det verd alt strevet.
Thor Eivind har vært med i korslaget og synger 
tenor i Søm kirkekor og er klar på hva som er 
fellesnevneren: -  Det er de gode klangene 
og alle musikkopplevelsene. Vi har et godt 
fellesskap, men det er viktig for meg at det 
ikke er et hvilket som helst fellesskap, men et 
musikalsk fellesskap. Her er vår kantor Reidar 
Skaaland viktig – Han kan hive seg inn i alle 
sjangre, alt fra gospel til høykirkelig. Jeg synes 
god og kraftig variasjon er veldig gøy, og når 
jeg får anledning til å synge solo og til og med 
få ta fram saxofonen, og jeg kan føle meg 
trygg fordi Reidar er så god, ja, da trives jeg 
ekstra godt.
Bli med i Søm kirkekor? Møt opp til øvelse 
torsdager kl. 19.45 – 22.00 i Søm kirke. 
   Anette Strømsbo Gjørv

Sett av søndag 11. juni 
Da holder Søm kirkekor sin

sommerkonsert i Søm kirke med
gjestesolist 

Bjøro Hildebrandt

Innsamling av tøy til menigheten i Talinn
første onsdag i hver måned

Menigheten i Mustamae, Talinn trenger varme klær og 
 utstyr i vinterkulda.

Første onsdag i hver måned kl. 13 - 16
er misjonsutvalget til stede i Søm kirke og tar imot:

- brukte klær og sko (må være rent)
- sengetøy, tepper, håndklær o.l.  

(pakket i søppelsekk/eske, ikke over 10 kg)
- vinter-sportsutstyr

- utstyr til hjemmet (ikke møbler)
Legg helst ved 50 kroner til frakt pr. pakke.

 

1.3. - 5.4. - 3.5. - 7.6.  har du muligheten til å bidra.
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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

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

SØRLANDSPARKEN    MJÅVANN    www.neumann.no

KRISTIANSAND

Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

Vi leverer varene...

strømme 
Entreprenør og eiendomsutvikler

www.kaspar-stromme.no
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Sweet Drops™

Døpte i perioden  november  2016 – februar 2017
Martin Bergh Linge
William Øveråsen
Mathilde Lovise Bernander
Lukas Gunder Wathne
Theo René Stangenes Lakseide
Ella Othilie Grødem
Samuel Gilje Vik
Fredrik Aanensen
Oskar Eldhuset Sjustøl
Sebastian Michel
Ellie Ljosland Gumpen
Amalie Bjørnarå
Sofie Olsen Abelsnes
Johan Lindeland Monslaup
Martinius Kongevold Hamar
Erlend Heggelund Lien
Leonore Marie Ramse Knudsen
Hedda Kittelsen
Even Rypestøl Aanonsen
Nora Henriksen
Lovise Tomine Jørgensen
Emil Haugstvedt
Lionel Settemsli-Løining
Lilly Olivia Gausdal

Didrik Mathisen Myrene
Torstein Svendsen Dammen
Thomas Høiland Voreland
Mathilde Fugle-Kaarikstad
Julia Lægdene
Theodor Bjørke Wefring
William Kosmo Mykland

Døde i perioden november 2016 - februar 2017
Nora Eilertsen
Aslaug Karoline Rønnekleiv
Kjell Magne Kjellevold
Kjell Jøran Bråstad
Caroline Salvesen-Mirakel
Ole Christian Hansen
Carl-Henrik Hanssen
Øyvind Skogstad Leland
Elsa Lillian Strømme
Torhild Julia Haukland
Bjørg Hallberg
Haldis Annie Lykkedrang
Arnold Bjørnestad
Rolf Karlsen

Viede i perioden november  2016 - februar 2017 
Cathrine og Alf Gunnar Pedersen
Cecilie Johansen og Torstein Rosenvold

Slekters gang 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: Babysang (fra 0 til 2år) 
Kafé/sosialt fra 11.15
Fra kl .11.15: Kafé 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 våren 2017!

   7. mars
25. april
 23. mai

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 1. februar - Stein Reinertsen 
 Den norske kirke - veien videre?
Onsdag 1. mars - Hallvard Hagelia 
 Måten å lese bibelen på

Onsdag 5. april - Odd Bjarne Ellefsen 
 Å se gjennom den andres briller
Onsdag 3. mai - Arne S. Rosenvold 
 Kristenlivet i Randesund - ei delt bygd
Onsdag 7. juni - Ragnhild Toreid 
Terje Vigen

Ta kontakt for visning
•  Opplev en lekker 
 visningsleilighet
•  Kanskje får du et 
 innredningstips!
•  Flotte takterrasser. 
•  Få med prospekt

•  Kom inn i en vakkert
 innredet bungalow
•  Nyt en kopp kaffe  
 i servicesenteret
•  Ta en rusletur i hagen 
•  Få prospekt Trinn 2
 randesundhageby.no

Bamse Brakars Qube

Randesund hageby

Gleden ved å skapehsh-as.no
Kirsten Vik, HSH, tlf 900 38 738 
Ole Kristian Kristiansen, Eiendomsmegler1, tlf 404 08 610

På boligjakt i Randesund og på Søm? 



MARS 

Søndag 5. mars

(1. søndag i fastetiden, Matt 4, 1-11) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Familiegudstjeneste  TROS 1. trinn  

Rabakoret  Karneval

Søndag 12. mars

(2. søndag i fastetiden, Matt 15, 21-28) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Forbønn  

Søndagsskole 

Randesund kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp

Søndag 19. mars

(3. søndag i fastetiden, Luk 11, 14-28) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp  Søm kirkekor  

Helge Gudmundsen 

Menighetens årsmøte etter 

gudstjenesten 

Søm kirke kl. 17.00: 

Barnegudstjeneste

Søndag 26. mars

(Maria budskapsdag Luk 1, 26-38) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Søndagsskole  

Randesund Soul Children synger

APRIL 

Søndag 2. april

(4. søndag i fastetiden, Joh 11, 45-53) 

Søm kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Nattverd  Søm kirkekor

Søndag 9. april

(Palmesøndag, Joh 12, 12-24) 

Randesund kirke kl. 11.00: 

Gudstjeneste  Dåp

Skjærtorsdag 13. april
(Matt 26, 17-30) 
Søm kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Langfredag 14. april
(Luk 22, 39-23, 46) 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste

Påskedag 16. april
(Luk 24, 1-9) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Dåp

Søndag 23. april
(2. søndag i påsketiden, Joh 21,1-14) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  «Barnas påskefest»  
Nattverd  Rabakoret

Søndag 30. april
(3. søndag i påsketiden, Joh 10, 11-18) 
Søm kirke kl. 11.00:
Konfirmantenes gudstjeneste  
Nattverd 
Søm kirke kl. 17.00: 
Barnegudstjeneste

MAI
Søndag 7. mai
(4. søndag i påsketiden, Joh 16, 16-22) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Dåp  SVOK synger

Lørdag 13. mai
Søm kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 14. mai
(5. søndag i påsketiden, Joh 15, 1-8) 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Onsdag 17. mai
(Grunnlovsdag, Luk 1, 50-53) 

Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste

Søndag 21. mai
(6. søndag i påsketiden, Luk 18, 1-8) 

Søm kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste  Balubadag  TROS 3. 

trinn

Torsdag 25. mai
(Kristi Himmelfartsdag,  

Mark 16, 19-20) 

Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Lørdag 27. mai
Søm kirke kl. 12.30 og 14.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 

Randesund kirke kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 

Randesund kirke kl. 13.00: 
Dåpsgudstjeneste

Søndag 28. mai
(Søndag før pinse, Joh 15, 26-27) 

Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

JUNI
Søndag 4. juni
(Pinsedag, Joh 20, 19-23) 

Søm kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste  Dåp

Søndag 11. juni
(Treenighetssøndag, Matt 28, 16-20, 

Misjonsbefalingen) 

Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  Nattverd

Vi tar forbehold om endringer. Se 

nettstedet vårt www.randesund.no 

eller Fædrelandsvennen

Gudstjenester fra mars – juni 2017


