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Martin Luther kommer til Søm kirke!

Søm kirkekor inviterer til Lutheraften i Søm kirke søndag 22. oktober kl. 19.30
Søm kirkekor ønsker å markere 500-årsjubileet
for reformasjonen med en sangaften. Her vil du
få møte selveste Martin Luther i Simon Balsnes
skikkelse. Du kan også være med både å synge
og lytte til Martin Luthers salmer.
Planleggingen er i full gang, forteller dirigent
Lisa Håland som sammen med korets leder
Anette Strømsbo Gjørv og Simon Balsnes gleder
seg til selv å bli bedre kjent med grunnlaget for
vår Lutherske kirke.

Redaktørens …
Vi kjørte i bølgende dansk
landskap hvor gamle
vikinggraver raget høyt langs
veien. «La oss gå opp til toppen,»
sa vår venn, og stoppet bilen i
veikanten. Sukk, jeg så på den
bratte veggen av gress gjennom
bilvinduet, men de andre var
allerede på vei opp. Det var
bare å klatre etter. Pust og pes,
endelig oppe. Forbløffet så jeg
meg rundt. Havet lå glitrende
for føttene mine, sjøkanten
buktet seg så langt vi kunne
se, beitende sauer var som
små prikker på jordene under
oss. Og ingenting av denne
vidunderlige skjønnheten ville
vi ha fått oppleve om vi ikke
hadde brukt tid og krefter for å
komme til toppen.

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

Vi tenker ofte på høsten som en
slags endestasjon for sommeren.
Men høsten er vel den av
årstidene som inneholder flest
begynnelser. Vi begynner på
nytt i jobben vår etter ferien, vi
begynner på nye klassetrinn,
universitet og høyskoler, vi
begynner i nye jobber og flytter
inn i nye bosteder.

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

elin.rosok.richardsen@kristiansand.kommune.no

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer

tovehouck.christensen@gmail.com

haakon_eb@hotmail.com

ralph.nash@gmail.com

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

ralph.nash@gmail.com

Aktiviteter som gir dagene
våre rutiner starter opp, og i
menigheten pulserer livet på
ny etter stille dager i kontorene.
Førsteklassingene har blitt bedt
for i gudstjenesten, de som
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kanskje opplever den «største»
begynnelsen av alle. Og vi har
hatt samlingsgudstjeneste
som et startskudd til og en
inspirasjon til innsats og fornyet
fellesskap.

Noen begynnelser er gode
og gjenkjennelige, som det
bølgende danske landskapet,
med sine opp- og nedturer,
men uten stor dramatikk. Andre
begynnelser er tunge og steile,
de krever mye av oss og vi ser
ikke alltid hvordan det skal
ende. Da tenker jeg på hva jeg
opplevde da jeg kom opp på
toppen av vikinggraven. Den
uventede, vakre utsikten. Om
vi våger å anstrenge oss, gjøre
en innsats, legge kreftene til, så
vil «toppen» være der som en
stor overraskelse. Et helt uventet
smil, et fortrolig ord fra en
ungdom, det å se barn mestre
noe, eller kjenne fellesskapet i
gjennomføringen av julemessa.
«Toppen» er den gode
tilhørigheten i menigheten
under vingene til Ham som
hegner om oss og elsker oss.
God begynnelse og god høst,
			 Tove

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
jgribe@online.no
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Rabakoret arrangerer basar i Søm kirke torsdag 12. oktober kl. 16.30.
Hold av datoen!
Følg med på Facebook og hjemmesiden vår for mer info.
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Entertur til Danmark
I år var tiende gang med Enterleir i Danmark på
Holmsborg. Vi koser oss som bare det hvert år. I
år fikk 55 deltakere en fantastisk uke med alt som
hører til. Kjell Tore og Asborg lagde et supert
opplegg der vi alle ble godt kjent. På leiren har
vi mange forskjellige aktiviteter, tur til Tyskland,
shopping og bading.

Under hele leiren har vi teambuilding der vi deles
opp i lag og samarbeider i oppgaver og leker. På
den måten blir vi godt kjent på tvers av skoler og
aldersgrupper.

lovsangsbandet gav oss god trøkk. Siste møtet
hadde vi en fin delekveld og mange gikk opp og
delte historier, tanker og vitnesbyrd.

Når vi så tar med god mat, fotballturnering, bytur,
is, sene kvelder, klemmerunde og mer, kan jeg gi
terningkast 7 av 6 på årets leir.
”Var det fullt?”
”Ja, bussen var stappa, men alltid plass til flere. Så
sett av 29. juli til 3. august 2018”
”Da skal jeg melde meg på.”

På tirsdagen dro vi til Tyskland.
Bussen rullet nedover mot
Tyskland med god glid i lett
medvind. Hjemturen ble verre.
Bagasjerommene var nemlig
proppet med brus og søtsaker.
55 deltakere kjøpte i snitt
to brett hver. 24 brusbokser
på hvert brett blir mange
brusbokser. Lettere sagt, mye å
bære! Vekten tør vi ikke å prate
om, men bussjåfør Torgeir sa det
var greit (og han er også glad i
brus).
På onsdagen meldte de fint vær,
og det stemte. Derfor dro alle til
stranda og vi hadde Beach Olympics. Lagene fikk
nye og gøye utfordringer, og hele gjengen fikk et
deilig bad i gøye bølger.
Hver dag hadde vi morgen- og kveldsmøter. Da
er det tale eller andakt og fin lovsang. Vi hadde
med egne instrumenter og utstyr fra kirka, og

Takknemlighet bedrer helsen!
Høsten er slitsom tid i manges øyne. Mørket senker
seg ute i naturen, og også i mange menneskesinn.
Noen gruer seg for høst og vinter.
Andre synes høsten er en svært vakker tid. De
koser seg med sanking av bær og grønnsaker, og
lange mørke kvelder.
Jeg vet at høsten kan virke ulikt inn på oss. Men
jeg tenker at høsten faktisk også er en tid for
takknemlighet.
Det som ble sådd ut i vår, kan nå høstes inn
Kornet er kommet i hus, det ser ut som om vi skal
få spise oss mette denne vinteren også. Som Kaj
Munk skriver i en preken fra høsten 1941 at «våre
barn skal spise, og der de ber om en skive til så skal vi
ikke nekte dem det. Vi har råd til å si: Vær så god, min
datter! – Det er godt du spiser, min sønn!
Det er for mange av oss den rene selvfølgelighet.
Klart vi har mat. Det finnes jo mer enn nok til alle.
Butikkhyllene er fulle alle steder.
Vi har det bra. Men slik har det ikke alltid vært i
vårt land. Min foreldregenerasjon kan fortelle
om det. Vi trenger ikke å gå lengre tilbake. Og vi
kan bare slå på TV-en så ser vi at slik er det ikke i
noen av verdens land i dag. Vi vet det, men lar oss
kanskje ikke utfordre til å gjøre så mye med det.

Hvis du vil se video fra turen kan du søke på
Holmsborg 2017 på youtube. (https://www.youtube.
com/watch?v=MC4Msmsn4h0&t=28s ) Filmen ligger
også ute på Enter sin Facebook side.
				Johannes Sløgedal

Ta tid til å takke
Ta tid til å takke, din Gud og de mange andre som
har bidratt til at du har det bra. Ta en brødskive i

hånda og takk for at du
har den muligheten, har
fått denne gaven. Du
slipper å gå sulten til
sengs.
Jeg tror også dette vil
bedre helsen. Du vil få et
lysere sinn. I hvert fall vil
du bli bedre å leve sammen med om du preges av
takknemlighet. Det er slitsomt å leve sammen med
den som alltid har noe å klage på.
Jeg leste et vers i Salme 92, som gav meg et ønske
om å bli som disse som beskrives i dette vers, vers
15 «ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske
og frodige».
Jeg kjenner noen slike. De er virkelig gode å være
sammen med. Kunne jeg bli som dem.
Da barna våre var små bad vi alltid ved
sengekanten. Vi brukte noen ganger det
pedagogiske trikset «å fylle takkekurven». Hver av
oss som var der nevnte etter tur en ting vi skulle
takke for. Det ble fine stunder. Det var mulig å
hjelpe hverandre til takknemlighet.
Nå kan vi fylle opp vår egen takkekurv, og så tror
jeg at det vil sette sitt preg på livet vi lever.
Med vennlig hilsen Eivind Martinsen,
sokneprest i Randesund

Hei på deg, du som er 4 år i 2017!
Vi minner om 4-års boken!
Boka deler vi ut på familiegudstjenesten søndag 17.
september kl.11.00 i Randesund kirke og søndag 24.
september kl.17.00 i Søm kirke. Du kan velge den dagen
som passer best for deg! Husk bare å gi oss beskjed!
Vi har også 4-års treff tirsdag 19. og tirsdag 26. september
kl.17.30 i Søm kirke. Treffene er ulike, så det er fint om du vil
være med begge gangene. På treffene blir vi litt bedre kjent
med noen av fortellingene og sangene i boka. I tillegg lager
vi en ting som du kan få med deg hjem.
Husk påmelding på nettsiden vår: www.randesund.no
Vi gleder oss til å treffe deg!
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Hei!på!deg,!du!som!er!4!år!i!2015!!
!
Håper!du!er!en!av!dem!som!har!fått!et!brev!i!posten!me
Vi!har!invitert!deg!til!kirken!fordi!vi!har!lyst!til!å!gi!deg!en
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få!med!deg!hjem.!
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Giverrapport september 2017

Vil du fortsatt være med og opprettholde eksisterende nivå på arbeidet blant barn og unge?

Da må vi ta et større tak.
Lars-Ivar Gjørv

900 63998 | larsivar@gmk.no
Vi er snart godt i gang med arbeidet etter sommeren.
Vi prøver etter hvert å innrette oss mot en høst og
normale dager. Fellesskapene i Randesund menighet
er også godt i gang. Vår felles utfordring er imidlertid
at vi har større ambisjoner enn vi har dekning for i
budsjettet. Vi trenger flere givere.

Vi har ambisjoner innen barne–
og ungdomsarbeid som går utover
det vi per i dag har dekning for i
våre budsjetter.

Det er mange måter på gi på—finn din måte:

Bli en fast giver i dag!
Det er flere måter å bidra på i Randesund menighet. Du kan bli én av omkring
to-tre hundre frivillige som ukentlig gir av sin tid, deler sine ressurser og
kompetanse, 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. Du kan
også gi enkeltgaver via mobiltelefonen din, se under.

Gi gaver når du vil fra mobiltelefonen:

Det kan du hjelpe oss med.

Last ned appen Vipps, registrer deg og ditt bankkort, og du er
klar til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.

Foto: Nathan Hopkins.
Vi har hatt en fin oppgang i givertjenesten, se
grafen nederst til høyre. Men per i dag har oppgangen stoppet opp. Det må vi gjøre noe med.

Registrer Randesund menighet—104058.

I tillegg til den generelle prisstigningen i samfunnet, har vi nok hatt ambisjoner innen barne– og
ungdomsarbeidet som er større enn det vi har
inntekter til. Så langt dekker vi dette gjennom
fondsmidler, men det er ingen bærekraftig drift.

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

Vi trenger derfor flere faste givere, og at vi som
gir, forplikter oss til f.eks. å gi 20 % mer fast per
måned, eller per år.

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.

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

Du kan også gi via mobiltelefonen:
Installer appen, 104058, og gi en enkeltgave.

www.randesund.no/givertjeneste

Giverinntektene viser en stigning fra 2012 og
fram til i dag. Bli med oss videre.
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.
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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 2. desember. 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!

Ny diakonvikar

Vi utfordrer deg:

Vi spurte konfirmantene i vår om hvordan de
ville karakterisere konfirmantopplegget. Vi er
godt fornøyd med svarene:

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, 2.-3. desember
2017!

Vår diakon, Anne Eidjord har fødselspermisjon. Vi har vært heldige å
få tak i dyktige vikarer. Elin Røsok Richardsen begynte i stillingen 15.
august 2017. Elin er oppvokst i Ytre Vågsbygd, men har bodd i Oslo
de ni siste årene. Hun har en bachelor i Musikk, menighet og ledelse
på Høgskolen i Staffeldtsgate, årsstudium i Kristen sjelesorg og
master i diakoni. Etter studiene jobbet hun som menighetspedagog
i Bærum, og trivdes godt med å jobbe med barn og ungdom. Hun er
opptatt av at vi som kirke er Jesu hender og føtter i lokalsamfunnet
vårt, at vi kan være lys for hverandre og løfte hverandre opp når livet
blir utfordrende.
«Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med menneskene i menigheten,
og å lære av dere den tiden jeg skal være her. Jeg er allerede utrolig
imponert over alt dere får til, og over engasjementet både stab og frivillige viser,» sier Elin. Vi ønsker
henne velkommen og alt godt i en viktig tjeneste.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2017 Nr.3
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Å velge strategi for en menighet
Menighetsrådet har mange oppgaver. En av dem er
å ha et overordnet blikk på alle arbeidsoppgavene
menigheten har, og stadig tenke på om vi har de
rette strategiene for å nå målene vi setter oss. Men da
må målene være klare og definerte.
Dette har flere menighetsråd jobbet mye med før
oss. Og resultater har det blitt; - eksempler på det
er satsingen på å ansette ungdomsarbeidere og
oppbyggingen av trosopplæringen.
Nå vil vi tenke stadig videre. Vi har fått mange
innspill fra medarbeidere og stab, og det er vel
ikke et område i menigheten som ikke kan trenge
ekstra innsats. Alle ønsker jo å nå litt lengre
hele tiden. «Hellig uro» var det en som en gang
kalte dette; det er et godt uttrykk for den gode
utålmodigheten vi kan oppleve som kristne. Og
som stadig utfordrer oss til nytenkning.
Skal vi prøve å spisse menighetens visjon til å bli mere
nær for den enkelte?

Nå heter det: «Randesund
menighet: Et fellesskap
for alle - i tro på Jesus
Kristus - i tjeneste for
medmennesker.»
På mange måter en
fin visjon som vel også
avspeiler den veldige
aktiviteten som foregår i menigheten, hvor mange
mennesker er innom kirken vår hver eneste dag.
Kanskje blir det en ny visjon, kanskje blir det nye
områder vi må satse mere på. Men her trenger vi
hele tiden nye som er med på å støtte økonomisk.
Og så lenge mennesker fortsatt ønsker å gi av sin
tid til menigheten kan vi nå langt.
Jan Georg Ribe,
leder for Randesund menighetsråd

TØFF på TUR
7.-11. august var TØFF på tur til London. Vi var 10
ungdommer (i alderen 15-17 år) og 3 voksne.
Ungdommene har gått ett eller to år på TØFF:Trening og
Øvelse for Fjorårs og Forfjors konfirmanter.
Innholdet på TØFF–samlingene kan variere noe, men
faste innslag er samarbeidsoppgaver, ledertrening
og bibelkunnskap. I løpet av TØFF-året har de deltatt
på arrangementer der de har hatt ansvar for ulike
lederoppgaver. Det har vært turer med konfirmantene og
trosopplæringstiltak som LysVåken, Tårnagenthelg og TROS.
Hvert år drar vi på tur, og i år ble det London. Hver dag
startet med «Ord for dagen» som en eller to TØFF-ere
hadde ansvar for, og vi leste opp referat fra gårsdagens
hendelser som TØFF-ere hadde skrevet.
Vi hadde også noe undervisning hver
dag, forskjellige «utflukter» ledet av
TØFF-ere, og de hadde ansvar for «Ord
for natta». Vi var på musikalen Matilda
av Roald Dahl, og en kveld var vi på
Evensong i St. Paul’s Cathedral.
Vi hadde en flott tur til London, med
utrolig hyggelige og flinke ungdommer.
En fantastisk gjeng å dra på tur med!
Tusen takk for turen!
		
Ellen, Haakon og June
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Roald – helt klart en av gutta!
Det er helt stille på arbeidsrommet i kjelleren på
Søm kirke når vi treffer Roald Johannessen der en
ettermiddag i august. Bord og krakker er ryddet,
verktøyet har en pause der det er ordnet i esker og
på kroker på veggen. En keramikkovn har plass i
hjørnet.
Det er her Guttis holder til, treffstedet for de
yngste guttene i menigheten. Her har Roald
motivert, snekret og skapt et godt miljø for
barn i rundt tretten år- hver annen mandag året
gjennom. Men nå gir han seg, og fortjener noen
gode ord, selv om han slett ikke vil snakke om seg
selv.
Men hva er egentlig Guttis?
Dette må da være en godt bevart hemmelighet,
mener vi, men slik er det ikke, forteller Roald, selv
om aktiviteten har levd litt bortgjemt. - Her har vi
laget aktivitet med sløyd i sentrum, skapt et godt
miljø og vært et trygt samlingspunkt for gutter i
skolealderen 1.–4. klasse, sier Roald, som selv kom
inn i gjengen via egne barnebarn.
Han brenner for det å lage noe med hendene, se
gleden ved å mestre oppgaver og å lage en god
ramme rundt møtet. Det blir tid til en god prat
med de yngste, noen ord med på veien på en kort
samlingsstund, og en matbit hører også med. Som
oftest har det vært lapper og frukt på menyen,
men også ulik mat ute i lavvoen og en skikkelig
juleavslutning.

Voksne som har god tid til en prat er også et stort
pluss. Det har vært en god arena, og mange er de
som har hatt lyst til å fortsette etter at de måtte
slutte.
Vi har laget enkle, brukbare saker, som fuglematere,
krakker, og ting å bruke hjemme. Det å se gleden
over å lage noe, være stolt over å få det til har vært
det beste! Og noen har garantert fått sin første
inspirasjon til et praktisk yrkesvalg nettopp her på
Guttis, mener Roald, som sier at man kan se ulike
talenter allerede i tidlig alder.

Velvillige støttespillere
Roald sier at det ikke hadde gått an å holde
13 år som primus motor
hjulene i gang uten alle de flotte foreldrene som
-På det meste har vi vært 20-25 stykker, og tallet
har vært med, både fedre og mødre. Det har vært
holder seg, tross konkurranse med fotball og andre
stor velvillighet fra andre aktører også som har stilt
aktiviteter. Heldigvis har vi tilgang til flere lokaler i
opp på forespørsel, det være seg leverandøren
kjelleren, og vi kan spre aktiviteten når det er fullt
av materialer til snekringen (Valhalla verksted),
hus, sier Roald, men mener selv det er på tide å gi
politiet, og Bymisjonens sykkelverksted. De
seg nå, etter rundt 13 år som primus motor. Han
har hjulpet med reparasjoner, vedlikehold og
har mye annet å ta tak i, jakt, naturliv og å fikse og
sykkelvett. Besøk fra fotballklubben Start har de
vedlikeholde på flere hold.
også hatt, i tillegg til støtte fra andre gode hjelpere
-Men blir det ikke rart da, å ikke møte opp på
i nærmiljøet. Også flere i staben har hjulpet til med
Guttis på mandagene? - Alt til sin tid, det er sunt
å lage godt opplegg på Guttis.
med sirkulasjon, og jeg tror sikkert aktiviteten vil
Bare gutter
fortsette, hvis noen kan sette av litt tid. Her får man
-Men navnet da, Roald, er dette en ren
mye igjen. Men du skal ikke se bort fra at det kan
gutteaktivitet? – Ja, sånn har det vært, forteller
bli et besøk innom ved behov, avslutter Roald.
Roald, og trekker linjene tilbake til den gamle
Vi kan bare ta av oss hatten og takke for
Menighetshuset på Søm, der det hele begynte. –
innsatsen. Roald Johannessen- en av gutta på
Det er nok godt å være bare gutter innimellom,
Guttis, som har satt gode spor etter seg.
uten at det er noen diskriminerende tanke bak det.
				Dag Johan Beek
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Nåde!

I år er det 500 år
siden Martin Luther
offentliggjorde sine 95
teser mot avlatshandelen.
Dette ble starten på
Reformasjonen, som resulterte i skillet mellom den
katolske kirke og de protestantiske kirker.
500-årsmarkeringen for reformasjonen
er ingen feiring av at kirken ble delt, men
snarere en mulighet til å ha fokus på det som
kirkesamfunnene har felles: Evangeliet om frelse
ved troen på Jesus Kristus
Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge
i 2017 er ”Nåde”. Det blir konkretisert ved tre
undertemaer: ”Frelsen er ikke til salgs”, ”Mennesker
er ikke til salgs” og ”Skaperverket er ikke til salgs”.
Samlingsgudstjenesten i Søm kirke 27. august
var den første av fem gudstjenester i høst som
markerer reformasjonsjubileet.

Frelsen er ikke til salgs

Gud krever ikke annet
offer for syndene våre
enn det offeret Jesus gav
da han døde på korset.
Ingen har grunn til å rose
seg selv overfor Gud,
verken når det gjelder egen livsførsel eller religiøs
praksis.
Guds frelse står i skarp motsetning til tanken om
at vi kan tilegne oss Guds gaver for selv å oppnå
sosial, økonomisk og politisk status.
Kirker verden over ser at det fremdeles er
behov for å kjempe mot at religion gjøres til en
handelsvare og et middel til maktovergrep og
utnytting av fattige mennesker. Martin Luther
argumenterte mot at det er mulig å kjøpe seg fri
fra konsekvensene av syndene sine.

Mennesker er ikke til salgs

Kirken er et fellesskap
som gir mennesker
tilhørighet. Ethvert
menneske er skapt
i Guds bilde og er
elsket av Gud. Det er
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grunnlaget for det
kristne menneskesynet
og troen på
menneskeverdet.
Når noen ikke
respekterer et
medmenneskes
verdighet, men utelukkende ser på det som
et objekt en selv kan tjene penger på, krenkes
menneskeverdet.
• Slaveri er ikke avskaffet, men opptrer
i stadig nye former. Mange steder er
fremmedarbeidere, kvinner og barn tvunget
til å jobbe under umenneskelige forhold.
Mennesker i hundretusentalls er offer
for menneskehandel over landegrenser,
enten det er til prostitusjon eller annet
tvangsarbeid.
• Noen tjener store beløp på å sende
flyktninger ut langs usikre fluktruter, i mange
tilfeller inn i den visse død.
Vi vet at Guds kjærlighet til oss, slik han har vist
den gjennom Jesu liv, død og oppstandelse,
er et vitnesbyrd om ethvert menneskes verdi
og verdighet. Mennesker skal aldri være en
handelsvare på det åpne markedet.

det mulig å overleve der. Andres jakt på
fortjeneste skaper endringer i klima og
ressurstilgang.
• Klimaet forandres raskt, økosystemene
trues, artsmangfoldet minker, jord og vann
forurenses.
Kirker verden over har gjenoppdaget betydningen
av troen på Gud som skaperen av himmelen og
jorda. I Jesus Kristus er Gud kommet oss nær
og blitt en del av det skaperverket som han
opprettholder ved sin livgivende Ånd.

Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er
ikke deres eget verk, men Guds gave
(Ef 2,8)

Kjernen i reformasjonen er at mennesker blir
rettferdige for Gud ene og alene på grunn av Guds
nåde, slik den blir gitt oss gjennom Jesus Kristus,
Bibelen og troen. Den som har tatt imot Guds
nåde, er fri til å elske og tjene sin neste, fri til å leve
som et ansvarlig menneske i samfunnet, og fri til å
være en god forvalter av skaperverket.
Biskopene i Den norske kirke skriver:
«Martin Luther levde i en annen tid og kjempet
med spørsmål som er forskjellige fra våre. Ikke
desto mindre bærer mennesker i dag også på en
lengsel etter å være sett og elsket, etter et håp
som gir mening og livsmot. Denne lengselen får

sitt sanneste og dypeste svar i evangeliet om Guds
nåde. Det viktigste i livet er ikke det vi får til, men
det vi får.
Reformasjonsåret 2017 gir oss mulighet til å fornye
formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet
både i ord og handling. Gud vil fellesskap med oss
som sårbare, syndige og ansvarlige mennesker.
Gud vil helbrede oss, forsone oss med seg selv og
med hverandre, og reise oss opp til et liv i tro og
tjeneste. For oss som kirke betyr det å holde frem:
• at hvert menneske er skapt, sett og elsket
av Gud; menneskets verdi er ukrenkelig,
• at vi ved dåpen og troen på Kristus får
tilgivelse for våre synder, forenes med vår
himmelske Far og blir hans barn. Frelsens
grunnlag er Guds nåde alene,
• at Guds barmhjertighet overfor oss
innebærer et kall til å leve ut den samme
barmhjertighet i møte med medmennesker
og i ansvar for skaperverket.»
Bispemøtet, januar 2017
Det er utarbeidet et samtaleopplegg knyttet til
gudstjenestene. Dette kan lastes ned til bruk i bibelog samtalegrupper på kirken.no: https://kirken.
no/nb-NO/reformasjon-2017/reformasjon-2017ressurser/temagudstjenestene-hosten-2017/

Takket på Samlingsgudstjeneste

Skaperverket er ikke til salgs

Gud har skapt jorda og
alt det som fyller den.
Vi har fått ansvar for at
skaperverket forvaltes slik
at jorda også i framtida
kan være et godt hjem
for mennesker og et
mangfold av levende arter.
Naturen er i utstrakt grad blitt en handelsvare
som de rikeste kontrollerer: Landarealer, mineraler,
vann, frukt, grønnsaker, trær, fisker og alle slags dyr.
Handelen kjenner ingen grenser, og den har skapt
store miljøutfordringer.
• I mange samfunn er det skrikende mangel
på rent drikkevann, mens vannressurser
selges eller leies ut til kapitalsterke
landeiere.
• Mennesker drives bort fra sine bosteder
fordi ressursgrunnlaget ikke lenger gjør

Tema Te og Tapas

i Søm kirke kl. 19.30
Sokneprest Tom Martin Berntsen:
Tirsdag 19. september:
Historien om Martin Luther og arven
etter reformasjonen
Tirsdag 14. november:
«Her står jeg – hvor går vi?» Om
reformasjonens betydning i dag
Småretter og te, spørsmål og samtale,
kr. 100

På samlingsgudstjenesten 27. august ble to
medarbeidere takket: Karen Marie Farestveit for
sitt mangeårige arbeid i Søndagsskolen, og Roald
Johannessen for sitt arbeid med Guttis. Begge
framhevet at arvtakere må finnes.
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Bli med på
TROS for 5.trinn!

Vi starter opp onsdag 8. november.
Det blir samlinger fem onsdager
fra kl. 14.00 – 16.00 i Søm kirke og deltakelse på
gudstjenesten10. desember i Søm kirke.
Alle får sitt Det nye testamente, og vi skal lære å bruke det, og
ha mange gøye aktiviteter.

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

Hyggetreff

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

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

FREDAG 20. OKTOBER
(da har du fri fra skolen)

Vi skal være i Søm kirke
hele dagen fra kl. 09.00..
Du vil få høre en bibelfortelling, være med på forskjellige gøye aktiviteter, lage noe
fint og få høre om misjonsarbeid i Tallinn, Estland.

Håper du vil bli med !
Du vil få innbydelse i posten.

Baby- og
småbarnssang
for barn 0-2 år

i Søm kirke
Høsten 2017

Høsten 2017
13. september:
11. oktober:
15. november:
13. desember:

Reidar Skaaland
Ragnhild Toreid
Elin Røsok Richardsen
Tove Houck

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

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.
HØSTEN 2017
28. september
26. oktober
30. november

Alle er hjertelig velkommen!

Hver onsdag kl 10.30
fra 13. september
t.o.m 29. november

unntatt 4. oktober (høstferie)

Kafé fra ca. kl 11.15, med sosialt
samvær, salg av kaffe og vafler.
Søndag 22. oktober kl.17:
Barnegudstjeneste m/ Babysang

Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Søsken gratis.

Velkommen!

Barnegudstjenester
i Søm kirke
Høsten 2017

Tilrettelagt for de minste barna og
deres familie – og ellers alle
som har lyst.

Datoer:
10. september
22. oktober
(med Babysang)
19. november
Gudstjenestene begynner
kl. 17.00
De vil vare opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

Velkommen!

Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Trenger du skyss eller har spørsmål, ta
kontakt med:
Elin Røsok Richardsen, diakon
Tlf: 38 19 68 81/906 62 699

Reidar Skaaland, kantor,
Eivind Martinsen, sokneprest,
og Elin Røsok Richardsen, diakon
Vi er tilknyttet Ung Kirkesang.
Dette gir oss økonomisk støtte for alle deltakere
som vil bli medlem.
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www.randesund.no
www.facebook.com/randesund.

Hardumistetnoen?

Mange erfarer at det er godt
å ha fellesskap med andre
som opplever sorg. Vi ønsker
nå å starte nye og ulike
samtalegrupper for voksne
som har mistet ektefelles/
samboer, barn eller foreldre,
og tilbyr også egne grupper
for de som har opplevd
samlivsbrudd. Gruppene
starter når det er nok
påmeldtemednoenlundelikt
tap. Det stilles ingen krav til
kirkelig tilknytning eller tro.
Mer informasjon og
påmelding: www.
kristiansand.kirken.no eller
diakoniRandesundmenighet
på tlf: 38196881.

Arrangør: Sorg og omsorg –
diakonene i Kristiansand og
Søgne

Kirkenytt - Randesund menighet - 2017 Nr.3
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2-ÅRSBOK

Vi inviterer til samling for 2-åringer i Søm kirke

TIRSDAG 7. NOVEMBER
Kl 17 – 18: Samling i kirkerommet
for 2-åringer med foreldre.
Vi synger og leker.

Ønsker du det, kan du komme og få lapskaus mellom kl. 16 -17.
Dette er for hele familien på kirketorget.
Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn

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.

AKTIVITETER FOR BARN & UNGE
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge,
og vi håper DU har lyst å være med!! J

BABYSANG

For barn mellom 0 og 2 år med foreldre.
Hver onsdag fra 13. september (unntatt 4. oktober) t.o.m. 29. november 2017
Kl. 10.30 - 11.15 i Søm kirke.
Kafé / sosial samling fra kl. 11.15. Salg av kaffe, saft og vafler.
Ingen påmelding.
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad, mail: june.myhrstad@kristiansand.kommune.no

SKATTEKISTA – SØNDAGSSKOLEN VÅR

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.
På gudstjenestelista på siste side vil du finne hvilke søndager det er søndagsskole.
Kontaktperson: Menighetskontoret, mail: randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Har du en LEKESAU? Ta den med!
Temaet er Sauen! J
Påmelding på www.randesund.no
innen: 1. november 2017
Hilsen Ellen, Haakon og June
Dette er sendt til dem som er døpt mellom 01.07 og 31.12.2015.

TØFF
Trening og øvelse for fjorårskonfirmanter

Vi har stort fokus på Jesus, bibelen,

og andre ungdommer (15-17 år)

ledertrening og det sosiale.

Ønsker du å:
- fordype deg mer i den kristne tro?
- være med som leder på konfirmanttur og
andre ting for barn og unge?

14

Hvert år har vi en TØFF-tur, denne gangen
drar vi til Danmark.
Oppstart 24. september, - ønsker deg hjertelig
velkommen til Søm kirke!
Meld deg på: www.randesund.no

Da er TØFF-kurset perfekt for deg!

Mvh

Kurset består av seks kurskvelder i løpet av

Haakon Ekberg, June Baarøy

høsten og vinteren, i tillegg til lederoppgaver.

Myhrstad, Ellen Sandvik.
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GUTTIS – Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4. klasse)

annenhver mandag fra 11. september t.o.m. 4. desember 2017 kl. 18 – 19.15 i Søm kirke.
De fleste samlingene er i kjelleren i Søm kirke. Fremmøte her, dersom ikke annet er nevnt.
Sløyd og forming er hovedaktivitetene på hobbykveldene. Dessuten synger vi litt og forteller
historier fra Bibelen.
Kontaktperson: Ellen Sandvik: Ellen.Sandvik@kristiansand.kommune.no

RABAKORET - Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år.
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke, oppstart 24. august 2017
Barn fra 4 år til og med 1. klasse - Mini Raba: Kl. 17.00 - 17.45.
Barn fra 2. til 7. klasse - Raba: Kl. 18.00 - 18.45.
Kontaktperson: Reidar Skaaland: 481 40 622

MIDI

Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. klasse.
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke
Samlinger f.o.m. 15. september t.o.m. 8. desember 2017.
Kontaktperson: Thomas Westergren: 408 79 560

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
Kontaktpersoner: Asborg Konnestad: 954 66 359, Kjell Tore Myre: 413 05 917
Følg med på www.randesund.no og www.facebook.com/randesund !! J

Kirkenytt - Randesund menighet - 2017 Nr.3
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Vi leverer varene...

Trelast og byggevarer
TIL PROFFMARKEDET

KRISTIANSAND
SØRLANDSPARKEN

MJÅVANN

VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444

TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG – FOR ALLE BEHOV
www.alpha-omega.no

S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

Mesel-Invest AS

www.neumann.no

strømme

G. Strømme Holding AS
Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Coop Mega Dvergsnes

Mail:dvergsnes.mega@coop.no
Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00
Nå også lørdager

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

Entreprenør og eiendomsutvikler
www.kaspar-stromme.no

Tlf. 932 34620

Meny Rona

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

Telefon: 38179600
16
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Slekters gang i perioden mai – august 2017
Døpte i perioden mai – august
Andreas Løberg Skarpeteig
Leander Breidenthal Olsen
Noah Jacobsen
Elias Charles Sommerfelt Sowka
Hans Källquist
Dina Sandsdalen Robstad
Tiril Marie Brattland
Liam Kronborg
Even Tobias Forland
Iben Langfeldt Topstad
Emilie Toreskaas
Lycke Andreasen Bekkevold
Johanna Sofie Håland
Celine Bortne
Marte Sørensen
Amalie Dignes Porsbøll
Amanda Nordstrand Pedersen
Eva Cecilie Karlsen
Frida Rasmussen
Elias Raustøl
Ester Olivia Rosaria Andersen
Kristine Lande
Ada Skjølberg-Melsæter
Daniel Gundersen Kristiansen
Sondre Gundersen

Døde i perioden mai – august
Jens Ulrik Ravn-Nielsen
Aage Knutsen
Bjørg Natvig
Olaf Walther Olsen
Randi Voreland
Harry Govert Torsøe
Hans-Petter Usterud
Alf Kyrre Dypedal
Magne Torald Nygård
Gudrun Ådnevik
Stian Dolsvåg
Tor Kvarenes
Finn Mydland

Viede i perioden mai – august

Kine Kjellemo og Kristian Lillemark
Anne Jo Liebeck og Steinar Langeland
Nina Maria Christina Bergheim Botnmark og
Daniel Bergheim Botnmark

Mandager
Kl. 11.00-12.00: B
 ønn og samtale i kapellet.
Åpent for alle
Kl. 18.00-19.15: G
 uttis annenhver mandag.
For gutter 1.-4. trinn
Tirsdager
Kl. 17.30 -19.00: Speideren
Onsdager
Kl. 10.30-11.15: 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: M
 IDI annenhver fredag.
For gutter og jenter 5. – 7. trinn
Lørdager
Kl. 19.30: U
 ngdomsgruppa Enter^.
For ungdommer fra 8. trinn og oppover
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

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

Onsdag 6. september - Torstein Gundersen
Guds nærvær når sykdom rammer
Onsdag 4. oktober - Harald Olsen
Ilden fra vest. Den keltiske impulsen i vår kirkes historie

Onsdag 1. november - Tor Svein Langås
Martin Luther - mannen som forandret Europa og fornyet
troen
Onsdag 6. desember - Torill Farstad Dahl
”Det lys som bryter mørkets makt.”
Sang: Toralf Dalene og Odd Werner Pedersen

JULEVERKSTED 2017

Offer 28. mai – 13. august 2017

28.05.17 Laget: 					
04.06.17 Menighetens arbeid: 			
11.06.17 Misj.prosj. Tallin:			
18.06.17 Menighetens arbeid: 			
25.06.17 Skjærgårds music: 			
02.07.17 Menighetens arbeid: 			
09.07.17 Blåkors Kristiansand: 			
16.07.17 Menighetens arbeid: 			
23.07.17 KUP, Kirkens ungdomsprosj.
30.07.17 Menighetens arbeid:			
06.08.17 Menighetens arbeid:			
13.08.17 Havglimt:				

Faste arrangementer i Søm kirke

kr. 5 691
kr. 7 777
kr. 8 233
kr. 7 377
kr. 4 566
kr. 7 204
kr. 8 843
kr. 6 478
kr. 6 993
kr. 10 574
kr. 5 353
kr. 6 379

(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Randesund kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Søm kirke)
(Randesund kirke)
(Søm kirke)

TIRSDAGS-

LAPSKAUS

Randesund menighet inviterer
familier og voksne i alle aldre
til servering av lapskaus
tre tirsdager høsten 2017!
26. september
7. november
5. desember

Tirsdag 5. desember kl 17.30 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!

Tidspunkt: kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke
Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.
Hjertelig velkommen!
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Gudstjenester i Randesund menighet september til desember 2017
SEPTEMBER
Søndag 17. september
(15. søndag i treenighetstiden, Matt 7, 24-28,
«Skaperverket ikke til salgs»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, «Diakoniens dag», søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, «Min kirkebok»
Søndag 24. september
(16. søndag i treenighetstiden, Mark 7, 31-37,
«Den døvstumme»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Gudstjeneste, «Min kirkebok», Rabakoret
OKTOBER
Søndag 1. oktober
(17. søndag i treenighetstiden, Joh 11, 17-29.30-46,
«Jesus oppvekker Lasarus»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd

Søndag 5. november
(Allehelgensdag, Matt 5, 1-12,
«Saligprisningene»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 12. november
(23. søndag i treenighetstiden, Mark 10, 28-31,
«Lønn for de som har fulgt Jesus»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole
Søndag 19. november
(24. søndag i treenighetstiden, Matt 18, 1-6. 10-14,
«Mennesket er ikke til salgs»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste

Søndag 8. oktober
(18. søndag i treenighetstiden, Matt 8, 14-17,
«Jesus helbreder mange syke»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Høsttakkegudstjeneste, nattverd, Rabbersvigen
Jazzforsamling

Søndag 26. november
(Domssøndag, Kristi kongedag, Matt 25, 31-46,
«Jeg var sulten og dere ga meg mat»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp

Søndag 15. oktober
(19. søndag i treenighetstiden, Luk 20, 45-21,4,
«Frelsen er ikke til salgs»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd, søndagsskole

DESEMBER
Søndag 3. desember
(1. søndag i adventstiden, Luk 4, 16-22a,
«Jesus forkynner i Nasaret»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, LysVåken

Søndag 22. oktober
(20. søndag i treenighetstiden, Hebr 13, 1-2,
«Glem ikke å gjøre det gode»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, konfirmantene presenteres
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 29. oktober
(Bots- og bønnedag, Rom 1, 16-17,
«Reformasjonssøndag»)
Søm kirke kl. 11.00:
Festgudstjeneste, nattverd, søndagsskole
NOVEMBER
Lørdag 4. november
(Allehelgensaften, Joh 6, 37-40, «I Guds hender»)
Randesund kirke kl. 14.00:
Dåpsgudstjeneste
Randesund kirke kl. 16.00:
Minnegudstjeneste

Søndag 10. desember
(2. søndag i adventstiden, Luk 21, 27-36,
«Menneskesønnen kommer»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, TROS 5. trinn
Søndag 17. desember
(3. søndag i adventstiden, Luk 3, 7-18,
«Johannes forkynner og peker på Jesus»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søm kirke kl. 19.00:
Julesanggudstjeneste
Vi tar forbehold om endringer. Se nettstedet vårt
www.randesund.no eller Fædrelandsvennen

