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TAKK TIL SOGNEPREST EIVIND MARTINSEN SIDE 6 & 10

Redaktørens …

H

ver morgen går vi inn gjennom porten
til et kjent, men samtidig også et ukjent
landskap. Kjent, fordi vi mest sannsynlig
våkner opp i samme omgivelser og til samme
rutiner som dagene som har vært. Ukjent, fordi
dagen i dag aldri blir den samme som i går, og
fordi vi aldri vet hvordan dagen har sett ut når
vi legger oss om kvelden. Dagen kan bli lys og
deilig, men også uventet mørk og tung. «Ingen
vet hvor haren hopper» skrev vi i minnebøkene
da vi var barn. «Ingen kjenner dagen før solen
går ned» synger vi i den gamle salmen. Da er det
godt å ha lagt sitt liv i Herrens hender, til takk
eller til bønn om styrke til å orke.
I vår menighet går også veien gjennom porten
inn til noe ukjent. Vår kjære sogneprest, Eivind
Martinsen, skal bli pensjonist, og i Kirkenytt vil

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

det fra høsten av være
en ny hånd som skriver
sogneprestens spalte.
Det blir en spennende
endring, og vi vil ta i
mot en ny sogneprest
med åpenhet og
forventning. Og en
varm takk til Eivind.
Du var alltid først ute med innleggene dine til
Kirkenytt, både med gudstjenestelistene og med
alle dine gode tanker.
Nå står vi foran porten til sommeren, til ferie og
mange planer, lyse, forventningsfulle planer. Det
blir spennende å se hva hver og en av oss finner
når vi går inn gjennom porten.
			God sommer, Tove

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer
haakon_eb@hotmail.com

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com
ralph.nash@gmail.com

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
jgribe@online.no
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GUTTIS høsten 2018
Vel møtt til GUTTIS i Søm kirke!
Vi starter opp i uke 37!
Følg med på nettsiden vår: randesund.no da
det muligens blir endring av dag.
Alle gutter fra 1.-4.trinn er velkomne til å være
med på GUTTIS!
GUTTIS er en hobbyklubb for gutter. Her
snekres det både fuglebrett og krakker, i

tillegg til at vi leker og koser oss. Noen
ganger er vi på tur, som oftest har vi en liten
bevertning. Det kan være epler, gulrøtter eller
kjeks!
GUTTIS har de fleste av sine samlinger
annenhver uke i kjelleren i Søm kirke.
Fremmøte her, dersom ikke annet er nevnt.
Håper du kommer!
Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 2
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Hva er det å være menighet

Velkommen til dåp
Alle som ønsker å døpe
barnet sitt er velkommen til
kirken.
Når et barn blir båret til dåp,
blir vi minnet om at ingen
kan bære seg selv. Gjennom
dåpen blir vi en del av et
fellesskap som strekker
seg over hele verden – og
gjennom alle tider. Det er en
markering der barnet har alle
sine viktigste støttespillere
rundt seg, og der Gud lover å
følge barnet alle dager.
Vi anbefaler at dere døper
barnet i den menigheten
dere bor, der menigheten vil
følge opp barnet i årene som
kommer.
Fadderne må være medlem
i Den norske kirke eller
en kirke som praktiserer
barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år.

Dåpssamtalen skjer i den
menigheten som barnet bor.
Samtalen skjer vanligvis i
uken før dåpen.
I Den norske kirke blir
de fleste døpt som
spedbarn, men det er
ingen aldersgrense for dåp.
Konfirmasjonstiden fører
hvert år til at mange unge
ønsker dåp.
Her kan du lese mer om dåp
i Den norske kirke:
https://kirken.no/nb-NO/
daap/
Vi feirer gudstjeneste med
dåp både i Randesund
kirke på Frikstad og i
Søm kirke.
Ta kontakt med Kirkens
Foto: Anders Bergersen
servicetorg, telefon
38 19 68 00, eller www.kristiansand.kirken.no.

Til alle som er 6 år eller blir 6 år i år
og skal begynne på skolen til høsten:
VELKOMMEN TIL

GUDSTJENESTE
Søndag 26. AUGUST 2018 kl 11.00 Søm kirke
Ta med skolesekken! Og 6-årsboka! Alle små og store er hjertelige velkommen!
Skolestart er en viktig hendelse i familien, både for barn og voksne. Vi ønsker at skoletiden skal være god
for barna, at de skal få lære, leke og trives. Skolestartsmarkering i kirken er et tilbud for alle som begynner
i første klasse denne høsten. Vi ønsker å sette fokus på at barna er helt førsteklasses og at Gud bryr seg
om dem og deres hverdag.

Alle 6-åringer får sitt eget arbeidshefte, i samme serie som 6-årsboka,
som ble delt ut på 6-årstreffet i kirka 8.mai.
Ta med boka!

Håper vi sees på FØRSTEKLASSES
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GUDSTJENESTE i Søm kirke! ☺☺☺

J

eg har tenkt av og til på: Hva er en menighet og
hva er vår oppgave.

Da har jeg formet en setning for egen del. Det er å
være «Et godt reisefølge».
Vi er underveis, vi er på vandring mot et mål, i en
båt over havet, og skal være preget av tilbedelse,
tro, tjeneste og trivsel.
-Notto Thelle skriver i boken «Gåten Jesus» om den
franske presten som jobbet i en «avkristnet» del av
Paris. Det var ingen synlige tegn på at arbeidet bar
frukt. Noen spurte han om han ikke skulle flytte
til en annen del av landet hvor det kunne bli noe
mer ut av det. Men han ble værende år etter år og
forklarte det selv slik: «Jeg må være her for å holde
ryktet om Jesus levende».
-Den danske biskop Georg S. Geil blir sitert av
Karsten Isachsen i boken «Gledens Gud». Han
sier at han og kirkens oppgave er: vi skal gå med
beskjed om Jesus.
-Børre Knutsen ble intervjuet i Vårt Land like før
han døde. Han fortalte at han en gang ble ringt
etter fra sykehjemmet. Bestillingen var var: du må
komme for å hjelpe en beboer å dø.
Er ikke det kirkens oppgave, spør Børre Knudsen,
nemlig: å hjelpe folk å dø?
Skal vi hjelpe folk å leve eller hjelpe dem å dø. Eller
henger dette sammen?
Å holde ryktet om Jesus levende, sa den franske
presten.
-Tenk en stor flokk mennesker på vei til
gudstjeneste - Folk spør: Hva er det som skjer??
Folk springer fra vindu til vindu i huset, som når
det svever et helikopter over huset.
Hva er det som skjer??

Vi kan svare som
de gjorde i Jeriko,
svare som de svarte
Bartimeus som
ropte ut: Hva skjer?
Svar: Det er Jesus
fra Nasaret som går
forbi!
Vi skal holde ryktet
om Jesus levende!
Vi skal gå med beskjed om Jesus.
Vi skal hjelpe folk å leve for at de kan dø med håp!
Så en kan rope som Sakkeus: «Jesus, du Davids
Sønn miskunn deg over meg»
Og tenk deg at Jesus stanser opp og spør: Hva vil
du jeg skal gjøre for deg?
Og folk besvarer spørsmålet med: La meg få synet
igjen,
«åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er- at
alt ditt er mitt».
Vi skal gå med beskjed om Jesus, sa biskop Geil.
Og om dette sier Jesaja:
«Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud
kommer løpende over fjell,
melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse
og sier til Sion: Din Gud er konge!
Det er en fantastisk ting å få være med i dette
fellesskap, i en menighet, få gå med beskjed, være
ryktespredere, hjelpe folk – og selv få hjelp til å
leve og dø
«i tro på Jesus og i tjeneste for medmennesker»
Avskjedshilsen fra Eivind Martinsen, sokneprest i
Randesund frem til 1. august

MIDI høsten 2018
Vel møtt til MIDI i Søm kirke! Oppstart fredag 14. september kl.18.00.
MIDI er en klubb eller for gutter og jenter i alder 5.-7.trinn. På MIDI skjer det mye gøy! Det kan være
klubbkveld, filmkveld, bowling, tur, kiosk, andakt, leker og mye annet!
MIDI har sine samlinger annenhver fredag fra kl.18.00-19.30 i oddetallsuker. De fleste samlingene er
i kjelleren i Søm kirke.
Håper du kommer!
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Stafettpinnen går videre i Randesund menighet

H

an er både Flekkerøygutt og
Randesundskamerat, sogneprest Eivind
Martinsen. Det er siste runde og oppløpsside
som prest i Randesund menighet nå. Rundt førti års
tjeneste går mot slutten, kontoret skal ryddes, og på
tampen får vi får dele noen tanker og ord med Eivind.
Ute pulserer det av hektisk aktivitet med Rabakoret
og konfirmantene, våren banker på døren, men inne
kretser tankene fram og tilbake i et rom av tid og
hendelser.
–Jeg tror jeg vil bli husket som en tradisjonell,
men også redelig og ordentlig prest - en ekte
sørlandsprest! Det sier Eivind når vi lurer på hva
som vil stå igjen i minnet hos menigheten etter
at siste preken snart blir holdt i vakre Søm kirke.
–Så heldig
jeg har vært
som har hatt
en så vakker
ramme rundt
gjerningen
som prest,
fortsetter
Eivind, og
legger til
at det er
menighetens
mennesker
som alltid
har kommet
i første rekke
gjennom
årene han har
virket i bygda.
Han har selv
dype røtter i det kristne miljøet på Flekkerøya,
der han og hans kone har bopæl, men er også
en mann med et varmt hjerte for Randesund
menighet, og dem som bor der.
– Det var ikke selvsagt at det var prest jeg
skulle bli. Min bakgrunn var i en fiskerfamilie,
men allerede på ungdomsskolen hadde jeg
en tanke om at dette måtte være den riktige
veien for meg; et kall og en tjeneste for Gud og
mennesker. Og kanskje er veien gjennom livet
blitt noenlunde slik han drømte om? I alle fall ble
det presteutdanning som tenkt.
Etter ungdomsårene på Oddernes gymnas
gikk veien videre til Menighetsfakultetet i Oslo,
etterfulgt av ett års feltpresttjeneste på Evjemoen.
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Som en kuriositet kan det
nevnes at Eivind var på det
siste kullet som fikk retten til
å bære «kappe og krage», slik
det fortsatt gjøres i Danmark.
–Pipekraven ligger i skapet,
men brukes bare når jeg
deltar i historisk gjenskapte
settinger, smiler Eivind.
En spesiell telefon
–En dag i året 1980 fikk jeg en telefon fra
sogneprest Sverre Olsen, om jeg kunne
vikariere i Randesund, som da var en del av
Oddernes menighet. Det takket jeg ja til. Det ble
to års opphold i presteboligen på Vardåsveien,
og slik ble jeg
kjent med
Randesund og
menneskene
der.
Det er jo litt
artig å nevne at
Tove (redaktør)
ble innsatt
som kateket
i Oddernes
samtidig med
at jeg ble
innsatt som
vikar i res.kapstillingen.
Det skulle
likevel gå
mange år før
Eivind vendte
tilbake til menigheten etter vikariatet. Han og hans
familie reiste nordover til Tysfjord, der han ble
sogneprest i seks år.
–Det var annerledes, men en fin tid, og vi
har fortsatt kontakt med mennesker der som
vi ble kjent med den gang. Etterhvert gikk
ferden videre til mange års opphold i Telemark,
nærmere bestemt Holla ved Ulefoss. Også
der trivdes han og familien, og det ble 19 år i
menigheten der.
Men Randesund hadde de aldri helt glemt, –
Vi hadde gode minner fra tiden der, så da
utlysningen om ledig stilling i Randesund
menighet dukket opp i 2007 søkte jeg, og var
så heldig å få denne jobben. Ringen var på

mange måter sluttet, og vi kom på et vis hjem,
til menneskene og byen her sør. Det ble 8 år på
Søm før vi i 2015 flyttet til Flekkerøya.
–Så har det vært 11 gode år som prest i
Randesund, sier Eivind, og sier at det nok
kan være vemodig å forlate menigheten
han er så glad i. Ikke minst vil han savne de
gode kollegene og de mange oppgavene
prestegjerningen har bestått av, og nevner
konfirmantarbeidet og diakonien som to
hjertebarn, men legger til at allsidigheten har
vært viktig. -Og la meg ikke glemme de mange
gode gudstjenestene, de er trygt gjemt i minnet,
legger Eivind til.
–Prestegjerningen har favnet hele livsspekteret,
og man har levet med mennesker gjennom
både sorg og glede, fra dåp til vielse og
begravelse. Det har vært et yrke der man ikke
har kunnet legge tittelen fra seg, på både godt
og vondt, avslører Eivind, og legger til at det
definitivt ikke har vært en 9-4-jobb.
–Randesund menighet har så mye fint med seg,
men det er en utfordring at den er så stor som
den er, og at den er i stadig vekst. Klarer vi å
nå alle, ikke minst de unge, og få dem til å føle
tilhørighet, undrer Eivind på, og understreker at
det alltid har vært viktig for ham at menigheten
skal være et sted å føle seg hjemme i.
–Hva tenker du er menighetens styrke og sterke
sider? –Vi har to flotte kirker, spesielle på hver sin
måte, i flotte omgivelser. Det er en sterk kjerne
av gode personer her, mange ressurssterke
mennesker og mye frivillighet. Den norske
kirke er en solid folkekirke, og har stått stødig
gjennom debatt og uenigheter, men har klart å
lande og gå videre, og har plass til alle.

Svennevik, velkjent prest fra Oddernes
menighet. -Jeg har en god følelse av tilhørighet
og kontinuitet i arbeidet, og har hatt min plass
i rekken og tatt min tørn. En ny person vil
kanskje gjøre ting annerledes, men det er en
god plattform å bygge videre på, selv om vi
ennå ikke vet hvem som blir den nye presten i
Randesund.
Det virker umulig å ikke stille spørsmålet om hva
Eivind tenker å fylle dagene med, når han ikke skal
være prest.
–Det blir neppe kjedelig! Jeg har alltid vært glad i
båtlivet, fiske og en fjelltur. Barn og barnebarn er
en stor glede i livet. Nå er vi i besteforeldre-fasen
og 5 av våre 6 barnebarn bor i Kristiansand. På
Flekkerøya bygger man også ny kirke, kanskje
det blir noen oppgaver der? Det blir sikkert en
aktiv pensjonisttilværelse, og godt å kjenne på
gleden og mulighetene til å gjøre det man vil.
–La det dermed være sagt at Søm kirke har
vært en fantastisk arbeidsplass, og det er mye
jeg kommer til å savne. Og umulig er det ikke
at man kan dukke opp i en oppgave eller
gudstjeneste, runder Eivind av, og vet at det er
litt markering i vente før han kan lukke døren for
siste gang.
–Få med at min avskjed blir markert ved
gudstjenesten den 10. juni, men jeg skal jobbe ut
juli før jeg tar en lang ferie.
					Dag Beek

Veien videre
Hvilke tanker gjør du deg nå ved yrkeskarrierens
slutt, lurer vi på, og Eivind trekker fram et ark med
noenlunde samme utsjekksspørsmål han skal
gjennom på bispekontoret. Det er fast praksis at
man oppsummerer mål og gjerning, tanker og
fremtidsplaner når man går av, så dette har Eivind
fått tenkt grundig gjennom.
– Jeg ser det på mange måter som å overlevere
stafettpinnen videre, etter årene her, sier Eivind,
mens mange minner dukker opp under vår lille
prat. –Man får tid til å venne seg til tanken, og
har man bestemt seg, føles det riktig i etterkant.
Han finner fram et nytestamente fra sin egen
konfirmasjonstid med hilsen fra Hjalmar

Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 2
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Velkommen!
TRENING OG ØVELSE FOR FJORÅRSKONFIRMANTER (15 - 17 år)
Ønsker du å:
- fordype deg mer i den kristne tro?
- være med som leder på konfirmanttur og andre ting for barn og unge?
Da er TØFF-kurset perfekt for deg!
Kurset består av 6 samlinger i løpet av høsten og vinteren, i tillegg til lederoppgaver.
Vi har stort fokus på Jesus, Bibelen og det sosiale, i tillegg til noe ledertrening.
Hvert år har vi en TØFF-tur, og til våren/sommeren blir det til utlandet.
Oppstart 23. september!
HJERTELIG VELKOMMEN til SØM KIRKE!
Meld deg på: www.randesund.no
Mvh Haakon Ekberg, June Baarøy Myhrstad og Ellen Sandvik

Bli med oss i givertjenesten:

Jesus lever, og vi skal leve!
Lars‐Ivar Gjørv—larsivar@gmk.no—900 63998

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

Giverkomiteens rapport før påske viste at vi
lå godt under budsjett og godt under inntek‐
tene på samme tidspunkt i fjor. Dette er nå
endret:

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 �d, deler sine ressurser og
kompetanse, prioriterer ulønnet arbeid i menigheten.

Vi har sammen hentet opp det vi manglet, og
ligger nå ikke langt etter fjoråret, se grafe
nederst til høyre.

TØFF-tur til Danmark
En spent gjeng med 18 ungdommer og 3
ledere møttes på kaia en fredags ettermiddag
i april for å ta båten til Danmark. Turen gikk til
Hirtshals, der vi hadde leid oss inn på Fyrklit.
Anledningen var TØFF: Trening og Øvelse For
Fjorårs konfirmanter.
Fredagskvelden ble det mest kos og knask,
mens lørdagen startet med undervisning,
planleggingsoppgaver, aktiviteter på stranda
samt røde pølser på termos. Været var deilig,
men noe kaldt, bare de tøffeste TØFF’erne
våget en dukkert i bølgene. Alle ville derimot
stupe uti svømmebassenget!

Giverrapport desember 2017

På ettermiddagen ble alle delt i grupper, der
hverDEN
av gruppene
ansvar for hver sin
NORSKE fikk
KIRKE
tapas-rett
til
middagsbuffeten!
Resultatet ble
DetRandesund
aktuelle menighetsråd/fellesråd
menighet
upåklagelig!
Kvelden ble avsluttet med en bønnevandring
i nærheten av Hirtshals fyr. Det var
nærliggende å trekke paralleller mellom Jesus
som verdens lys og fyrlyset som viser leia for
båtene i området.
Søndag morgen var det rydding og utsjekking,
en kort handletur ble det også tid til før vi
igjen satte oss på ferja.
Vi hadde en flott tur, med en flokk fantastiske
ungdommer! Hjertelig takk!
Hilsen Haakon, June og Ellen

Menighet handler om mange ting, et eksem‐
pel:
I kjelleren i Søm kirke er det f.eks. bare toa‐
lettene 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 om fellesskap og møterom for mennes‐
ker i alle aldre.
Og aller først handler menighet og givertje‐
nesten om at �esus har stå� opp fra graven,
han lever!
Det handler ikke om vår tro på oppstandel‐
sen eller om en symbolsk eller åndelig opp‐
standelse, men en faktisk, fysisk og legemlig
oppstandelse. Han lever. Det er en historisk
hendelse.
Evangeliet forkynnes og sakramentene for‐
valtes i Søm kirke og Randesund kirke—
begge kirkene i Randesund menighet.
Bli med oss i givertjenesten. �akk �l 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 oppre�er en fast overføring i ne�banken. Du kan
også gi enkeltgaver via mobiltelefonen din, se under.

Gi gaver når du vil fra mobiltelefonen:
Last ned appen Vipps, registrer deg og di� bankkort, og du er
klar �l å gi enkeltgaver �l menighetens arbeid.
Registrer Randesund menighet—104058.
Gi en sommergave—se gult felt
under.
Gi en sommergave �l 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 toale�ene
som er oﬀentlig
ﬁnansiert. Bli med oss
og betal for alt
kommune og stat ikke
dekker.

Vi u�ordrer deg:

Bli med oss

Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli
med oss, du også, og stø� arbeidet for barn,
ungdom og eldre i Randesund!
Det er ﬂere måter å gi på: Oppre� fast
overføring i ne�banken, eller gi en
enkeltgave:

6319.07.52609

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

www.randesund.no/givertjeneste

Vi oppfordrer til videre engasjement; la oss
sammen sørge for at den røde pilen peker
oppover igjen.

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 �ris�ansand; randesund.menighet@kris�ansand.kommune.no; randesund.no.
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Takk til Eivind Martinsen

E

tter 11 år som sokneprest her i Randesund
menighet, ønsker nå Eivind Martinsen å bli
pensjonist. Han har allerede flyttet til sin
barndoms øy, Flekkerøya, hvor han har familie
og venner. Han fortsetter i stillingen ut juli, men
menigheten ønsker å hedre ham for innsatsen
under gudstjenesten søndag 10. juni, og under en
stor kirkekaffe like etterpå, hvor alle i menigheten
er velkommen.
På vegne av hele menigheten vil vi rette en stor
og ektefølt takk til Eivind, for all innsatsen han har
fått være med på! Han hadde lang erfaring som
prest da han kom hit, og gikk inn i fellesskapet
her på en meget god måte. Hans sindighet og ro
har nok gitt mang en stresset medarbeider god
hjelp. Hans varme og åpenhet har gitt ham bare
venner. Det har alltid vært noe avvæpnende over
hans måte å møte folk på i gudstjenestene, han
får dåpsfolk til å føle seg vel i for dem ofte helt nye
og ukjente omgivelser. Han har hatt en varme i
forkynnelsen som har berørt oss alle. Det har vært
fint for menigheten å ha en prest som han, godt
plantet teologisk midt i kirken, uten behov for å ta
opp stridbare temaer.

Han har vært fast medlem
av menighetsrådet
hele tiden, og stått for
kontinuiteten her hvor
det stadig skifter med nye
folk hvert valg. Så har vi
kunnet gjøre oss nytte
av hans lange erfaring
når det gjelder det administrative i kirken. Vi fra
menighetsrådet vil takke deg masse for alle disse
årene!
Så ønsker vi alle alt godt for årene som kommer!

Og takk til Asborg Konnestad

Asborg har vært ungdomsarbeider i 20% stilling
fra høsten 2016. Hun slutter nå pga. flytting. Vi
vil gjerne takke Asborg for stor og trofast innsats
for ungdommene i Enter! Det er tydelig at hun
her har fått usedvanlig god kontakt med de unge,
og har greid å kombinere stor entusiasme og
kreativitet på en fin og ryddig måte. På vegne av
ungdommene og resten av menigheten takker vi deg
og ønsker deg alt godt videre!
Jan Georg Ribe, leder av menighetsrådet

Sommerens utstiller
Helge Bøe, Oslo, har arbeidet som prest i mange
år. Sin kunstneriske utdannelse har han fra
Olav Mosebekks Tegneskole, Oslo, under Hans
Normann Dahl, Oscar Reynert Olsen og Dang
Van Ty. Han har hatt separatutstilling i New York,
London, Spania og i en rekke norske byer, har hatt
flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av større
offentlige institusjoner. I tillegg har han illustrert
en rekke bøker.
Helge Bøe arbeider med billedkunst, for det
meste innenfor maleri og litografi. Han har
et figurativt formspråk, men bruker ofte det
figurative element som en metafor for å gi bildet
en dypere dimensjon. Han forsøker på den måten

å gjenspeile noe av
det usynlige i det
synlige, det hellige
i det hverdagslige.
Livets sårbarhet og
eksistensielle spørsmål
er temaer som ofte går
igjen i hans arbeider.
Hans symbolbruk
gjennom enkle motiver
og farger har gitt ham et eget uttrykk som gir rom
for stille ettertanke, håp, tro og hvile.Flere av hans
bilder kan ses på hans hjemmeside
www.helgeboe.no

SVOK – Søm Vokalensemble legges ned
Det er et trist budskap som kommer fra Søm Vokalensemble. Koret legges ned etter mer enn 10 år med
sang og storartet musikkopplevelser. Koret har ikke hatt dirigent siden sommeren 2017 og har lenge
og uten hell, søkt etter en ny musikalsk leder. Vedtaket om nedleggelse av koret ble fattet under siste
årsmøte. Vi ønsker å takke for de fine stundene i musikkens navn, for et alltid varmt og velkommende
publikum og mange gode minner. Sanggleden blomstrer og utfolder seg i felleskapet i koret og med
publikum. Takk for oss!

Søm kirke er veikirke og åpen i juli

Vil du oppleve:
-e
 t kirkerom som har katedralens høytidspreg og
takhøyde?
-e
 t rom som gjenspeiler det helliges dimensjon i
tilværelsen?
- et rom for stillhet, lengsel, undring og tilbedelse?
-e
 t rom der kunst og arkitektur integreres i
harmonisk samspill?
-e
 n kirke - et tusenårsbygg der fortid og fremtid
møtes?
Svarer du ja, bør du ta med deg sommergjester og
komme innom Søm kirke i juli.
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Vi har verter til stede tirsdag til fredag
kl. 11.00 – 14.00 i hele juli måned. Ønsker du
omvisning kan kirkevertene fortelle om kirken og
kunsten.
Ta kontakt med kontoret for avtale utenom
åpningstid.
Søndag er gudstjenestedag, og da kan kirken sees
etter gudstjenesten.
Både fastboende og tilreisende ønskes
velkommen.
I år blir det kunstutstilling (maleri og litografi)
av kunstner Helge Bøe. Utstillingen vil være
på Kirketorget hele juli og august. (http://www.
helgeboe.no)

Hei på deg, du som er 4 år i 2018!

Etter sommeren får du et brev i posten med en DVD og en invitasjon
fra kirken. Vi inviterer deg til kirken fordi vi har lyst til å gi deg en bok
som heter: «Min Kirkebok 4». Boka deler vi ut på en gudstjeneste.
Du kan velge mellom familiegudstjenestene søndag 16. september
kl.11.00 i Randesund kirke og søndag 23. 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 18. og tirsdag 25. 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!				Hilsen Randesund menighet
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Baluba på balubadagen
Solen skinte og Vårherre smilte. TROS 3. trinn
deltok i gudstjenesten med musikal og trommer.
Menigheten klappet takten og gjorde bevegelser
til sangene. Prest Eivind fortalte oss om de
fire B-er som kirken er bygd på, og de fleste i
kirkesalen deltok i den store bønnevandringen.
Ettersom dette var dagen etter den store
«strandryddedagen» var det fint fortsatt å
kunne fokusere på Guds vakre skaperverk.

Etter gudstjenesten ventet barnebruktmarked,
spennende aktiviteter for spente barn, og kaffe,
kaker, brus og fruktspyd og annet kunne nytes både
inne og ute.
All inntekten gikk til misjonsprosjektets arbeid i
Mustamae, Tallinn i Estland. Pengene er øremerket
en ukes sommerleir for barna i menigheten og
julegaver til dem, kjøpt inn i Norge. Prest Tina i
Mustamae er rådgiver for hva slags gaver som trengs.

Babysang
for barn
0-2 år

Høsten 2018
i Søm kirke
Hver onsdag fra 12.september
t.o.m 28.november

kl 10.30

unntatt 3.okt (Høstferie)

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.

Onsdag 28.november;
Hverdagsgudstjeneste med
babysang kl 10.30
Søndagene 2.9, 28.10, 18.11
Kl 17: BARNEGUDSTJENESTE

Barnegudstjenester
Høsten 2018
i Søm kirke

Hyggetreff
kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

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

Det blir sang og musikk, en kort andakt,

Datoer:

smørbrød, kake og loddsalg

2. september
28. oktober
18. november

Høsten 2018

12. september
10. oktober
14. november

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

12. desember
Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med:
Anne Eidjord, diakon
Tlf: 38 19 68 81

Hjertelig velkommen!

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

Gudstjeneste
med nattverd
på Strømmetunet
og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.30 på Strømmetunet.
Kl. 11.45 på Randesund omsorgssenter.
HØSTEN 2018
Første nattverdsgudstjeneste
denne høsten er
30. august
Alle er hjertelig velkommen!

14
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Populær menighetsfest
Lørdag 17. mars var det stor fest i menigheten.
Egil Svartdahl var hovedtaler og inspirerte og
utfordret til deltagelse i menighetens fellesskap.
Under samlingen inne i kirkesalen var det også
vakker sang av Søm kirkekor og kantor June. På
kirketorget hadde Anna Eldhuset dekket nydelige
langbord, og til og med kirkestua måtte tas i
bruk slik at alle de 170 gjestene kunne få spist.
Ingeborg og Terje Øie underholdt med sang om

menigheten «in the morning» og så var det besøk
fra bispekontorets representant Arne Heftekjerr,
evenementsansvarlig og «humorens apostel». Det
var loddsalg til inntekt for kirken i Mustamae, og
premien var et bilde laget av William R. Glad. Det
ble vunnet av Inger Aabjørnsrød. Eivind Martinsen
avsluttet kvelden, og så var det applaus til
komiteen som hadde arrangert den fine festen.

Konfirmantenes gudstjeneste
Søndag 22. mai var det konfirmantene som skulle
prege gudstjenesten i Søm kirke. De deltok med
bl.a. sang og pianospill, med bønner de hadde
laget selv og med innspill til dagens tekst om
Emmausvandrerne. Også foreldrene ble takket,
og de unge innrømmet at foreldrene «at ofte har

irriterende rett». Og selvfølgelig gjorde det unike
kor 2018 et uutslettelig inntrykk! Det var fint å gå
ut av kirkerommet med følgende ord ringende i
ørene: «Jesus er i våre hjerter. Vi ser han ikke, men
han er sammen med oss».

Rabakorets vårkonsert
Det sikreste vårtegnet på Søm er når Rabakoret
arrangerer sin årlige vårkonsert. Også i år tillot været
at konserten kunne holdes utendørs. Etter at kiosken
hadde solgt unna 170 pølser, 46 kg lapskaus, 10 store
kaker og et ukjent antall liter kaffe i løpet av en time,
så var det koret sin tur til å underholde oss. Med
medbragte klappstoler og kirkas plaststoler så fylte
publikum opp hele plassen utenfor kirka. Rabakoret
med sine fantastiske barn ble akkompagnert av et
8-manns band ledet av Reidar Skaaland. Han har
skrevet all tekst og melodi på de flotte sangene.
Koret holdt trykket oppe i en time, og publikum
fikk en kjempeflott opplevelse! Vi fikk også oppleve
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dansegruppa ledet av flotte hjelpeledere. Som vanlig
var det den alltid like energiske og engasjerte Elin
Wikstøl Andersen som dirigerte koret.
Tusen takk til alle som bidro med kaker eller som rigge-,
rydde- eller kjøkkenhjelp!
Rabakoret ønsker alle en fantastisk sommer, og
minner om første øvelse etter ferien 23. august. Følg
oss gjerne på Facebook eller på rabakoret.no.
Rabakoret øver i Søm kirke hver torsdag:
Mini-Raba (4 år –t.o.m. 1. trinn): kl. 17:00-17:45
Rabakoret (2. trinn-t.o.m. 7.trinn): kl. 18:00-18:45
			
Hilsen styret i Rabakoret
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PREP – en investering i parforholdet

STRIKKEKAFÉ

i Søm kirke

Tid: 11.00-13.30

Torsdager i oddetallsuker

Sted: Kjelleren i Søm kirke

OPPSTART 13. SEPTEMBER!

(inngang på baksiden)

Vi serverer kaffe og te.
Ta med deg matpakke og strikketøy.

Et sted for å møte andre, prate - og strikke hvis du vil!

JUNI

15

Den norske kirke
i Kristiansand
arrangerer Prep-kurs
13.–14. oktober 2018
på Fevik Strand Hotel.
Kursholderne er
Kristin Lie og Frode
Fjeldbraaten som
begge er utdannede
familieterapeuter
fra Diakonhjemmet
høgskole. Kristin jobber som familieterapeut
ved Familiesenteret i Lillesand og Frode er
sokneprest i Lillesand.
På et PREP kommunikasjonskurs er det både
humor og alvor. Det handler om kjærlighet,
forventninger og glede, men aller mest om
god kommunikasjon. Målet er at paret skal
lære å kjenne igjen hva slags konflikter som
kan skade forholdet, og få noen verktøy til
å forbedre kommunikasjonen og til å løse
problemer.

Å ha det godt i
parforholdet er viktig
for alle. Enda viktigere
er det hvis dere har
barn. Ved å delta på
PREP-kurs investerer
dere også i barna deres.
Er du besteforelder er
det kanskje dette en
god helg å tilby seg å
være barnevakt?
Kurset med overnatting, kursmateriell, 2
lunsjer, middag, frokost, og tilgang til
velværeavdelingen koster kr 1650– pr
person.
Programmet er fra lørdag kl. 09.00 til søndag
kl. 16.00.
Påmelding til: liv.godtfredsen@kristiansand.
kommune.no eller på telefon/sms 906 66 438
innen torsdag 16 august.

ALLSANG I HAGEN

Klokken 18:00. Gratis arrangement!
Kontrabassen, gitaren, flygelhornet og
trommene kommer til å gå varme! De fire guttene
i Indre Ludefladen Jazz byr opp til allsang med en
rekke kjente slagere. Vi fyrer opp grillene, så ta
med grillmat og noe godt å drikke. Det vil også bli
salg av enkel grillmat i hagebyen.
Vi gleder oss til en hyggelig sommerkveld.

Ekstra gøy er det at Metro Radio
(tidligere Radio Sør) sender direkte fra
arrangementet fra kl. 18.00 og utover
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Påmelding:
randesundhageby.no/kultur
eller 918 32 822 (man-tor, 10-14)

Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 2

19

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

Meny Rona

Tlf. 932 34620

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

Telefon: 38179600
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Slekters gang mars – mai 2018
Døpte

Døde

Mats Haarklau Günther
Emilie Helenasdottir Thomassen
Even Torgersen
Daniel Vevatne
Einar Vevatne
Lionel Syvertsen
Maria Pytten Gunvaldsen
Sebastian Tønnessen Lidahl
Sigrid Abrahamsen Aukland
Halvard Aasen-Hansen
Malene Taraldsen Berge
Emma Albrigtsen Saga
Kian Andre Larsen

Gunhild Eftevaag
Rønnaug Herlofsen
Sigurd Høivaag
Gunvor Elisabeth Tambs
Emilian André Cascampas
Bjørn Fidjeland
Magne Gumpen
Knut Olav Kittilsen
Sigrun Utne
Bjørg Vigdis Stendahl Sørensen
Mona Rognmo
Ellen Margrethe Lauvås
Kjell Harmens

Rubi Frivold Pedersen

Erlend Reilo Mørch og Kristine Rueness Vold

Viede

Offer mars – mai 2018
25.02.2018 Menighetens arbeid				
kr. 6 737
04.03.2018 Ebenezerhjemmet i Haifa			
kr. 7 311
11.03.2018 Menighetens arbeid				
kr. 5 549
18.03.2018 Kirkebygg Tallin					kr. 11 271
25.03.2018 Kirkelig pedagogisk senter (IKO)		
kr. 4 420
01.04.2018 Menighetens arbeid				
kr. 12 944
08.04.2018 Menighetens barnearbeid			
kr. 10 899
15.04.2018 Menighetens arbeid				
kr. 3 865
22.04.2018 Menighetens ungdomsarbeid		
kr. 14 446
29.04.2018 Menighetens arbeid				
kr. 7 029
06.05.2018 Kirkebygg Tallin					kr. 3 766
12.05.2018 Menighetens ungdomsarbeid		
kr. 5 520
13.05.2018 Vest-Agder søndagsskolekrets		
kr. 7 593
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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)

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 5. september - Reidar Tjomsland Vargas
Mitt liv i Ecuador
Onsdag 3. oktober - Svein Kleivane
Jakob Sande, liv og diktning

Onsdag 7. november - Bjørn Hareide
Et liv med loven og i evangeliet
Onsdag 5. desember - June B. Myhrstad og
Reidar Skaaland
Adventstanker og adventstoner

Konfirmant 2019
Vel møtt som konfirmant i Randesund menighet!
For deg som er født i 2004 nærmer dagen seg da
du må bestemme deg for om du vil konfirmeres
eller ikke. Veldig fint om du vil være konfirmant i
Randesund menighet!
Vi har påmelding til konfirmantundervisning
frem til oppstart 12. september. Påmelding
på menighetens nettside: www.randesund.
no. Her finner du også mere informasjon om
konfirmantopplegget vårt. Du kan også se en
filmsnutt der tidligere konfirmanter sier litt om hva
de synes om det å være konfirmant hos oss.

i slutten av juni 2019.
KonfAction er en
5 dagers sommerleir i regi av
KRIK, Kristen Idrettskontakt. På
leiren vil du være sammen med
ca. 1000 konfirmanter fra hele
landet. Leiren er i Bø i Telemark,
like ved Sommerland. Der vil
det være instruktører i en mengde ulike idretter,
og fritidsaktiviteter med ulik vanskelighetsgrad,
bibeltimer, kveldsmøter, besøk i Sommerland og
sosiale aktiviteter.

Konfirmasjonsdagene i 2019 som du kan velge
mellom er lørdag 11. mai og lørdag 25. mai i
Søm kirke og søndag 26. mai i Randesund kirke.

Vi har også et opplegg med en weekend tur på
våren. Dette er en tur fra fredag til søndag med
både undervisning og mange gøye aktiviteter.
Felles for alle er Kick-off tur i oktober.

Konfirmantåret 2018/2019 har vi tilbud om to ulike
konfirmantopplegg.
Du kan velge om du vil ha et opplegg som vi kaller
KRIK. Dere som velger det deltar på KonfAction

Håper at du melder deg som konfirmant i Randesund
slik at vi ser deg når vi starter opp 12. september!
Hilsen Randesund menighet
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Gudstjenester i Randesund menighet: juni – september 2018
JUNI
Søndag 10. juni
(3. søndag i treenighetstiden,
Joh 1, 35-51, «De første disiplene»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd,
avskjed for Eivind Martinsen,
Søm kirkekor
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:
Friluftsgudstjeneste,
«Skaperverkets dag», avslutning
for søndagsskolen
Søndag 24. juni
(5. søndag i treenighetstiden,
Matt 7, 21-29, «Falske disipler og
huset på fjell»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
JULI
Søndag 1. juli
(Aposteldagen, Matt 16, 13-20,
«Peters bekjennelse»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 8. juli
(7. søndag i treenighetstiden,
Luk 19, 1-10, «Sakkeus»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 15. juli
(8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12, 37b-44, «Enkens gave»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 22. juli
(9. søndag i treenighetstiden,
Joh 8, 2-11, «Kvinnen grepet i
ekteskapsbrudd»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd

Søndag 29. juli
(Olsok, Luk 9, 23-26,
«Hva gagner det et menneske»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
AUGUST
Søndag 5. august
(11. søndag i treenighetstiden,
Mark 2, 23-28, «Jesus og
sabbaten»)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 12. august
(12. søndag i treenighetstiden,
Luk 8, 1-3,
«De hjalp Jesus med det de eide»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 19. august
(13. søndag i treenighetstiden,
Luk 12, 41-48,
«Den tro og kloke forvalteren»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd
Søndag 26. august
(Vingårdssøndag,14. søndag i
treenighetstiden,
Luk 17, 7-10,
«De vi var skyldige til å gjøre»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, 1. klasses
gudstjeneste, samarbeid med
søndagsskolen

SEPTEMBER
Søndag 2. september
(15. søndag i treenighetstiden,
Luk 10, 38-42,
«Maria satte seg ned ved Herrens
føtter»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd, forbønn
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste
Søndag 9. september
(16. søndag i treenighetstiden,
Matt 5, 10-12,
«Salige er de som blir forfulgt»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, hele menigheten
samles til fest, Rabakoret
Domkirken kl. 19.00:
»Samling i sentrum»
Søndag 16. september
(17. søndag i treenighetstiden,
Luk 7, 11-17 «Gud har gjestet sitt
folk»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, nattverd,
søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, «Min kirkebok»
Søm kirke kl. 19.00:
«Kulturkveld i Søm kirke» ved
misjonsutvalget
Søndag 23. september
(18. søndag i treenighetstiden,
Matt 8, 5-13, «Mange skal komme
fra øst og fra vest»)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste, dåp, søndagsskole
Søm kirke kl. 17.00:
Gudstjeneste, «Min kirkebok»,
Rabakoret
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

