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Redaktørens …

Randesund menighet

J

Kirkenytt

eg vokste opp på Tidemands
plass i Mandal, med utsikt over
det nåværende torvet, byens
hjerte. Fra våre vinduer i annen
etasje kunne vi følge med på det
meste som skjedde. I slutten av
november var det stor spenning
når julegrana skulle settes
opp. Min far hadde sine egne
meninger om den var fin eller
ei. Så kom tenningen av lysene
den første søndagen i advent.
Skolemusikken spilte og det var
juletregang, ring etter ring. Alt
kunne vi følge med på der oppe
fra. Men det beste for meg var
å løpe ned den lange trappen
mot gatedøren og så gå ut og
delta i det som skjedde. Kjenne
lukten av grana, gripe noens
hender i en ring, smile til kjente
og virkelig være i opplevelsen
og forventningen om tiden vi
gikk inn i.
Det er lett å innta en
betrakterrolle i vår tid. Vi
får det meste av tilværelsen
inn gjennom skjermer. Ja,
selv vennskap kan vi utvikle
gjennom en skjerm uten å
møte hverandre personlig. Vi
kan betale gjennom skjerm
og vi kan gi gjennom skjerm.

Chat på nett
kommunikasjon
mellom to
mennesker
møtes
gjennom
skjerm
og tastatur
tanker
utveksles
ensomhet
fortrenges
men
berøringen
er kald
blikket
skjult

som få, eller sammen i en
stor mengde, smilet vi sender
hverandre, klemmen vi gir,
ordene vi bruker for å glede
hverandre, varmen av yrende
liv på en julemesse. Det er den
syke hånden vi holder eller
barnet vi har på fanget. Det
er anerkjennelsen vi gir til en
ungdom eller rosen vi formidler
etter en utført oppgave.
Sammen i opplevelsen.

Livet er helt annerledes enn i
min oppvekst der det bare var
vinduer som stengte oss fra å
delta.
«Det er luktene og lysene
som lager stemningen,» sa
noen som ble intervjuet om
jul i Kristiansand Avis. Det er
gleden ved å være sammen
i opplevelsen av luktene og
lysene, tenker jeg. Sammen

Vi trenger skjermen, men det er
fellesskapet som beriker livet.
Det mangfoldige fellesskapet
i gudstjenesten, i gruppene
og tjenestene. Og det lille
fellesskapet vi opplever når livet
har snevret seg inn for oss.
Julen formidler et fellesskap som
er større enn alt annet og som
alle får del i: fellesskapet med
Barnet som vever himmelen inn
i våre hjerter.
			Tove

TROS på 1.trinn!
TROS for de som går på 1.trinn starter opp i Søm kirke i uke 6
(6./ 8. februar 2018). Barna som går på Vardåsen skole og Strømme
skole har samlinger på tirsdagene, mens de som går på Dvergsnes
skole og Kringsjå skole møtes i kirka torsdagene.
Der får barna bl.a. høre om Gud som har skapt alt. De får bli bedre kjent
med kunsten i Søm kirke, og de skal få prøve å være kunstnere selv.
TROS deltar også på Karnevalsgudstjenesten i Søm kirke søndag
11. februar kl. 11. Hold av dagen! Og alle (barn, unge, voksne og eldre) oppfordres til å kle seg ut!
Like over nyttår får alle medlemmer som er født i 2011 brev i posten med innbydelse til TROS.

			HJERTELIG VELKOMMEN! J
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«Husk nåderike Jesus, jeg er din reises årsak»

Guds klokke

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium
med disse ordene: «Det sanne lys, som lyser for
hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kaller
julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble
menneske, født som en av oss i en stall.

Jeg husker den første klokken jeg fikk. Vi snakker om
glede for alle slags folk,
«lenge siden» men ikke så lenge siden. Det var en stor eller kanskje riktigere
begivenhet å skulle reise til byen sammen med mor
sagt, for oss alle i alle
for å kjøpe min første klokke. Det var en investering
livets situasjoner. Det
og forbundet med å bruke oppsparte midler.
må være en glede som
går som en understrøm
En gang senere da den første klokken var ødelagt
i våre liv, nokså
så lurte jeg på om jeg skulle bruke mine da
uavhengig av bevegelser
oppsparte midler på å kjøpe en ny klokke eller
på livets overflate.
en liten transistorradio. Jeg rådførte meg med en
kamerat som syntes jeg skulle kjøpe radio, for da
I Guds hånd
kunne jeg jo høre på radioen hvor mye klokken var. Jeg husker en slik situasjon i eget liv, den kan
Det er godt med sånne kloke venner.
tidfestes. Jeg husker når og hvor det var, og jeg
var spent på hvordan dette ville gå. Jeg ville være
Kronos og kairos
ærlig med Gud, og jeg kunne ikke be som Simeon
Gud har en klokke, og det er en litt spesiell klokke.
Den har to sett med visere. Det ene sett viser tiden i templet «Nå lar du din tjener fare herfra i fred».
Men jeg fant noen ord i Salmenes bok som jeg
som går, og som vi alle kan følge med på. Den
kunne slutte meg ærlig til: Salme 31, 15-16: «Jeg
tiden kaller vi kronos. Vi har det samme ordet i
setter
min lit til deg, Herre, jeg sier: «Du er min
kronologi.
Gud».
Mine
tider er i din hånd».
Det andre visersettet forteller noe som ikke er så
Det er en kortfattet bønn. Ikke mange ord, men du
lett å se for oss. Det viser «Guds time», «da tiden
verden
for et innhold. Det var den gangen godt å
var inne». Den tiden kaller vi kairos.
se mitt liv sammen med Guds. Jeg med mine år og
I løpet av det tidsrommet Augustus var keiser i
dager krøp opp i hånden til Gud.
Romerriket, (og nå snakker vi om kronos), da var
Aldri alene
«tiden inne» (kairos) for Gud. Da sendte Gud sin
Jeg
var ikke den gang og er ikke nå, og skal i all
Sønn til verden. Jesus ble født inn i vår tidsregning,
fremtid
ikke være alene , det forteller julen meg.
eller kanskje det er like mye Guds tidsregning det
For
en
fantastisk
høytid!
også.
Med ønske om en velsignet julehøytid og et AD (Anno
En glede
Domini-Herrens år) 2018.
Dette skal vi få glede oss over, igjen. Det er en
Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund
glede for alt folket. Da må det bety at det er en

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader
Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi
nå skal feire at «dette er så utrolig at det må være
sant.»
Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet
fotografere er sammensatt av de to greske ordene
«lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å
skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner
et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var
mulig tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus sier
om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»
Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine
brev om det han har sett og hørt. Han så hvordan
Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan
han førte de som var utenfor fellesskapet inn i
fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og
satt fri. De som manglet håp, fikk håpet tilbake. De
som manglet mening, gav han mening med livet.
Det var det de kunne se med egne øyne. De så at
Guds navn er barmhjertighet.
En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som
kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde
aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss
bilde av Gud, men det
sier også noe mer. I
Mozarts Requiem synger
koret «Husk nåderike
Jesus (pie Jesu), jeg er
din reises årsak.» Det
var altså menneskenes
frelse som var grunnen
til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut
på reisen ned til oss her på jorden. Til hyrdene på
Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er
det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias,
Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde av
Gud. Han kom for å frelse.
I dette året har vi markert at det er fem hundre år
siden reformasjonen startet. Et av reformasjonens
kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved
troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke
ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å
respondere på at han kom til jorden. Sagt med
Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Med ønske om en velsignet julehøytid,
			
Stein Reinertsen
			
Biskop i Agder og Telemark

Stor suksess med RABABASAR!

Det va r stinn brakke og stor stemning da Rabakoret avholdt sin tradisjonelle basar den 12. oktober. På kun to timer fikk Rabakoret
samlet inn kr. 25 000,-. Fantastisk! Ester og Ann Kristin Hallaråker sørget for mange fine premier – tusen takk til dem, og alle
de andre frivillige som bidro til å gjøre dagen til en stor fest.
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Gudstjenester jul og nyttår 2017/2018
Søndag 24. desember
(Julaften, Luk 2, 1-20, «Jesus blir født»)
Søm kirke:
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste, sang av Rabakoret
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste, sang av Vilde Sørensen
Vabo og Hanne Mathea Omdal Egeland
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste, sang av Thor Eivind
Ranneberg Nilsen og Mette Schwaiger Pearson, Ole
Johan Rossland, klarinett
Randesund kirke:
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste, sang av Marte Elisabeth
Lynne, Harald Knudsen, trompet
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste, sang av June Baarøy
Myhrstad, Mathias Hagen, saksofon
Mandag 25. desember
(Juledag, Joh 1, 1-14, «Ordet ble menneske»)
Søm kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste, nattverd, sang av mannsgruppe

under ledelse av Reidar Skaaland, Mathias Hagen,
saksofon
Søndag 31. desember
(Nyttårsaften, Joh 14, 27, «Kristi fred»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
2018
Mandag 1. januar
(Nyttårsdag, Matt 1, 20b-21,
«Du skal gi ham navnet Jesus»)
Søm kirke kl. 17.00:
Felleskirkelig gudstjeneste, nattverd
Onsdag 3. januar
Søm kirke kl. 17.30:
Menighetens juletrefest
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Misjonsprosjektene i Randesund menighet
Giverrapport desember 2017

Bli med oss og bygg menighet videre:

Fellesskap—mangfold
Lars-Ivar Gjørv (tekst) Øistein Vigemyr (foto)
Menighet er så mye: Unge og eldre. Søndagsskole og
julemesse. Kor og bønnegruppe. Syk og frisk. Sprek og
slapp. Lang og kort. Slank og tykk. Kirkeverter og dåpsforeldre. Bryllup og begravelse. Lista er lang.
Og først av alt: Evangeliet forkynnes og sakramentene
forvaltes. Bli med oss videre i givertjenesten.

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:
Last ned appen Vipps, registrer deg og ditt bankkort, og du er
klar til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.
Registrer Randesund menighet—104058.
Gi en skikkelig jule– og nyttårsgave:
Se gult felt under.
Gi en julegave til en menighet som
betyr svært mye for mange i bydelen
vår. Du velger selv hvordan du vil gi.

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.

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!
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 fin stigning fra 2012
og fram til i dag, men det siste året er økningen langt under prisstigning.
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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åværende misjonsprosjekter i Randesund
menighet har vært i gang i litt over ett år. Vi
startet 1. september 2016 og skal holde på til 1.
september 2019. Vi har ett hovedprosjekt og ett
mindre prosjekt.
Hovedprosjektet, 75%, går til innsamling av
penger til bygging av ny kirke i Mustamae
i Tallinn. Mustamae er en bydel i Tallinn med
ca. 65 000 innbyggere. Det er mye fattigdom i
bydelen, og det finnes ingen kirke. Mustamae
menighet driver nå sin virksomhet i et dårlig
kjellerlokale helt uten vinduer. Så det trengs
virkelig en ny arbeidskirke. Estland er ett av
satsningsområdene til NMS, og pengene vi
samler inn går via NMS til kirkebyggingen.
Det mindre prosjektet, 25%, går til
Ebenezerhjemmet i Haifa i Israel.
Ebenezerhjemmet er det eneste alders- og
sykehjem i Israel for messianske jøder og
kristne arabere. Hjemmet støttes av Den norske
israelsmisjon, det drives ved hjelp av gaver og
mottar ingen offentlig støtte. Det trengs en stor
rehabilitering av Ebenezerhjemmet, og det er
dette våre innsamlede penger går til.
Givergleden til disse to prosjektene har vært stor.
Menighetsrådet bestemte at det skulle samles
inn minimum kr. 180 000 til kirka i Tallinn i løpet
av 3 år. Pr. 14. november 2017 er det samlet inn
kr. 162 710 kr. til prosjektet. I tillegg har vi hver
første onsdag i mnd innsamling av tøy, leker mm
til bruktbutikken som drives i Tallinn. Overskuddet

fra bruktbutikken går til kirka, og det blir også delt
ut gratis tøy i kirka til de som ikke har penger til å
kjøpe.
Det ble også bestemt at det skulle samles inn
minimum kr. 60 000 til Ebenezerhjemmet.
Pr. 14. november 2017 er det samlet inn
kr. 72 313.
I Tallinn er den nye kirka under tak, og nå
starter innredningen av kirka. Det trengs derfor
mye penger fremover til dette, og vi håper
at givergleden fra medlemmer i Randesund
menighet skal fortsette. Går alt etter planen,
håper vi at kirka kan innvies i løpet av 2018.
I Haifa i Israel er det nå søkt om å bygge en
ny sykehjemsavdeling på Ebenezerhjemmet. I
september hadde de en uventet kontroll av
helsemyndighetene. De skåret da høyt på trivsel
og god pleie av de eldre som bor der. Men det
er viktig at de får tillatelse av myndighetene til
å bygge nytt. Og det er viktig at støttespillere
fortsetter å gi gaver.
Takk til alle dere i Randesund menighet som
er med på å gjøre misjonsprosjektene mulig.
For oss i Misjonsutvalget er det spennende og
meningsfullt å være med på dette arbeidet.
På vegne av Misjonsutvalget, Marianne Haukom
Rossland
Innsamling av tøy m.m. i Søm kirke fra
kl. 13.00 – 17.00:
Onsdager 7. februar, 7. mars, 2. mai, 6. juni
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Nytt tilbud

Vi satser litt ekstra nå
Unge familier
Menighetsrådet og staben har drøftet om det er
områder hvor vi trenger ekstra satsing. Det foregår
hele tiden arbeid for alle aldersgrupper, men vi ser
at det trengs et løft for å engasjere og inkludere
unge familier i området. Med stadig innflytting
i nye boligfelt er det blitt mange nye barn og
voksne som hører til i vår menighet, men som
trenger en ekstra innsats for å bli inkludert.
Så nå prøver vi i alle lag av menigheten å ha ekstra
fokus på dette, med mye entusiasme og kreative
innspill.
Nye initiativ er f.eks. at vi prøver å få til
søndagsskole hver søndag, og satsing på familieturer
etter gudstjenesten.
Bønn
Det andre området vi ønsker å satse på, er bønn.
Dette må ligge i bunnen av all annen og ny
aktivitet. Vi har en meget godt organisert og solid
bønnetjeneste allerede i menigheten, med meget
trofaste forbedere. Nå ønsker vi å øke bevisstheten
til oss alle til å delta i bønn for alt som foregår i

menigheten, og også den
nye satsingen på familier.
Ny lov om kirken
Det er spennende tider nå.
Regjeringen har lagt fram
forslag til ny lov for alle
trossamfunn. Dette kan
bli en meget god lov for kirken, som i praksis blir
helt fristilt fra staten, - men som fortsatt skal få
pengeoverføringene derfra.
Vi er bekymret for at kommunene mister
mye av den rollen de nå har som nærmeste
samarbeidspartnere for menighetene, og at kirken
kan bli for mye sentralstyrt. Det er også en del
uavklarte spørsmål om størrelsen på økonomisk
støtte i årene fremover. Det foreslås f.eks. at kirken
kan starte med medlemsavgift. Alt dette kan vi i
menighetsrådet være med på å mene noe om i
høringsuttalelse.
Hilsen Jan Georg Ribe,
leder av menighetsrådet

Tårnagenthelg!
Lørdag og søndag 27.-28. januar 2018
inviterer vi alle på 2.-4. trinn til Søm kirke
for å være tårnagent!
Her vil det bli mange oppdrag som du kan
være med på å løse.
Kirken, kirketårnet og andre
hemmelige steder…
Kirken og kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst
til å gjøre noe med.
På lørdagen skal vi utforske kirken, tårnet og kirkeklokken. Søndag
deltar vi på gudstjenesten i Søm kirke. Barna bor hjemme, men vil
være sammen noen timer på lørdag og søndag.
Barn som går på 2.trinn vil få en spesiell invitasjon i posten, men
det er også mulig for barn på 3. og 4.trinn å melde seg på til denne
helgen.
Barna som deltar får et eget agentbevis.
Hjelpeledere
Til dere som har en 8-åring i huset. Vi vil sette stor pris på om du
har lyst og anledning til å være sammen med oss noen timer i løpet
av helgen og bistå med praktiske ting i forbindelse med mat og
aktiviteter.
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Påmelding til
Tårnagenthelgen på
randesund.no innen
17. januar. Begrenset
plass, barn fra 2.trinn, som
melder seg før fristen, vil bli
prioritert.
Agenthilsen fra oss i
Randesund menighet

Småbarnssang på
ettermiddagen 4
tirsdager våren 2018
Vi inviterer familier med barn
til en sang- og musikkstund
i kirkerommet etter
Tirsdagsmiddag. Vi synger
sammen, spiller instrumenter,
danser og beveger oss.
På samlingene får man
muligheten til å lære nye
sanger, og også bli minnet på
gamle sanger og barneregler
man kanskje hadde glemt. Vi
synger både kristne og andre
barnesanger
som en kan bruke i hverdagen.
Vi fokuserer på trygghet, tillit
– og et positivt selvbilde og
Gudsbilde. Vi håper å kunne gi
en «skattekiste» av sanger, regler
og redskaper
som man kan ta med seg hjem.
Samlingene er forutsigbare,
siden barn nettopp liker
gjentagelser og faste rutiner. Vi
ønsker å stimulere barnas sanser,
og bruker ulike virkemidler, som
instrumenter, farger og kosedyr.

TIRSDAGS-

MIDDAG

Randesund menighet inviterer alle
til MIDDAG fire tirsdager våren 2018

Tidspunkt: fra kl. 16.00-17.30
Sted: Søm kirke
Pris: 50 kr voksen, 25 kr barn.

Datoer:

30. januar
6. mars
17. april
15. mai

Klokken 17.30-18.15
er det Småbarnssang for hele
familien i kirkerommet.

Alle er hjertelig velkommen!

Det sosiale aspektet har en sentral rolle i småbarnssangen. I musikken deler man en felles
opplevelse og skaper noe sammen. Gjennom sang, lek og bevegelser knytter vi vennskap,
har det gøy, og lærer om liv og tro.
Velkommen til ferdig middag, og et hyggelig og åpent fellesskap i Søm kirke.
Et fint sted å bli kjent med nye venner – og be med seg folk en kjenner!

Datoer denne våren:
30. januar
6. mars
17. april
15. mai
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Mylder i kirken - barnegudstjeneste

Randesund menighet har feiret
barnegudstjenester siden
høsten 2008, etter en ide av
sogneprest Eivind Martinsen
om «trill-inn»-gudstjenester, der
foreldre kunne komme med sine
barnevogner og myldrende barn,
uten å føle på at barna måtte
sitte stille.
Vi ønsket særlig å ha et tilbud
for de yngste barna, som er
litt yngre enn mange av dem
som er synlige i de vanlige
familiegudstjenestene. Vi
hadde noen konkrete ønsker for
gudstjenestene:
• Gi hjelp til å praktisere troen
hjemme
• Bygge fellesskap for
familiene
• Styrke tilhørigheten til kirken
Barnegudstjenestene fikk
raskt en fast form, siden
gjenkjennelighet er viktig for
barn. Vi synger, hører en liten
bibelfortelling, som vi «henter
ut» fra den store Bibelen vi har
i kirka - og det viktigste av alt
er bønnevandringen, der vi får
gjøre ulike «tros-ting»: Kjenne på
vannet i døpefonten, knele ved
alterringen og bli bedt for, tenne
lys og tegne bønnelapper. Hver
gang får vi med oss en «huskepå-ting» hjem, som minner
oss om det vi har snakket om.
Oftest er dette en liten enkel
formingsaktivitet.
Etter gudstjenesten spiser vi
kveldsmat sammen, før vi går
hjem til leggetid.
Gudstjenestene forberedes og
gjennomføres av en gruppe
bestående av noen frivillige,
kantor June og prest Torill. På hver
gudstjeneste deltar eldre barn
som med-liturger og forsangere.
Kirkenytt har snakket med sju
familier om deres opplevelse av
barnegudstjenestene:
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SJU FAMILIER OM
BARNEGUDSTJENESTEN
ANNE OG KJETIL ABELSEN,
TORE HARALD (5) OG ODA
REGINE (3), ELGSTIEN

Hvorfor går dere på
barnegudstjenester?
Tore: For å snakke om Gud og
Jesus
Oda: Det er fint å være der og
spise kveldsmat sammen med
venner.
Anne: Vi går på
barnegudstjeneste fordi den er
på ungenes premisser og treffer
deres nivå.
Gudstjenesten er kort med
stort innslag av bevegelser
og praktiske aktiviteter som
engasjerer barna.
Prekenen er også kort og preget
av konkret og visuell formidling.
Dette gjør at barna klarer å
holde på konsentrasjonen det
meste av tiden.
Kveldsmaten etter
gudstjenesten er også en
fin arena for oss som er nye
i menigheten til å komme i
kontakt med og treffe andre i
samme livssituasjon.
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Oda: Det beste med
gudstjenesten er å synge og
lage ting og spise kveldsmat.
Tore: Å høre historier fra Bibelen.
Anne: Barnegudstjenesten er
helt klart en gudstjeneste for de
små barna.
Det er godt å se at barna våre
trives i kirken sammen med
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andre
barn og
oppleve
at de viser
interesse
og glede
over
innholdet
i gudstjenesten.
----------------------------------

foreldre er at det er rom for at
barna kan bevege seg litt og
lage litt lyd. For Leon og Jonas er
nok det gøyeste å tenne lys og å
plaske i vannet i døpefonten.
----------------------------------

REIDUN OG ARNFINN
AUREBEKK, SOLVEIG (13),
SYNNØVE (10), MIKAELA (10)
OG SIVERT (5), TØMMERSTIEN

Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Det beste ved gudstjenestene
er at noe fra Bibelen blir
konkretisert og forklart til barna
på en enkel, god og forståelig
måte.
-------------------------------

FRANK OG HEIDI IGLEBÆK,
ELIAS (8) OG TELMA (3),
TØMMERÅSEN

INGER BEATE OG JOSTEIN
TORVNES, LEON (3) OG JONAS
(1), KNARREVIKTOPPEN

Hvorfor går dere på
barnegudstjenester?
Vi går på barnegudstjenestene
fordi de er godt tilrettelagt
for barna. Vi vil at barna skal
få et godt forhold til kirka og
til det å gå på gudstjeneste.
Disse gudstjenestene har en fin
kombinasjon av sang og musikk,
andakt og bønnevandring.
Både Leon og Jonas koser seg
veldig. I tillegg er det fint å møte
andre småbarnsfamilier som er i
samme livssituasjon som oss.
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Det beste med barne-
gudstjenestene for oss som

fordi de er tilpasset barna ved at
de er korte, har et enkelt innhold
og barna får delta.

Hvorfor går dere på
barnegudstjenester?
Barna sier:
- fordi det er gøy
- fordi vi lærer om Gud og Jesus
- fordi vi får kveldsmat
De voksne svarer: Det er et
hyggelig opplegg med barna i
sentrum
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Barna svarer – og de voksne er
enige:
- kveldsmat
- alt er så koselig
- lærer om Gud og Jesus
- man sier og snakker om tingene
slik at barna forstår det
- og at vi gjør gøye ting
- bønnevandringen
-------------------------------

MARTHE THERESE SKOGE AAS
OG ASTRI SKOGE AAS (1)
GRUVESTIEN

 vorfor går dere på
H
barnegudstjenester?
Vi går på barnegudstjenester
fordi det er tilpasset barna og de
synes det er gøy å være med på
disse.
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Det beste med
barnegudstjenestene er når
Torill (presten) tar ut ting fra
den store Bibelen og når vi kan
vandre rundt i kirka og gjøre
forskjellige ting, sier Elias.
---------------------------------

SVEIN OTTO STØYL. ELISE OG
KRISTINE DJUPESLAND STØYL
(11), KORSVIKHAVEN

 vorfor går dere på
H
barnegudstjenester?
Vi går på barnegudstjenesten
for å treffe venner, for å høre og
synge fine sanger, for å være
med på aktivitetene, for å høre
om Jesus.
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
Det beste med gudstjenesten er
god stemning og aktiviteter.
------------------------------

VEGARD OG GERD ANNE
NORDSTRAND PEDERSEN,
AMANDA (8 MND),
KORSVIKHAVEN

 vorfor går dere på
H
barnegudstjenester?
Fordi vi tenker at det viktigste
vi kan gi til Amanda, er Jesus.
Det er også en mulighet til å bli
kjent med andre barnefamilier i
området.
Hva er det beste med
barnegudstjenestene?
At det er lett å være der med
barn, og at innholdet er
tilgjengelig for barna. Det er
også fint med kjente sanger
som vi synger på babysang og
hjemme.
Kapellan
Torill Farstad Dahl

Hvorfor går dere på
barnegudstjenester?
Vi liker barnegudstjenestene
Kirkenytt - Randesund menighet - 2017 Nr.4
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Konfirmanter i Randesund 2017 / 2018

Hei du som går i 8. klasse og oppover!
Enter 1930

Enter er Randesund menighets ungdomsklubb.
Der er alle ungdommer fra 8. klasse og oppover
hjertelig velkommen, enten du tilhører
menigheten eller ikke. Vi holder til i kjelleren i Søm
kirke og har møter hver lørdag kl. 19.30. Vi starter
med lek, og deretter har vi lovsang og andakt.
Etter møtet åpnes kiosken med godteri og brus. Så
fortsetter kvelden med leker og sosiale aktiviteter.
I november hadde vi rollebryllup, hvor det var
både kjendiser og andre gøye gjester. Maten
var helt super: taco og kaker. Folk bidro med
underholdning og det ble skikkelig god stemning
hele kvelden. På Enters Facebook side kan du finne
film fra kvelden.
Første del av vinterferien drar vi til Hovden
sammen med ungdomsgruppa fra Hånes

Hovdentur 2018

Enter 1930 fra Søm kirke og Connected fra
Hånes kirke arrangerer tur til Hovden sammen!
Vi reiser 18. – 21. februar, som er i begynnelsen
av vinterferien. Ved dette samarbeidet håper vi
å skape nye vennskap og dele kunnskap. For hva
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menighet. Vi blir alltid
ekstra godt kjent når
vi drar på tur sammen.
Du er velkommen til å
bli med, enten du liker
å stå på ski eller ikke.
Hver sommer drar
Enter ei uke på leir til
Holmsborg ved Søndervig i
Danmark.
Det er ei uke som er sykt gøy og med skikkelig
god stemning. Det ligger også film fra turen på
Youtube og Facebook.
Da vet du hvor du kan gjøre på lørdagskveldene
fremover. Vi ønsker deg hjertelig velkommen og
håper å se deg!
			
Hilsen Johannes Sløgedal
er vel bedre enn å samle to ungdomsklubber til
en felles tur? Vi reiser opp med buss og sover
på Fjellstoga. Dagene vil gå til slalåm, langrenn,
akebrettkjøring eller innekos i stoga. På kveldene
blir det møter med god lovsang, inspirerende taler
og gøyale leker. Vi lover god stemning.
Vi gleder oss! 			
Kjell Tore & Asborg

Søm kirkekor

Nytt samarbeid med gode naboer

Randesund menighet fikk en spennende
og interessant henvendelse i sommer:
Randesund Hageby kultur ønsket et
samarbeid med menigheten. Menighetsrådet
har behandlet saken, og er positive.
Menighetsrådet er imidlertid tydelig på at det
er Søm kirkekor som er avtalepartner.
Randesund Hageby kultur tok kontakt
med menigheten i sommer. De ønsket et
samarbeid, et partnerskap. Saken ble bragt
opp til menighetsrådet, og rådet behandlet saken.
Det var en interessant diskusjon i menighetsrådet:
Hvordan skal vi håndtere en henvendelse fra en
kommersiell aktør?
Etter som det var et ønske om et arrangement i
desember, besluttet menighetsrådet at det er Søm
kirkekor som må være avtalepartner.
Søm kirkekor inngikk en avtale der Randesund
Hagebys kulturs medlemmer fikk gratis adgang til
julekonserten nå i desember. Den økonomiske støtten
koret mottok ble brukt til å styrke det musikalske
innholdet.
Hvordan tenker så Randesund Hageby kultur om dette?
Vi spør Kirsten Vik, leder av Randesund Hageby kultur:
I Randesund Hageby ønsker vi å tilrettelegge for
et aktivt og sosialt liv. Det gjør vi gjennom tilbud

om mange felles aktiviteter som treningsrom,
servicesenter, parseller, vandresløyfe og mye mer. Vi er
overbevist om at aktivitet og sosialt felleskap gir god
livskvalitet. Målet for Randesund Hageby kultur er å
være et sted hvor mennesker kan oppleve, lære, nyte,
diskutere og bli kjent. Det er god folkehelse i å være
engasjert!
Hvorfor Søm kirke?
Som gode og nære naboer var det naturlig å ta kontakt
med Randesund menighet da vi skulle planlegge årets
siste arrangement: Vi vet at flere av våre innbyggere
har en et godt forhold til kirka og det var derfor
spesielt hyggelig at vi har fått til et samarbeid om
julekonserten i år. Julekonserten i Søm kirke ble årets
høydepunkt og jeg vet at mange gledet seg over
denne. Sammen kan vi gjøre Randesund til Norges
beste bydel å bo i, avslutter Vik.
Lars-Ivar Gjørv
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Menighetsfest

Vi feirer det nye året

Menighetsrådet inviterer til FEST for
menigheten lørdag 17. mars kl. 19
i Søm kirke. Egil Svartdahl kommer
og inspirerer og utfordrer.

med Nyttårsfest

Det blir gudstjeneste, fest med pølser og is, lek og
ønskekonsert!
Samlingen er tilrettelagt for mennesker
med særskilte behov
og er åpen for alle.

Det blir alvor og latter, sang og
musikk, underholdning, fellesskap
og god mat med smak av Østen,
kaffe og kake.
Egil Svartdahl blir også med på
gudstjenesten i Søm kirke
av hele helga!
søndag 18. mars.
Denne søndagen er det Menighetens Invitasjoner blir sendt på mail og lagt
årsmøte etter gudstjenesten – så sett ut i kirken på nyåret.

Hyggetreff

kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Våren 2018
Det blir sang og musikk, en kort andakt,
smørbrød, kake og loddsalg.
14. februar: Eivind Martinsen
14. mars: Ragnhild Toreid
11. april: Torill Farstad Dahl
9. mai: Tove Houck
13. juni: Elin Røsok Richardsen
Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med:
Elin Røsok Richardsen, diakon
Tlf: 38 19 68 81/906 62 699

Hjertelig velkommen!
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i Søm kirke!

Lørdag 20. januar 2018 kl. 1700-1900!

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.
VÅREN 2018
25. januar
22. februar
22. mars
26. april
31. mai
21. juni
26. juni
Alle er hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Reidar Skaaland, kantor,
Eivind Martinsen, sokneprest,
og Elin Røsok Richardsen, diakon

Velkommen!

Babysang
for barn fra
0-2 år
Våren 2018
i Søm kirke

Hver onsdag kl 10.30
fra 31.januar
t.o.m 25. april
unntatt 21. februar (vinterferie)
og 28. mars (påske)

Kafé fra ca. kl 11.15, med sosialt
samvær, salg av kaffe og vafler.

Velkommen!

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

Barnegudstjenester
Våren 2018
i Søm kirke

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

Datoer:
14. januar
11. mars
29. april
(2åringene er invitert)

Velkommen!

Gudstjenestene begynner kl 17.
De varer opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

Vi er tilknyttet Ung Kirkesang. Dette gir oss
økonomisk støtte for alle deltakere som vil bli
medlem.

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

www.randesund.no
www.facebook.com/randesund
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Randesund i reformasjonens århundre
Reformasjonens femhundreårsjubileum og
Luthers verk har blitt markert i hele Norge og i
alle deler av Europa der det fikk gjennomslag. Ved
årets slutt er det spennende å gjøre seg noen
tanker om hvordan den lutherske læren påvirket
menigmanns liv i vårt eget land og område. Men
spørsmålene om hvordan reformasjonen ble
introdusert og gjennomført i Randesund er flere
enn svarene vi har. Likevel lar det seg gjøre å
legge noen av disse puslespillbitene til et delvis
forståelig bilde.
Innførelsen av Luthers lære i Danmark og Norge
var en statlig beslutning, gjennomført ved kong
Kristian 3.s vilje og militære overmakt. Det skjedde
20 år etter Luthers reformverk i Tyskland. I året
1537 hadde den katolske kirkes overhode i Norge,
erkebiskop Olav Engelbrektsson, tapt spillet om
sin kirkes fotfeste i landet. Samtidig mistet Norge
sin siste rest av selvstendighet, da riket nå ble en
del av Danmark, i alle fall på papiret. Slik sett er
1537 et mørkt årstall i vår historie. Luthers lære
var verken ønsket eller kjent i Norge, den eneste
byen der man hadde stiftet bekjentskap med den
nye troen var i Bergen, der det fortelles om «den
lutherske sekt».
Det er lite sannsynlig at bønder og befolkning
i Randesund har fått rask informasjon om
maktkampen mellom erkebiskop og kongemakt i
1530-årene. Om de i det hele tatt engasjerte seg i
konflikten er et åpent spørsmål. Riktignok hadde
den siste katolske kongen Kristian 2. s styrker
forlist på Lista i 1531, og på Østlandet hadde folk
gått til kamp mot Akershus for å ta kontroll over
makten, så ukjent med den politiske kampen kan
befolkningen i Agder ikke ha vært.
Randesund var den gang en del av kirkeområdet
til Stavanger bispedømme, som hadde store
interesser i eiendom og aktivitet i landsdelen.
Den siste katolske biskopen var bisp Hoskuld
Hoskuldson, en alliert av erkebiskop Olav. Vi vet
lite om hvordan det gikk med bisp Hoskuld etter
stridighetene i 1536-37. En kilde oppgir at han blir
tatt til fange i 1537 og ført til København, der han
sannsynligvis dør etter kort tid. Bispedømmets
jordeiendommer ble nå statens eiendom, slik det
skjedde ellers rundt om i landet.
Inndelingen av områdene var annerledes i
middelalderen enn det vi opplever i dag. Bønder
og fiskere i Randesund hørte til Oddernes og Ve
skipreide, slik som Øvre Strømme gjorde. Noen
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få, gamle gårder var på
rike menns hender, slik
som Drange. Det store
flertallet hadde nok med
å opprettholde livet i
kampen for mat og mot
ulike sykdommer og
uroligheter. Skulle man til
kirke var det tre muligheter; Oddernes, Tveit og
Høvåg, alle gamle steinkirker fra tidlig middelalder.
Til Oddernes dro man sjøveien til Vige eller
Kuholmen, til Tveit gikk middelalderens hulveier
og stier, mens Høvåg kunne nås både sjøveien og
til lands.
Det fortelles at svartedauen hadde redusert
både innbyggertall og tilgangen til prester. Det
er få kjente navn på prestene fra tiden rundt
reformasjonen. Det vi vet er at prestemangelen var
så stor, at alle katolske prester som lovet å preke
den nye tids lære fikk fortsette i sin gjerning I Tveit
nevnes Jens Thuesøn som prest i 1540-årene, han
har sannsynligvis vært en av dem som fortsatte
som luthersk prest etter reformasjonen. Slik ble
overgangen ikke så brå, og man unngikk tilløp
til opprør og uvilje. Kongen fór varsomt fram, så
selv om mye av inventar, latinsk språkbruk og
sakramentene forsvant, må mye ha gått etter
gammel vane for menigmann. Gamle ritualer
og ord satt lenge i, som tanken på St. Olav som
helgen. Det fortelles i 1606 at mange bønder
fortsatt ba til Gud om at den gamle troen måtte
komme igjen. Slik må det også ha vært for
innbyggerne i Randesund. Dessverre er kildene
tause om hva vanlige folk tenkte og følte omkring
de nye tings tilstand. Kanskje det mest påtagelige
var at Guds ord nå ble gjort forståelig med
prekener på norsk og senere dansk? Allerede i
1550 hadde kong Kristian 3. fått ordnet en bibel på
dansk i sine riker. 			
>>>>>

Med Randesund Historielag i Luthers fotefar

En reiseskildning
Årlig arrangerer
Randesund Historielag
en historisk-kulturell tur. I
forbindelse med 500 års
jubileet for Martin Luther,
gikk turen denne gangen
til Tyskland.
19 personer var med på
turen, en flott gjeng, der
de fleste var medlemmer
av historielaget.
Turen gikk gjennom
Danmark og Nord
Tyskland til Dessau. I Dessau ligger biblioteket
som har en nærmest komplett samling av
reformasjonens skrifter.
Neste stopp var Wittenberg. Lutherstadt
Wittenberg regnes som protestantisk valfartssted
og reformasjonens vugge. Her slo Martin Luther
opp sine 95 teser på slottskirkedøren den 31.
oktober 1517. Tesene var bl.a. en protest mot
pavens avlatshandel. I en av tesene står det : «Det
er menneske-paafund, at saa snart skillingen
kastes i kisten og klinger, fra det øieblik af farer
sjælen ud af skjærsilden».
Inne slottskirken var Luthers grav. Og utenfor
slottsporten ble vi foreviget. Vi besøkte også huset
der Luther bodde. Det regnes som et av de største
reformasjonshistoriske museer i verden.
I Eisleben står både huset der Luther ble født (19.
november 1483), og der han døde (18. februar
1546). Fra Eisleben var veien kort til Leipzig.
Dersom du vil vandre i Luthers fotspor gjennom
Leipzig, må du få med deg Thomaskirken med
det verdensberømte thomanerkoret. Her forkynte
Luther sine nye ideer i 1539. Og her fikk vi høre en

fantastisk orgelkonsert.
Videre gikk turen til
Eisenach der Martin
Luther gikk på skole
fram til 1501. Der holdt
han også sine prekener
før Riksdagen i Worms i
1521. En rolig spasertur
gjennom gamlebyen der
vi kunne se Lutherhuset
og St Georgskirken
der Luther var korgutt.
Så kom et av turens
høydepunkter, besøk
på Wartburg i Thuringen . Her måtte Luther
søke tilflukt etter at paven hadde lyst han i band.
Under oppholdet i borgen oversatte han det nye
testamentet fra gresk til tysk.
Martin Luther
Alle stedene vi besøkte var det åpne dører. Vi
fikk et sterkt møte med en berømt mann som
mange var stolte av. Han hadde sans for humor familiefar - likte mørkt øl – var professor i teologi
ved universitet i Wittenberg – var en fantastisk
predikant i mange kirker – allierte seg med
begavede medarbeidere – var salmedikter og en
allsidig forfatter.
Ved riksdagens tale i Worms der Luther
ble bannlyst for sin protest mot paven og
avlatshandelen, avsluttet han sin tale med
følgende erklæring: «Min samvittighet er fanget i
Guds ord. Jeg står her. Jeg kan ikke annet». Mange av
oss hørte dette da vi gikk på skolen. Men nå har vi
kanskje fått en dypere forståelse.
Hilsen turdeltakere Lisbeth Hallberg og
Karen Torhild Wrånes (leder i turkomiteen)

Av inventar er det lite igjen fra katolsk tid. Ingen
helgenfigurer elle altere er bevart, og vi kan
bare tenke oss den rikdommen vanlige folk
må ha opplevet i kirkene før reformasjonen.
Alle de tre nevnte kirkene er ombygd, har
fått nytt inventar og prekestoler og gallerier i
århundrene etter reformasjonen. Det eneste som
menighetene vanligvis fikk beholde var kalk og
disk, men ingen av disse fra reformasjonen er
bevart. Med litt fantasi kan man likevel oppleve
kirkerommene slik de må ha vært på 1500-tallet.
En middelaldersk jernkanne fra Høvåg kirke er å

finne på Historisk museum, og i Oddernes kirke
finner man både middelalderske steinhoder og
uthogninger, samt en middelaldersk gravstein
plassert i våpenhuset, men hvem som har fått
den gedigne steinen inn i døden er ukjent, vi kan
bare ane et vakkert liljemønster uthugget. I Tveit
er førkristne gudehoder og kristne ornamenter
bevart i murene, og et klenodium er for ikke så
lenge siden tilbakeført fra Historisk museum i Oslo,
døpefonten fra tidlig middelalder. Også denne er
en del av Randesunds historie.
				
Dag Johan Beek
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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

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

Me n y Ro n a

Sweet Drops™

Hv e rd ag e r: 08:00 - 22:00
Lø rd ag : 08:00 - 20:00

Te le fo n : 38179600
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Slekters gang 13. august 2017 – november 2017
Døpte i perioden august–november
Mathilde Timenes

Marie Tong Iglebekk
Synne Dale Salvesen
Milian Domingos Moen
Martin Jarl Vargas Myrene
Olivia Holtskog Altman
Klara Bjørgum
Sharon Borrero Eikaas
Alexander Alveberg Lie
Vilde Five Ekeland
Kaja Løland Grimestad
Ellen Louise Åteigen
Sanna Westgaard
Elise Topstad Rønningen
Johannes Ljosland Birkeland
Celin Arntzen-Eriksen
WilliamScott Bang Fjulsrud

Døde i perioden august–november
Arne Gunerius Olsen
Halvor Arnt Aasen

Astri Jortveit Horn
Finn Mydland
Magne Nygård
Astrid Strømsvåg
Grethe Eriksen
John Emil Dolsvåg
Dagmar Laukus
Dag Øyvin Skjaanes
Kari Sævik
Arvid Magne Sivertsen
Odd Drange
Wigdis Helen Johansen
Karl Ivar Urdal
Jan Erik Christoffersen
Ingrid Breilid Svendsen og Johan Mikael Gimse
Lise-Linn Hansen og Erik Nordsjø
Grete Lise Christiansen og Runar Vige
Siri Merethe Stokke og Frantz-Martin Seilen
Ida Engen og Eivind Mogensen
Wenche Eriksen og Guy John Mitchell

20.08.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 6783
27.08.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 9103
03.09.17 Ebenezerhjemmet i Haifa, Israel/misj.pros. (Søm kirke) kr. 9856
10.09.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 10308
17.09.17 Kirkebygging i Tallinn/misj.prosj. (Randesund krk.)
kr. 3318
17.09.17 Kirkebygging i Tallinn/misj.prosj. (Søm kirke)		
kr. 6995
24.09.17 Den norske sjømannsmisjon (Søm kirke)			
kr. 9060
24.09.17 Menighetens arbeid (Søm kirke/familiegudstjeneste) kr. 2525
01.10.17 Kirkelig ress.senter mot vold og overgrep (Søm kirke) kr. 7135
08.10.17 Menighetens arbeid (Randesund kirke)			
kr. 5889
15.10.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 9194
22.10.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 6670
29.10.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 9680
05.11.17 Menighetens arbeid (Søm kirke)				
kr. 7335
12.11.17 Åpne dører (Søm kirke)					
kr. 11723
19.11.17 Kirkebygging i Tallinn/misj.prosj. (Søm kirke)		
kr. 6271
26.11.17 KIA/Kristent innvandrerarbeid				kr. 8191
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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

Viede i perioden august–november

Offer 20. august 2017 – 26. november 2017
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Faste arrangementer i Søm kirke

Onsdagstreff med månedens gjest - kl. 12.00 i Søm kirke

(Middagsbønn kl. 11.00 i kapellet. Kafeen åpner kl. 11.15)

Onsdag 7. februar - Freddy Berg
”Søm - verden tur/retur ”
Om å vokse opp på Søm, dra bort og komme hjem
Onsdag 7. mars - Reidun Tjomsland Vargas
Fra marxist til kristen
Onsdag 4. april - Oddbjørn Kleivane
Raoul Wallenberg, mannen som reddet titusener av
jøder under 2. verdenskrig

Onsdag 2. mai - Kurt Hjemdal
Disippel i vår verden
Onsdag 6. juni - Per Emanuelsen
Kunsten å leve

VELKOMMEN til
FAMILIE-JULETREFEST
i Søm kirke onsdag 3. januar 2018
			

kl.17.30

Program: Juletregang og julekaker.
Leker og underholdning. Andakt.
Kanskje kommer vismennene med gaver?

Kollekt.			

Randesund menighet
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Intervju med Per Aa på Holte - 100 år.
Per Aa er født på Stord 25. mars
i 1917. Han var yngst av en
søskenflokk på fire, med tre eldre
søstre. Hans far var skolelærer
på Stord. Han var fra Hyen i
Nordfjord, og det er der navnet
Aa stammer fra. Hans mor var fra
Hatland på Stord.
Vi treffer Per på hovedbruket
på Holte en lørdag i november
– hvor han har bodd i nesten 60
år. Gården betegnes gjerne i dag
Randesund lysstøyperi, særlig
etter svigerdatter May Britt sine
aktiviteter siden 1993.
Per er en rolig og nøktern mann
som ikke bruker store ord om
seg selv. Per ser på sport, NRK1
selvsagt – det er den første lange
lørdagen med lange sendinger
fra langrenn, skiskyting og
skøyter – fint. Da vi er innom ser
han på cupfinalen i fotball for
damer – det er Avaldsnes som
vinner 1 -0 over Vålerenga. Som
den opplyste mannen Per er,
undrer han seg på om Avaldsnes
er egen kommune lenger? (I
følge wikipedia ble den delt
mellom Tysvær og Karmøy i
1965)
Som 17 åringen flyttet han
til Sandnes, hvor han gikk på
planteskole på Sandve.
Etter dette ble det gartnerskole
i Ulvik i Hardanger, for øvrig den
eldste i landet som ble etablert
i 1901. Her var de mest orientert
om fruktdyrking. Per bodde
på internat på skolen, og var
ferdig utdannet gartner som 19
åringen i 1936.
Per husker 30 åra med stor
arbeidsledighet, og trange
økonomiske kår. Slike forhold
tror han ikke vi vil oppleve igjen.
Det var noen klassereiser ned fra
den velstand vi har i dag.
Etter krigen arbeidet han flere
steder på Agder. Han var gartner
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på Feda, vest i Agder, i
Lillesand – og i Bjørndalen i
Kristiansand.
Han var i flere år forpakter
på gård i Vesterhus i Høvåg.
Han bodde da på gården
som i dag er en del av Høvåg
museum, like ved dagens
riksvei.
Per giftet seg i 1959 med
Magnhild Vesterhus fra Holte.
De kjøpte gården av far til
Magnhild, Karl Vesterhus, i
1963. De dreiv tradisjonell
gårdsdrift med 5 kyr, hest
og høns, men sluttet
med melkeproduksjon i
1972. Kreaturet gikk i utmarka
eller skogen på våren og
forsommeren, og beitet på tøa
etter slåtten – særlig i Stordalen
nord for Vabokjønna.
Per ser tilbake på endringene
i jordbruket i Norge, hvor man
på 1950 tallet kunne livnære
seg på 30 mål dyrka mark,
fordelt på mange mindre
jordlapper som var typisk for
Randesund. Det klarte man
med lange arbeidsdager særlig
i sommerhalvåret, 12 timers dag
var det alminnelige.
Fra midten på 60 tallet
ble driften lagt om til mer
produksjon av grønnsaker og
blomster.
Fra 1965 og framover arbeidet
Per som torvhandler. Både på
øvre og nedre torv, med fast
kundekrets. Per kan huske at han
kjørte til byen og torvet, med
to-hjuls traktor med kjerre – eller
med jordfreseren som Per sier.
Per fikk sertifikat i 1953, og fikk
en liten varebil samme år. Han
forteller at det var rasjonering
på biler helt fram til 1960, biler
var dyre og det ble sett på
som noe unødig luksus, om
man ikke hadde et definert
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Julemessa innbrakte over 200.000

Søm kirke sydet av liv denne lørdagen.
Domprost Freddy Berg åpnet julemessa, og
siden strømmet folk på. Her var mye pent og
godt å få kjøpt. Og åresalget gikk kontinuerlig
hele dagen - bare avbrutt av familiemøtet

kl. 14. Der sang Rabakoret og Randesund
skolemusikk spilte.
Hjertelig takk til alle som bidro til det gode
resultatet!

transportbehov, sett ut fra yrke.
Per solgte egne varer på torvet,
men handlet også mye frukt fra
andre gårder i Randesund. Han
kan for eksempel nevne John
Strømme og Arne Jensen på
Strømme, plommer fra Georg
Ådnevik på Ådnevik. På Lille
Frikstad handlet han med Ole og
Jørga Jørgensen.
Sønnen Kjell Olav og May Britt
overtok gården i 1990. Per har 5
barnebarn, som alle er vokst opp
på Holte. Kona Magnhild døde i
fjor 92 år gammel.
Per kom til Holte da mange i
Randesund hadde sitt arbeid
rett ut av tuna, som småbrukere
og fiskere. Han vokste opp
i samfunn, som var mer likt
hundreåret før han. Per bodde
om lag 20 år på Holte sammen
med sine svigerforeldre –
noe som var vanlig for hans
generasjon. Han har også hatt
barnebarn på tuna i nesten 30
år, og for litt over ett år siden fikk
han sitt første oldebarn.
Han har sett Randesund endre
seg fra et bygdesamfunn, til å bli
en bydel i Kristiansand.
Arnstein Ellefsen Frikstad
og Elling Drange
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Gudstjenester fra 10. desember 2017 til 18. mars 2018
DESEMBER
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:
«Julesang-gudstjeneste»
Se egen annonse for julens gudstjenester
2018
JANUAR
Søndag 1. januar
(Nyttårsdag, Matt 1, 20b-21, «Du skal gi ham navnet Jesus»)
Søm kirke kl. 17.00:
Felleskirkelig gudstjeneste, nattverd
Søndag 7. januar
(Kristi åpenbaringsdag, Luk 2, 40-52,
«Jesus som 12åring i templet»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søndag 14. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3-11,
«Han skal døpe dere med Den hellige Ånd»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Lørdag 20. januar
Søm kirke kl. 17.00:
«En kirke for alle»
Søndag 21. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden, Joh 4, 4-26,
«Kvinnen ved brønnen»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, forbønn, søndagsskole,
Søm kirkekor synger
Søndag 28. januar
(Såmannssøndag, Rom 10, 13-17,
«Budskapet kommer av Kristi ord»)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, Tårnagenthelg

FEBRUAR
Søndag 4. februar
(Kristi forklarelsesdag, Mark 9, 2-13,
«Disiplene får se Jesu herlighet»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole,
«Soul children Randesund» synger
Søndag 11. februar
(Fastelavnssøndag, Joh 12, 20-33,
«Jesu død og herliggjørelse»)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, karneval, TROS 1. trinn, Rabakoret
Onsdag 14. februar
(Askeonsdag, Matt 12, 38-42,
«Her er mer enn Jona»
Søm kirke kl. 19.00:
Skriftemål
Søndag 18. februar
(1. søndag i fastetiden, Matt 18, 21-23,
«Han måtte dra til Jerusalem»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 25. februar
(2. søndag i fastetiden, 1.Mos 3, 8-15, «Hvor er du?»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
MARS
Søndag 4. mars
(3. søndag i fastetiden Mark 9, 17-29,
«Alt er mulig for den som tror»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, forbønn, søndagsskole
Søndag 11. mars
(4. søndag i fastetiden, Joh 3, 11-16,
«For så høyt har Gud elsket verden»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 18. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55,
«Min sjel opphøyer Herren»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, søndagsskole,
besøk av Egil Svartdal
Vi tar forbehold om endringer. Se nettstedet vårt www.
randesund.no, eller Fædrelandsvennen

