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Redaktørens …
«Vi har fjernet oss fra døden,»
sa forskeren i et tv-program.
-Vi skriver ikke så ofte lenger i
dødsannonsene at han eller hun
døde, nei vi sier at han gikk bort,
hun fikk endelig hvile, hun reiste
fra oss i dag, han dro til de evige
jaktmarker, hun gikk hjem til
Jesus, fortsatte han.
Men uansett hvordan vi
beskriver døden, så er det et
faktum at den stjeler noe fra
oss. Mennesker vi har elsket
blir borte fra livene våre og vi
må gå videre uten dem. Ofte
prøver vi å beskrive savnet i
dødsannonsene med et dikt
eller takke den døde for et godt
liv med inderlige ord. Men det
fjerner ikke sorgen, den svarte,
såre.
Det var i en dødsannonse jeg
kom over disse to korte setningene: evig solskinn/skaper ørken.
De satte virkelig i gang tankene
mine. Naturen tørker inn uten
regn, vi tørker inn som mennesker uten motgang og savn.
For hvordan kan vi ellers sette
pris på lyset og de gode opplevelsene? Den som gråter ved

randesund.menighet@kristiansand.kommune.no
Hjemmeside – www.randesund.no

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

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

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
jgribe@online.no
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Nytt liv
I dag
sang
en fugl
en
trillende
tonehilsen
i senvinterens
mørke
spede
varsler
om
våren
som venter
i dag
rørte
håpet
på seg

en båre har kjent kjærligheten,
livets dypeste følelse. Takknemlighet oppstår som oftest med
et mørkt bakteppe. Gleden blir
mere ydmyk når vi har kjempet
oss gjennom stormer. I kuldegradene lengter vi mot vår og
varme. Vinter og skiglede avløses av sommerens båtaktiviteter

og fargerike
vekster.
Et liv
med
mening
er et liv
i kontraster.
«Forandring fryder,» hører vi ofte,
motsetningen til den evige sommer.
Det viktigste i opplevelsen av
kontrastene er at vi ikke må
møte dem alene. Vi trenger
trofaste venner å kunne samtale med, få støtte av eller være
støtte for, og vi trenger å kunne
dele fine opplevelser med hverandre. Gode møtesteder med
interessante emner gjør livene
våre rike, og vi er heldige når vi
har en åpen menighet som tar i
mot oss i vårt gode liv og i våre
nederlag og mørke situasjoner.
Tilhørighet gir styrke og pågangsmot, det å være bedt for
gir trygghet. La oss sette pris på
fellesskapet nå mens vinteren
Tove
glir over i våren.

Egil Svartdahl til Søm kirke

Egil Svartdahl deltar på menighetsfesten lørdag 17. mars og på
gudstjenesten i Søm kirke 18. mars. Kirkenytt formidler her en hilsen fra ham
til Randesund menighet:
Kristiansand har en stor plass i mitt hjerte. Selv om det er mer enn 25 år siden
vi flyttet fra byen, ble det knyttet mange sterke bånd på de drøye åtte årene
jeg var pastor i Filadelfia. Derfra gikk veien til TV2 der jeg jobbet på fulltid
som TV pastor, før jeg ble forstander i Filadelfia i Oslo. Det meste av tiden har
jeg kombinert tjenesten som pastor i menighet og på TV.
Huset vi bygde i Korsvikkilen fikk vi aldri gleden av å bo i, men det er alltid
hyggelig å møte NRKs Kjell Pedersen som sier at de trives i huset «vårt».
Jeg har alltid lagt vekt på det felleskirkelige fellesskapet og samarbeidet, derfor har jeg mange gode venner i de
forskjellige menighetene i Kristiansand. Også i Randesund menighet. Nå gleder jeg meg til å besøke menigheten i mars
og håper at også noen som ikke går i kirken til vanlig, vil være sammen med oss. Jeg prøver så langt jeg kan å tale slik at
både kirkekjernen og de kirkeuvante har nytte og glede av det jeg formidler.
Ettersom jeg har vært pastor på TV i så mange år, er det noen som tror at jeg trekker folk. Jeg synes imidlertid at folk ikke
skal trekkes til kirken, men inviteres - og gjerne med tilbud om å slå følge. Jeg håper vi ses i Søm kirke 17. og 18. mars. Jeg
gleder meg.								Med vennlig hilsen Egil Svartdahl
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Småbarnssang på ettermiddagen
Vi inviterer familier med barn til en sangog musikkstund i kirkerommet etter
Tirsdagsmiddag.
Vi synger sammen, spiller instrumenter,
danser og beveger oss.
Vi starter ca. kl. 17.15, og holder på til ca. kl.
18.15.
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.
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!
Håper vi sees:

17.april
15.mai

Det uforståelige og fantastiske
påskebudskapet
Så er vi på vei mot påske og enda et for oss
mennesker ikke helt lettfattelig budskap. Vi har
julen i ryggen og husker en salmetekst av Svein
Ellingsen med følgende setning: - din fødsel er et
under vi aldri kan forstå.
Hva da med påsken. Det er jo ikke noe lettere det
med at Guds sønn går inn i døden, og hvorfor og
hvordan dette kunne skje?
Men det er likevel et fantastisk budskap, slik som
også julebudskapet er det. Vi gledet oss jo, og vi
ble fascinert, selv om vi ikke helt forstod.
Vår kjære avdøde kunstner Else Marie Jakobsen
fortalte en historie om en gutt som var dødssyk.
Det var like før jul. De rundt ham spurte om de
skulle lese juleevangeliet for ham. -Kan dere ikke
heller lese påskeevangeliet? sa gutten.
Barn kan få sagt det. Og de har sine tanker. Og vi
kan la oss utfordre
En liten gutt jeg var sammen med på
kirkegården en gang fant frem til det høyeste

punkt i terrenget. Han
påstod at det var der
Jesus kom til å stå når
han skulle befale alle
døde å komme ut av
gravene, og han skulle
rope høyt: Stå opp!
Jeg hadde noen
1. klassinger på besøk
i kirken et sted jeg var prest. De satt der, og jeg
fortalte og formulerte meg omtrent på følgende
måte: -Da Jesus levde og var her på jorden… Da
var det en liten jente som rakk opp hånden og
gav meg følgende korrigering: -Ja, men han lever
nå også!
Påskebudskapet er for meg ikke fantasi, men et
fantastisk budskap.
Påsken handler om sorgen og håpet, om mørke
og lys, om døden og fremfor alt om livet.
Med ønske om en velsignet påskehøytid,
sokneprest Eivind Martinsen

Tårnagentene inntok Søm kirke
60 barn fra 2. til 4. klassetrinn var på tårnagenthelg
i Søm kirke helgen 27. - 28. januar. Lørdagen
utforsket de kirken fra tårn til kjeller og hadde flere
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agentoppdrag. Søndagen deltok
de i gudstjenesten. Og alle fikk sitt
eget agentbevis..
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2-ÅRSBOK
Vi inviterer til samling for 2-åringer i Søm kirke TIRSDAG 17.APRIL
Kl 16 – 17.30: Middag for hele familien på kirketorget.
Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn

Kl 17.30 – 18: Samling i kirkerommet for
2-åringer med foreldre.
Vi synger og leker.

Alle 2-åringer får sin egen 2-årsbok.
Har du en LEKESAU? Ta den med!
Temaet er Sauen! 

Påmelding på www.randesund.no eller tlf. 38 19 68 87
Hilsen Ellen og June i Randesund menighet
Mail: ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no
Invitasjon i posten til 2-åringer som er døpt våren 2016 mellom 01.01 og 30.06 2016

6-ÅRSBOK
Vi inviterer alle 6-åringer til en samling i Søm kirke
TIRSDAG 8. MAI
Kl 16 – 17: Enkel middag for hele familien på kirketorget for de som ønsker det.
Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn

Kl 17 – 18: Samling i kirkerommet for 6-åringene med foresatte.
Alle 6-åringer får sin egen 6-årsbok.
Vi gir også alle 6-åringene et arbeidshefte,
i samme serie som hovedboka.
Det skjer på FØRSTEKLASSES GUDSTJENESTE som er 26. august.
Hold av denne dagen også!! 
Hilsen Ellen og June

Giverrapport desember 2017

Bli med oss og bygg menighet videre:

Vi sakker akterut med giverinntekter
Lars-Ivar Gjørv—larsivar@gmk.no—900 63998

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

Giverkomiteens rapport nå før påske viser at vi ligger godt under budsjett og
godt under inntektene på samme tidspunkt i fjor. Vi må faktisk tilbake til 2013
for å finne tilsvarende lave inntekter, se
grafen nederst til høyre.

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.

Som en enkeltmåling kan dette være en
tilfeldighet, vi håper det. Men hvis dette
imidlertid representerer en trend, betyr
det en nedskalering av tilbudet vi har i
menigheten.
Et eksempel: I kjelleren i Søm kirke er det
f.eks. bare toalettene som er offentlig
finansiert, resten har vi ansvaret for selv.
Visste du det?
Og selvsagt handler ikke menighet først
og fremst om rom, arealer, renhold og
varme, men fellesskap og møterom for
mennesker i alle aldre.
Og det er nettopp dette siste giverinntektene først og fremst går til.
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 og fremst er menighet dette:
Evangeliet forkynnes og sakramentene
forvaltes.
Bli med oss i givertjenesten. Takk til alle
dere som allerede er med.

Bli en fast giver i dag!
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 vårgave—se gult felt
under.
Gi en vårgave 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

Det er et markert fall i giverinntektene per
1. mars, sammenlignet med de siste fire år.

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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Karnevalsgudstjeneste
Fargerik innledning til fasten

Fastelavnssøndag 11. februar var det som vanlig familiegudstjeneste med karneval i Søm kirke.
TROS 1. trinn og Rabakoret deltok - utkledd i fantasifulle kostymer.

TROS 3.TRINN
starter opp onsdag 11. april for alle som går på 3.trinn.
Der får du høre om Gud som har skapt alt som lever. Vi skal også
snakke om hvordan vi kan ta vare på skaperverket.
Vi skal ha forskjellige aktiviteter både ute og inne, og alle gutter og
jenter som går på 3.trinn er HJERTELIG VELKOMMEN!!
Invitasjon kommer i posten til de som hører til i Den norske kirke.
Påmelding på www.randesund.no innen 3. april 2018.
Vi har 4 onsdagssamlinger (kl. 14 - 16) før
Balubagudstjenesten og Balubadagen søndag 6. mai!
Vi gleder oss til å se deg!

BALUBADAG
6. MAI KL. 11 – 15 I SØM KIRKE
Kl. 11.00: BALUBAgudstjeneste
hvor TROS 3.trinn deltar bl.a. med utdrag fra musikalen
«Å, så vakkert!»
Rett etter gudstjenesten fortsetter vi med

KAFÉ, BARNAS BRUKTMARKED
og massevis av AKTIVITETER!

Vi samler inn penger til arbeid med barn og unge
i Mustamae menighet, Tallinn, via Det norske misjonsselskap (NMS),
samtidig som vi har det gøy!
PS: Kan være lurt å ha med kontanter,
da det er begrenset med kortautomater.
Du kan også betale med Vipps.
Du kan gjerne ha en aktivitet eller selge noe.
Da er du med på å samle inn penger til prosjektet.

8

Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 1

Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 1

9

En helt ny kirkeordning
Fortsatt støtte via kommunen?
Det er spennende tider i kirken. Etter en lang
prosess over mange år i Stortinget, er det nå like
før kirken blir selvstyrt og de gamle kirkelovene
ikke lenger gjelder. Ennå er det politisk flertall
for at staten skal fortsette å sørge for mye av
økonomien både i kirken og i andre trossamfunn.
Det er forslag om at alle kirkens midler skal gå til
kirkerådet, som skal fordele alt til menighetene.
Da mister vi den gode kontakten vi har hatt med
kommunene, som til nå har hatt ansvar for mye
av disse pengene, og som er mye nærmere den
enkelte menighet. Så her diskuteres det.
Hvor er arbeidslovene for alle ansatte?
Det er også naturlig at statens nye lov om kirken
har minimalt med paragrafer for at kirken skal
bestemme det meste selv. Nå er det foreslått bare
noen sentrale regler, som at menighetsrådet er
den grunnleggende rettslige enhet i kirken, og
om rettigheter til prester og organister. Men
regjeringen har ikke tatt med noe om de andre
yrkesgruppene i kirken, og nå er det bekymring
blant kirkeverger, diakoner, trosopplærere,
ungdomsarbeidere og mange andre hvordan
reglene blir videre. Disse reglene må antagelig
kirken lage selv, og mange mener de er sent ute.
Her er det stort påtrykk for at staten fortsatt skal
nevne disse gruppene i sin nye kirkelov.
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Mindre byråkrati?
Det er mange ulike
områder som diskuteres nå,
i påvente av at Stortinget
bestemmer seg for hvordan
den nye kirkeloven blir.
Mange håper byråkratiet
i kirken blir bygd litt ned.
Andre håper at prestene får samme arbeidsgiver
som alle andre ansatte. Nå forholder prestene seg
til bispedømmet, og alle andre ansatte til kirkelig
fellesråd.
Medlemsavgift?
Under alt dette ligger en uro når det gjelder
fremtidig økonomi. Det er foreslått at kirken
i fremtiden skal kunne begynne å benytte
medlemsavgift, og mange mener at en slik
ordning lett vil føre til at politikere etter hvert vil
redusere på overføringene til kirken. Allerede nå
er det politikere i flere partier som arbeider for helt
å slutte med tilskudd til trossamfunn, hvor vi har
en ordning som er spesielt god i forhold til resten
av Europa. Men dette er det ikke noe flertall for i
dagens Storting.
Kirkens budskap har stått fast i to tusen år.
Rammene rundt budskapet har skiftet til enhver
tid. Når det nå blir nye rammer, er det viktig å
tenke at rammene ikke er det sentrale, men noe
som skal være til hjelp for fortsatt å la evangeliet
nå ut, i vårt nærmiljø, og i vårt land.
Hilsen Jan Georg Ribe,
leder av menighetsrådet

Redesign av stoler fra Søm kirke!
En del av 8. klassingene på Holte skole som har
valgfaget Design og redesign, fikk som oppgave å
redesigne noen av stolene som først ble kjøpt inn til
menighetshuset på Søm i 1975. Siden 2004 har de
vært i Søm kirke helt fram til høsten 2017. Nå står de
på Holte skole og alle stolene har fått et kreativt og
fint utseende.

de har brukt. De viste
skisser på hvordan
stolen skulle se ut fra
starten av, og forklarte
til resten av gruppen
hvordan det ble som
det ble.

Elevene i valgfaget ble delt inn i grupper, to og to
og hver gruppe fikk en stol. Deretter fikk de velge
et bilde av noen kule, forskjellige og artige rom.
De skulle redesigne stolen sin slik at stolen til
slutt ville passe inn i dette rommet som de valgte.

Nå står stolene til
utstilling oppe ved
amfiet på Holte skole.

De kunne velge akkurat selv hvordan den skulle
se ut og hva de skulle gjøre med den.

Her er noen kommentarer fra noen av de som har
redesignet stolene, om hvordan de synes det har
gått og hva de synes om oppgaven:

«Det har vært gøy, fordi vi aldri har gjort noe
lignende før og vi kunne velge hvordan vi
De begynte med å pusse stolen nøye og fint slik
skulle designe stolen helt selv.» Mathea Røstad
at det ble fine runde kanter. Det eneste kravet
Rosenvold .
læreren gav dem, var å male stolen helt hvit så
ikke treet skulle synes gjennom. Mange begynte
«Det var en veldig kul oppgave å få, vi fikk noen
å dra av stoffet på sitteputen og ryggputen for
utfordringer ganske ofte men det gikk til slutt!»
å kunne stifte på et nytt stoff som passet. Noen
Elisabeth Breistein.
valgte å gjøre putene unike ved å sy på bokstaver,
«Kjempe bra at læreren gir noen oppgaver som
kule merker eller andre ting.
kan være utfordrende! Det har vært kjempe gøy å
De fleste malte stolen sin inn i passende farger
redesigne en gammel stol istedenfor å lage en ny
og noen brukte også sprayboks og glitter.
en!» Suzanne H. Tønjum
Detaljene kom på og stolene begynte å bli
«Vi hadde helt vill fantasi, vi kom oss forbi
ferdige etter en lang prosess med mange
utfordringene og løste problemene! Det var gøy
utfordringer.
å jobbe i grupper.» Lovise B. Johannessen
Når alle stolene var ferdige, skulle elevene lage
en presentasjon om hvordan det gikk og hva

Skrevet av Suzanne Houck Tønjum
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Rabakorets Vårkonsert
3. mai klokken 17.00
Søm Kirke
(ved fint vær holdes konserten ute)

«Amazing Grace»
LANGFREDAGKONSERT

30. mars kl. 21.00
i Søm kirke

Fra klokken 16.00 blir det salg
av pølser, lapskaus, kaffe og kaker
Ta med stol
Kollekt

Pål Rake, vokal
Mathias Hagen, saksofon
Reidar Skaaland, flygel/kirkeorgel
Billetter v/ inngang kr. 200,Barn u. 16 år/studenter kr. 150,-

Babysang
for barn fra
0-2 år

Barnegudstjenester
Våren 2018
i Søm kirke

Våren 2018
i Søm kirke

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

Hver onsdag kl 10.30
fra 31.januar
t.o.m 25. april

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

unntatt 21. februar (vinterferie)
og 28. mars (påske)

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

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

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.

Konsert med Rabbersvigen Jazzforsamling

Kirkeringenes Vårfest
skal være i Søm kirke
10. april 2018 kl. 19.00

• Årsmøte
• Refleksjoner ved
Elise Seip Tønnessen
• Bevertning
• Utlodning
Rabbersvigen Jazzforsamling inviterer til
konsert i Søm kirke søndag 22. april kl. 19:30

Alle hjertelig velkommen
PS: Har du lyst til å bli med

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

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

Småbarnssang

for familier med barn
Våren 2018 i Søm kirke
Tirsdager ca. kl. 17.15
(etter Tirsdagsmiddag,
som er fra kl. 16-17.30)

17.april
15.mai

Velkommen!

Ingen påmelding. Gratis inngang.
www.rand

i enkirkering, ta kontakt med
Entre kr. 150,-
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Strikkekafé i Søm kirke

Er du glad i å strikke, eller ønsker å lære det? Er du hjemme
på dagtid i vintermånedene, og ønsker å treffe hyggelige
folk?
Da må du komme på Strikkekafé i Søm kirke! I
kjelleren er det et flott lokale med nye, flotte møbler,
og annenhver torsdag åpner vi dørene til en lun
kaféstemning med strikking og fellesskap i fokus.

Kom når det passer deg fra 11.00-13.30. På
Strikkekafeen vil du møte både nye og gamle
bekjente, og det er rom for mange fine samtaler mens
strikkepinnene går! Vi serverer kaffe og te, men ta
gjerne med matpakke.
Velkommen til en hyggelig møteplass for alle som er
hjemme på dagtid!
Sted: kjelleren i Søm kirke Dag: Torsdager i oddetallsuker
Tid: 11.00-13.30 (drop-in)

Søm kirkekor - sommerkonsert

«I´m Gonna Sing ‘Til The Spirit Moves In My Heart»
synges det taktfast i øvingslokalene i Søm kirke
som heldigvis er så solid murt sammen at den
tåler både det ene og det andre av 38 korsangere
som forgjeves prøver å knuse glass med lydtrykket,
godt hjulpet av dirigenten som danser over
parketten til tonene fra et veltemperert klaver.
Dette er en typisk øvelse i Søm kirkekor.
Vi er en gjeng som har funnet sammen
av kjærlighet til musikken, til det flotteste
kirkerommet i byen, til hverandre og til Gud. Det
er mulig at en eller to kommer for kakene i pausen
også!
Som kirkekor er vi nok litt annerledes enn
andre kirkekor ved at vi ikke er organisert rundt
gudstjenestene. Vi synger gjerne på et par
søndager hvert semester, og så fokuserer vi på
egne konserter. Nå er det sommerkonserten

som forberedes, og der er det ikke bare sanger
og musikk som skal øves inn. Det skal være en
helhetlig opplevelse med dekorasjoner og ulike
innslag som er nesten like viktige. Vi har mange
kreative hoder med oss som gjerne spinner alt
sammen inn i et tema.

Vi er mange medlemmer, men vi har alltid plass
til flere som har lyst til å synge og komme inn i en
god gjeng. Det er lav terskel og alle kan få prøve
oss og begynne hos oss.
Sett av søndagskvelden 10. juni og kom og hør
oss – arbeidshypotesen er en kveld med maritimt
preg. Blir det en liten sjanti også? Eller kom innom
på en øvelse en torsdag kveld om du har lyst til å
prøve deg!
For vi i koret mener som Friedrich: «Uten musikk
ville livet være en misforståelse.» F. Nietzsche!
				
Håkon Klausen

KONFIRMANT 2019
Du som går på 8. trinn er hjertelig velkommen som konfirmant i Randesund menighet!
Vi starter opp i september 2018, og har konfirmasjoner i Søm kirke og Randesund kirke i mai
2019.
Innbydelse kommer i posten til alle som hører til i Den norske kirke.
Mer info kommer i neste blad!
Håper vi sees!!
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VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444

Sømsveien 162 4638 Kristiansand
randesund@byggi.no
www.byggirandesund.no
T 38 09 90 00

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™

Hver dager: 08:00 - 22:00
Lør dag: 08:00 - 20:00

Telefon: 38179600
16
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Slekters gang desember 2017 – februar 2018
Døpte

Lucas Leander Engdahl
Agnes Klara Wilhelmine Jørgensen
Marcus Thorsen
Nora Hovde-Drangsholt
William Eide Nerland
Linnea Syvertsen
Sofie Sanko Olsbu
Silje Knausgård
Nea Myhre Vik
Oda Garathun Danielsen
Olivia Steene Gregersen
Marika Madland
Lavrans Augland
Alfred Mykjåland

Sheena Rødland
Per Aa
Alf Kristensen
Ernst Ove Olsen
Berta Tønnesland
Janne Merete Hodne
Henrik Brunvand
Jan Thorvaldsen
Solveig Irene Larsen
Kjell Ugland
Egil Haugland
Torbjørn Oscar Oliegreen
Liv Kristiansen
Helene Margrethe Andreassen
Marion Kirsten Hanssen

Døde

Viede

Aslaug Hansen

Caroline Hennig Olsen og Said Nazir Hashemi

Faste arrangementer i Søm kirke
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)

Menighetens arbeid					kr. 4 797

10.12.17

Mercy ships						kr. 6 523

17.12.17

Menighetens arbeid					kr. 4 664

24.12.17

Kirkens Nødhjelp (ekskl. vipps dir. til Krk. Nødhjelp) kr. 46 763

25.12.17

Kirkens SOS Agder					

31.12.17

Evangeliesenteret					kr. 5 032

01.01.18

KUP								kr. 6 513

07.01.18

Menighetens arbeid					kr. 5 123

14.01.18

Menighetens arbeid					kr. 6 552

21.01.18

KRIK – kristen idrettskontakt				

kr. 10 183

28.01.18

Menighetens barnearbeid				

kr. 7 797

04.02.18

Det norske bibelselskap				

kr. 12 184

11.02.18

Kirkens Nødhjelp 					

kr. 12 476

kr. 6 945
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Lørdager
Kl. 19.30: U
 ngdomsgruppa Enter^.
For ungdommer fra 8. trinn og oppover

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

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

Fasteaksjonen 2018
foregår i tiden 18.-20. mars.

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.

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

Alle er hjertelig velkommen!
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Fredager
Kl. 18.00-19.30: M
 IDI annenhver fredag.
For gutter og jenter 5. – 7. trinn

Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?” på www.randesund.no

Offer 3. desember 2017 – 11. februar 2018
03.12.17

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:

Datoer:

17. april
15. mai

Konfirmanter og andre, over hele landet,
går med bøsser fra dør til dør for å samle
inn penger til fordel for Kirkens Nødhjelps
arbeid. I Randesund vil konfirmanter og
elever fra Kristiansand folkehøyskole
være sammen om innsamlingen.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018 har
fått navnet «Ja, vi elsker dette vannet!»
Sammen arbeider vi for at flest mulig skal
få tilgang på dette livgivende vannet.
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 når de kommer i tiden 18.-20. Smars.
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Gudstjenester i Randesund menighet: mars – juni 2018
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 Svartdahl
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Søndag 25. mars
(Palmesøndag, Matt 26, 6-13,
«Hun salvet meg til min gravferd»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Torsdag 29. mars
(Skjærtorsdag, Luk 22, 14-23,
«Dette er min kropp som gis for dere»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Fredag 30. mars
(Langfredag, Joh 18, 1-19,42,
«Det er fullbrakt»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, Jesu lidelseshistorie leses
APRIL
Søndag 1. april
(Påskedag, Matt 28, 1-10,
«Frykt ikke»)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste, dåp
Mandag 2. april
(2. påskedag)
Domkirken kl. 11.00:
Fellesgudstjeneste for hele domprostiet

Søndag 8. april
(2. søndag i påsketiden, Joh 21, 15-19,
«Elsker du meg?»)
Søm kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, nattverd, barnas
påskefest, Rabakoret

Torsdag 17. mai
(Grunnlovsdag, Matt 22, 17-22,
«Gi keiserens hva keiserens er»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste

Søndag 15. april
(3. søndag i påsketiden, Joh 10, 1-10,
«Jesus sier: Jeg er porten»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp

Søndag 20. mai
(Pinsedag, Joh 14, 15-21,
«Talsmannen og Jesu bud»)
Søm kirke kl 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd

Søndag 22. april
(4. søndag i påsketiden, Joh 13, 30-35,
«Et nytt bud: Elsk hverandre»)
Søm kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
nattverd, søndagsskole
Søndag 29. april
(5. søndag i påsketiden, Luk 13, 18-21,
«Sennepsfrø og surdeig»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
MAI
Søndag 6. mai
(6. søndag i påsketiden, Matt 7, 7-12,
«Bønn og den gylne regel»)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste, balubadag
Torsdag 10. mai
(Kristi himmelfartsdag, Luk 24, 46-53,
«Jesu avskjed»)
Friluft/Nygårds jorde kl. 12.00:
«momenter fra pilegrimsvandring»
Lørdag 12. mai
Søm kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester
Søndag 13. mai
(Søndag før pinse, Joh 3, 16-21,
«Lyset er kommet til verden»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole

Lørdag 26. mai
Søm kirke kl. 11.00 og 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester
Søndag 27. mai
(Treenighetssøndag, Luk 10, 21-24,
«Jesus jublet i Ånden»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
JUNI
Søndag 3. juni
(2. søndag i treenighetstiden, Joh 3, 26-30,
«Han skal vokse og jeg skal avta»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole
Søndag 10. juni
(3. søndag i treenighetstiden, Joh 1, 35-51,
«De første disiplene»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 17. juni
(4. søndag i treenighetstiden, Matt 16, 24-27,
«Å følge etter Jesus»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp
Randøya kl. 12.00:
Randøyadagen, «Skaperverkets dag»,
søndagsskoleavslutning
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no eller
Fædrelandsvennen

