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Redaktørens …
Jeg trodde kristne familier var så
lykkelige, de hadde jo troen og
kjærligheten og Bibelens lære
om nestekjærlighet sammen. Jeg
trodde kirkekontorene var så
harmoniske, nærmere Vårherre
kunne en vel knapt komme. Herfra
skulle det som søndagstekstene
handlet om leves ut i praksis. Jeg
trodde søndagene etter kirkegang
besto av smil og samtaler og
hvite duker på middagsbordet og
et deilig søndagsmåltid nesten
steget ned fra oven uten lange
forberedelser og mye arbeid.
Og en oppvask som forsvant i
lykksalighet.
Jeg trodde, og var naiv. Kalde
hjerter og egoisme, sladder og
misunnelse, spisse albuer og
ærgjerrighet finnes like mye i
kristne sammenhenger som i
andre, i tillegg til godhet og varme
og andre fine egenskaper. Alle
sider av menneskelivet lever under
«kirketaket». Alle sider i kampen for
å få livet til i den virkeligheten vi er
satt inn i eller har valgt oss selv inn i.

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

rolf.erik.hanisch@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

Velsignelsen
Jeg
former
hendene
som
en kopp
tar
imot
velsignelsen
fyller
hendene
lukker
dem
varsomt
bærer
himmelen
med
hjem

Så hva
betyr det
da å «bære
himmelen
med hjem»
etter å ha
mottatt
velsignelsen? Når vi har mottatt tryggheten
om at Han vil bevare oss, gi
oss nåde og fred. Hva skjer
når himmelen skal omsettes i
familielivet, på arbeidsplassen og i
våre verdier om likeverd og et godt
liv for alle? Kan det merkes «at han
har gjestet oss»? Et spørsmål til
ettertanke for oss alle.
På slutten av året vil Kirkenytt gjerne
takke staben og alle andre som har
bidradd med innlegg og gode ideer.
Ikke minst de unge som smiler og
sier ja og leverer tekster og bilder selv
lenge før fristen! Vi ønsker alle en
gledelig jul under velsignelsen, og
ser fram til videre samarbeid og nye
innslag i 2019.
Hilsen Tove og Ralph

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

Behov for frivillige

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

957 92 722

nkaarsland@getmail.no

marieslogedal@gmail.com
stian_andreas@hotmail.com

tovehouck.christensen@gmail.com

Kirkekaffe:
På gudstjenestene i Søm kirke har vi hver søndag kirkekaffe. Vanligst er det å servere kaffe og kjeks,
og da kaller vi dette for enkel kirkekaffe og det er to som har ansvar. På noen utvalgte gudstjenester
serveres det kaker, muffins og boller. Da er det kirkekaffegrupper som har ansvar både for å bake
og servere. Vi kaller disse for stor kirkekaffe. Vi har nå behov for frivillige til både enkel og stor
kirkekaffe.
Sjåfør:
En onsdag i måneden er det Hyggetreff på Randesund omsorgssenter fra kl. 16.00 til 17.30. Flere
eldre blir da hentet hjemme for å være med på dette arrangementet. Vi har nå behov for en sjåfør
som kan hente og bringe.
Besøksvenn:
Vi har en besøkstjeneste i menigheten, og det er nå meldt inn flere behov enn vi har besøkere.

Er en av disse oppgavene noe du kunne tenkt deg? Ta i så fall kontakt med
Anne Eidjord på telefon 38 19 68 81.
«Sannelig, jeg sier dere:
Det dere gjorde mot én av mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Matteus 25, 40

jgribe@online.no
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Velge selv?

Dåp eller ikke dåp – hvem velger for oss?
”Barnet må få velge selv, - derfor ønsker vi ikke å
døpe, ” sier noen nybakte foreldre.
”Barnet skal få velge selv når det blir større.”
”Barnet skal få tro hva det vil - derfor vil vi ikke
døpe.”
Flere og flere sier dette og lignende. Også foreldre
som selv er døpt og medlem i kirken.

Å bli foreldre er en gave. Å få et lite barn i sine
hender er det største som kan skje. Men jammen
er det store utfordringer også.
Bestemme selv?
Tidlig utvikler barna en egen, sterk vilje. Vilje til
selv å bestemme, selv å velge. Gradvis får de velge
selv, mer og mer - men gode foreldre gir rammer
for valgene, som langt på vei styrer barnets valg.
Og barnet er helt avhengig av foreldrenes grenser,
råd og veiledning i mange, mange år.
Og uten å nøle velger vi foreldre mange ting for
barna våre:
Hva de skal spise: Godteri bare på lørdager, grovt
brød, grønnsaker og frukt.
Hva de skal ha på seg - det er ikke lurt å gå med
joggesko i snøstorm.
Hvor de skal reise på ferie.
Når de skal legge seg.
Hvor mye de skal se på TV og andre skjermer.
Og mye, mye mer.
Vi velger tradisjoner og verdier, vi feirer bursdag
på vår måte, vi feirer Halloween og julaften
og drar på fjellet i påsken, vi legger til rette for
trening og hobbyer vi synes er viktige, vi strekker
oss langt for at barnet skal få det vi mener er det
beste for dem.
Hvorfor er mange så redde for å velge dåp og
religiøs påvirkning for barna?
Dersom barnet skal velge selv når det når 15
år, må det ha forutsetning for å ta valget - ved å
kjenne til mulighetene og alternativene. Vi ønsker
jo at barna skal ta godt informerte valg når det
gjelder de store spørsmålene i livet.
Det er vanskelig å ta et reelt valg dersom dåpen
og kristen tro er valgt bort og usynlig hjemme. På
samme måte som barnet neppe velger brokkoli
og blomkål dersom det aldri har fått smake eller
vet at det finnes. Eller lærer å gå på ski dersom det
aldri får prøve.
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Vi velger det gode for
barna våre, påvirker
dem med det vi setter
pris på, legger til rette
for det vi mener er
sunt og rett og bra fordi vi tror at det gjør
barnet rikere.
Når barna er små,
velger vi for dem
uansett. Ikke å velge
er også et valg.
Når vi ikke døper
barna våre, går barna glipp av noe viktig. For
tilhørighet, forankring og mening er helt vesentlig
for barns utvikling. Vi velger hvor vi vil finne
denne forankringen. Dåpen er et slikt sted.
For dåpen gir mulighet til å være en del av et
fellesskap som tolker og forstår livet i rammen av
kristen tro og tradisjon.
Senere i livet vil hver enkelt ha mulighet til å velge
kirketilhørigheten bort. Dåpen tar ikke fra dem
den muligheten.
Dåpen - bare en tradisjon?
Kirken er et fellesskap av mennesker som tror
og tviler. Det stilles ingen krav til foreldrenes tro
når de kommer med barnet til dåp. Det er ikke
hyklersk å ønske at barnet skal høre til i kirken,
selv om en som forelder kjenner mest på tvil.
Dåpen er ikke et diplom som deles ut til foreldre
med rett tro.
Dåpen er en invitasjon.
”Dåp er en tradisjon i vår familie,” sier noen, litt
unnskyldende. Som en forklaring på at de velger
dåp, selv om de bare går i kirken på julaften og
i begravelser. Det er noe av det fineste jeg som
prest hører.
For tradisjonenes oppgave er å binde sammen
det gamle og det nye for å skape en rød tråd i
historien, for familien, bygda, landet.
Når dåp er en tradisjon i familien, skapes en rød
tråd gjennom historien som knytter barnet fast til
det som har vært før. Samtidig knyttes barnet fast
til Jesus. Med kjærlighetens røde tråd.
”Det skjer et under i kirken, større enn verden vet!
Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.
Ingen på jorden er himlen så nær som barnet Han
tar i sin favn.” Gerd Grønvold Saue, salmeboka nr.
591

Av Torill Farstad Dahl

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.

Ledig dåpskjole?

Har du en dåpskjole liggende?
Kanskje ikke et familieklenodium, men en dåpskjole som du ikke helt vet hva du skal gjøre med?
Menigheten har lyst til å ha noen dåpskjoler hengende som kan lånes ut til dåpsbarn mot et lite
depositum.
Den lange hvite dåpskjolen forteller at dåpen er så stor at den er til å vokse i. Det er ikke noe krav om at
barnet skal ha hvit dåpskjole for å bli døpt, men mange ønsker det.
Kirken ønsker ikke at utgiftene til kjøp eller leie av en dyr dåpskjole skal hindre noen i å døpe barnet sitt derfor vil vi ha muligheten til å låne ut.
Ta kontakt med menighetskontoret dersom du kan hjelpe, tlf. 38 19 68 80!

Har du mistet noen?

Husk at diakonene i distriktet i samarbeid med frivillige tilbyr ulike samtalegrupper for voksne ved tap av
ektefelle/samboer, barn eller foreldre, og også egne grupper for berørte av samlivsbrudd. Gruppestart
foregår kontinuerlig når det er 5 – 8 deltakere med noenlunde likt tap. Det stilles ingen krav til
kirketilhøring eller tro. I 2018 har vi også startet et samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) om
grupper for ungdom mellom 16 og 20 år som har mistet foreldre eller søsken
Mer informasjon og påmelding: www.kristiansand.kirken.no
eller diakon Tone Benestad 38 19 68 71 / 480 99 535

Arrangør: «Sorg og omsorg» - et fellestiltak i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand og Søgne.
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Noe uforutsett har skjedd!
Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi
tror at Gud er til, eller fordi Gud har skapt den
fantastisk flotte jordkloden som vi bor på. Heller
ikke fordi han har skapt hver eneste en av oss
unike. Dette tror vi og bekjenner vi i hver eneste
gudstjeneste. Gud som skaper er en umistelig
tanke for kirken. Vi forkynner derfor at det er vår
plikt å kjempe for menneskeverdet som er truet,
og å ta vare på skaperverket som vi er i ferd med
å ødelegge.
Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer
jul fordi noe helt uventet og nytt skjedde i vår
verden. Noe som aldri hadde skjedd før og som
var fremmed for alle filosofer og religiøse ledere.
Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble
skapt, valgte å bøye seg ned til oss mennesker.
Når Betlehemsmarken fylles av sangen: «Ære
være Gud i det høyeste og fred på jorden blant
mennesker Gud har glede i!», er det fordi det
uventede har skjedd. Han som har all makt, gav
avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss.
Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen
ting er som et menneske, selve kronen på
skaperverket. Samtidig er det ingen som
kan ødelegge de relasjonene vi står i, som
oss mennesker. Det gjelder forholdet til våre
medmennesker, skaperverket og til Skaperen.

Jens Bjørneboe sier derfor:
«Hvem er et menneske som
ikke vet, vi trenger nåde og
barmhjertighet?» Ole Paus
undrer: «Hvem kommer
til meg når andre går bort,
hvem blir igjen? Hvem
våger se bak alt jeg har
gjort, og likevel kalle seg
venn?» Julen er Guds svar på dette.
Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til
jorden for å frelse oss. Han kan gjøre hel de brutte
relasjonene. Han kan gjenopprette det som var
ødelagt ved å sone vår synd og bryte syndens,
dødens og Djevelens makt. Det er det som
Bibelen kaller Guds nåde.
Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han
kan bli avvist: «Han kom til sine egne, men hans
egne tok ikke imot ham.» Vi kan si nei til Guds
nåde. Men vi kan også si ja: «Alle som tok imot
ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som
tror på hans navn.» (Joh 1,11f )
Derfor feirer vi jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Tårnagenthelg!

Lørdag og søndag 2.-3. februar 2019 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 Tårnagent 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.
Påmelding til Tårnagenthelgen på www.randesund.no innen 25. januar.
								Agenthilsen fra oss i Randesund menighet
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Julemysteriet

Maria fødte en sønn – Guds Sønn.
I ham banket Guds hjerte.
I krybba la de Guds Sønn og Guds hjerte.
Barnet ble mann.
I beretningene om ham legges
Guds hjerte bart for oss.
Blad for blad blir det avdekket for oss
hva som bor i Guds hjerte.
Vi ser hvordan han gråter
og gleder seg med mennesker,
sørger med og elsker
hvordan Guds hjerte gråter og gleder seg,
sørger med og elsker.
Når han gråter, er det Guds hjerte som gråter.
Når han er sint, er Guds hjerte opprørt.
Når han jubler og fryder seg,
er det Guds hjerte som gleder seg.
Når han gjør godt, er det Guds godhet
som rører ved menneskers liv.
Når han gir livet sitt
er det Guds hjerte som gir seg hen for oss.
De som hørte og så det,
«gjemte det i sine hjerter» – som Maria.
De som kjente ham, gav videre
hva de hadde sett og hørt.
Og noen skrev det ned – så hele verden skulle vite.
Nå vet vi
at tilværelsen har et hjerte.
Det banker for hvert menneskebarn.
Han ber deg søke nærmere,
så han kan vise deg ditt sanne verd,
Guds elskede.
Hvem ellers kan si oss det?
						Rolf Erik Hanisch, sogneprest
Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 4
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Givertjenesten:

Min salme

Det handler ikke mest om penger

Salmeboka vår er ein stor skatt. Der er ord for alle høve. Noe
som gjer meg godt, finn eg i nr. 434 i den nye salmeboka. I
vers 4 står det i tredje lina: «ta imot deg selv med nåde på
en ukjent vei». Det er ofte vanskeleg å tilgje seg sjøl. Me
bommar så titt, og me vil helst ikkje gjera feil. Då er det ei
trøyst å vita at når Gud har tilgjett oss, har me lov å tilgje oss
sjølv, slik det står i denne salma.
					Helsing Synnøve Åmdal.
---------------------------------------------------------------------«Jeg sitter på gudstjenesten, jeg synger med på salmene som
er valgt ut, og der, ja der synger vi jammen den salmen som
er min salme, den som rører meg til tårer, som har betydning for livet mitt».
Kirkenytt har i dette nummeret begynt med en ny spalte, «Min salme». Vi presenterer
salmene og fortellingene rundt dem, og hver gang utfordres en ny person til å skrive
om sin salme. Først ute er Synnøve Åmdal. Synnøve utfordrer herved Ellen Johanna
Harv til å skrive om en salme som har betydning for henne. (Redaktør).

Kallet
Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Vil du trå i mine fotspor på en
ukjent vei? Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og savn?
Vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg?
Vil du ta det første skrittet, vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en
ukjent vei? Vil du tåle onde blikk, stå igjen når noen gikk? Du skal gi dem alt du
fikk, for jeg vil bli hos deg.
Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg? Se at fanger får sin frihet på en ukjent
vei? Vil du stelle andres sår, i det skjulte år for år? Da er lønnen som du får at jeg
vil bli hos deg.
Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg? Ta i mot deg selv med nåde på en
ukjent vei? La de ord som jeg har sagt, folde ut sin skapermakt, tross din tvil og
selvforakt, for jeg vil bli hos deg.
Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg, jeg vil vende om og vandre på en
ukjent vei… Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje, for jeg vet at jeg skal
se mitt liv fullendt i deg.
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En underlig påstand, kanskje. Men det vi vil, er ikke å samle inn mange penger. Målet er å
gi mennesker møteplasser der de får møte troen på Jesus. Å drive menighet er å møte
mennesker med omsorg der de er og å bringe Ordet og troen videre.

Hva gjør vi? Her er noen eksempler:

TROS er et godt eksempel. Det er flotte opplegg for barn på første, tredje og
femte trinn. Gjennom flere samlinger får barna med seg god undervisning og
masse gøyale aktiviteter. Til slutt setter de sitt tydelige preg på en gudstjeneste.
En stor gruppe frivillige deltar i opplegget og gjør TROS mulig. Grundig planlegging
og tilrettelegging må til for at alt skal fungere. Nøkkelen er samarbeid mellom
stab og frivillige.
SØNDAGSSKOLEN er viktig i trosopplæringen. Da søndagsskolen på Søm hadde
problemer med få barn og få voksne, tok menighetsrådet grep: Det skal være
søndagsskole alle de søndagene det ikke er familiegudstjeneste eller
barnegudstjeneste. Dette er så verdifullt at vi bruker en av våre trosopplærere,
Haakon Ekberg, på dette.
ANNE – diakonen vår – forteller begeistret blant annet om gode og verdifulle
samtaler med folk i ulike aldre. «Jeg skulle så gjerne ha løftet fram disse
menneskene og fortalt hvor mye kontakten betyr for dem. Stadig tar noen kontakt
gjennom lapper i diakonens postkasse og den elektroniske versjonen på nettsida.»
Det som skjer i fortrolighet, må bli mellom to. Men vi skal vite at gode ting skjer i
stillhet.
Og diakonen har mange hjelpere. Hun trenger flere framover, for det er nok av
oppgaver for den som har lyttende ører og ledig tid. Menighetens diakoniplan er
omfattende. (Se http://www.randesund.no/diakoni.html)

Givertjenesten får dette til å skje.

- gode møteplasser
der flere møter Jesus
og kommer til tro

Kateket Ellen Sandvik har
80 % stilling i Randesund.
Menigheten finansierer 20 %.

Trosopplærer Haakon
Ekberg har 30 % stilling som
menigheten finansierer.

Randesund menighet lønner selv de menneskene
som gjør dette mulig. Menigheten har et
lønnsbudsjett på over 1 million kroner i 2019.
Givertjenesten betaler det meste av dette, men ikke alt - ikke nok. Derfor vil vi
framover gå offensivt til verks for å få med flere givere. Penger er viktig. Men
selve saken er gode møteplasser der flere møter Jesus og kommer til tro.
Flere skal oppleve å bli sett og ivaretatt i Randesund menighet.
Det inviterer vi deg med på.
Lurer du på hvordan det gikk
med innsamlingen sist måned?
Grafen viser at det gikk riktig bra.
Med en kraftinnsats i desember
slår vi fjorårets resultat.

Diakon Anne Eidjord har
100 % stilling. Menigheten
finansierer 90 %.

Er du med?
Konto 6319.07.52609 eller Vipps
til 104058 (Støtt Randesund ...)

For givertjenesten
Øistein Vigemyr
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Fra menighetsrådet
I menighetsrådet er det stadig ulike saker vi må
ta stilling til:

Leie av Randesund kirke til rumensk-ortodoks
menighet.
Det finnes en menighet av rumenere som bor
i Kristiansand, på 30-40 voksne medlemmer,
som ønsker å leie kirke til sine gudstjenester.
Menighetsrådet har behandlet søknad fra dem,
og vi ønsker å tilby leie av kirken foreløpig for et
år fremover. Dette er helt i tråd med menighetens
ønske om å være åpen økumenisk for medkristne i
andre arbeidslag. Det vil da bli gudstjenester på de
søndagene som menigheten ikke benytter kirken.
Ennå er ikke dette helt sikkert, vi venter på endelig
avklaring fra den rumenske menigheten.
Nye bord til kirketorget.
Det har vært mye slitasje på bordene på
kirketorget, og etter at vi fikk nye stoler, er det nå
tid for å fornye bordene. En komité er satt ned for
å få dette ordnet, så håper vi på gode og pene
løsninger.
Veikirke
En meget trofast og aktiv gruppe fra menigheten
har i mange år sørget for at kirken er åpen
på dagtid i store deler av sommeren. Kirken
er registrert som såkalt veikirke, hvor alle kan
komme innom, og det kan bli en kopp kaffe også.
Tiltaket har fått fine tilbakemeldinger. Vi ønsker å

Mye spennende på høstens samlingsgudstjeneste 9. september
få gitt opplysninger om
kirken vår til flest mulig
av turistorganisasjonene i
området. Menighetsrådet
er svært takknemlig
for arbeidet som
veikirkegruppen gjør, og
for at de ønsker å fortsette
denne flotte tjenesten.
Nytt menighetsråd
I september 2019 er det igjen menighetsrådsvalg,
samme dag som kommunevalget. Det nedsettes
nå en nominasjonskomité i menigheten, og det
er viktig at vi alle tenker litt over om vi kjenner

Rabakoret sang med stor glede, menigheten
sang «Jeg blir så glad når jeg ser deg,» og
presten minnet oss på at vi alle er deler av
Kristi kropp. Like verdifulle og viktige. En fin
innledning til høstens arbeid.
Stian Andreas Egeland og Marie Sløgedal,
våre nye ungdomsarbeidere, ble presentert
for menigheten. Stian er fast tilsatt, og fikk
tilsettingsbrev fra biskopen. Marie er midlertidig
tilsatt. Utenom ungdomslederjobben er hun
lærervikar og arbeider i butikk. Hun har store
reiseplaner fra utpå vinteren. Stian er tømrer og
bygger hus på dagtid. Både Marie og Stian har
lang fartstid i Enter og det har gitt dem en «flying

start» nå i høst. Nå er de godt i gang med arbeidet
i menigheten. Hovedfokus er på Enter. I tillegg er
de noe med i konfirmantarbeidet.
Overraskelsen
Etter en gudstjeneste full av høydepunkter dukket
det opp enda ett: En representant for SR-banken
kom og delte ut sin Ildsjel-pris til Elin Wikstøl
Andersen for hennes innsats med Rabakoret. Hun
fikk bilde, diplom og 25.000 kroner til koret. Og
dundrende applausen fra en fullsatt kirke. Og så
gikk Elin over til koret sitt og gjorde det hun har
gjort så flott i over 20 år: Ledet og inspirerte til
jublende barnesang.

noen som kunne være aktuelle i det nye
menighetsrådet.
Ny lov om folkeregister
Til nå har alle kirker fått opplysninger fra
folkeregisteret om fødsler i menigheten, slik at
vi kan sende opplysninger om dåp. Nå er det
kommet ny lov, og kirken kan ikke lengre få slike
opplysninger. Så vi håper det finnes mange andre
gode veier til kontakt med familiene som har født.
Kanskje må vi alle være litt mere obs på dette når
noen i nær familie eller omgangskrets får barn.
Jan Georg Ribe,
leder av menighetsrådet

TROS på 1. trinn!

TROS for de som går på 1.trinn starter opp i Søm kirke i
uke 4 (22./23. januar 2019). Barna som går på Vardåsen
skole, Strømme skole og Oasen skole har samlinger på
tirsdagene, mens de som går på Dvergsnes skole og
Kringsjå skole møtes i kirka onsdagene.
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 3. mars kl. 11. Hold
av dagen! J Og alle (barn, unge, voksne og eldre) oppfordres til å kle seg ut! J
Like over nyttår får alle medlemmer som er født i 2012 brev i posten med innbydelse
til TROS.
Håper vi sees!! J
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VELKOMMEN til
FAMILIE-JULETREFEST
i Søm kirke onsdag 2. januar 2019

Vi feirer det nye året

med

Nyttårsfest i Søm kirke!

			

Lørdag 19. januar 2019 kl. 1700-1900!

Program: Juletregang og julekaker.

Det blir gudstjeneste, fest med pølser og is, lek og
ønskekonsert!

Leker og underholdning. Andakt.

Bjarne Sløgedal, Reidar Skaaland og Rolf Erik Hanisch deltar.

Entré: 50 kr

Kanskje kommer vismennene med gaver?

Samlingen er tilrettelagt for mennesker
med særskilte behov

Kollekt.			

og er åpen for alle.

Velkommen!

Hyggetreff

kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Våren 2019
På Hyggetreffet møtes vi til sang og musikk, en
kort andakt, smørbrød, kake og loddsalg.
13. februar: Ragnhild Toreid
13. mars: Reidar Skaaland
10. april: Tove Houck
8. mai: Anne Eidjord
12. juni: Rolf Erik Hanisch
Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med:
Anne Eidjord, diakon
Tlf: 38 19 68 81/909 85 987

Hjertelig velkommen!

kl.17.30

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.45 på Strømmetunet.
Kl. 12.15 på Randesund omsorgssenter.
VÅR 2019

31. januar
28. februar
28. mars
25. april
23. mai
27. juni
25. juli

Randesund menighet

Babysang

Barnegudstjenester

Våren 2019
i Søm kirke

Våren 2019
i Søm kirke

0-2 år

Hver onsdag
fra 30.januar
t.o.m 24. april

kl 10.30

unntatt 20. februar (vinterferie)
og 17.april (påske)

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

Datoer:

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

13. januar
10. februar
17. mars

Velkommen!

Velkommen!

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

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

Skilsmisse/samlivsbrudd?
Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom,
eller har gått igjennom samlivsbrudd.

Samtalegruppens mål:
•
Bearbeide reaksjoner
•
Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og
komme videre i livet.
•
Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte
•
Alternativt nettverk i en vanskelig tid
Aktuelle tema:
•
Barn – samværsrett osv.
•
Økonomi
•
Utroskap
•
Identitet og selvbilde
•
Bearbeidelse av sorgreaksjoner
•
Ensomhet
•
Skyldfølelse og bitterhet
Gruppene starter kontinuerlig så snart vi har nok
påmeldte, med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd.
Åpent for alle uavhengig av livssyn.
For mer informasjon og påmelding:

Med vennlig hilsen
Reidar Skaaland, kantor Rolf
Erik Hanisch, sokneprest,
Anne Eidjord, diakon
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

Elin Røsok Richardsen, diakon i Grim og Hellemyr
kirke
elin.rosok.richardsen@kristiansand.kommune.no
38196841/90662699
Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne
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Julemessa 2018

Imponerende er ordet som best beskriver menighetens julemesse lørdag 1. desember.
Mengden av gevinster, av håndarbeider, smykker, juledekorasjoner, julebakst, deilige
kaker og rundstykker vitnet om at et stort arbeid lå bak denne dagen. Loddselgerne gikk
i skytteltrafikk hele dagen mellom salg av årer og utdeling av gevinster. Fra kafeen gikk
kakene unna i en fei, kirketorget var stufullt av unge og eldre, og under familiemøtet var der
ikke en ledig plass i kirken. Messegeneral Åshild Wergeland åpnet messen med å ønske

14
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velkommen, Torill Farstad Dahl minte oss om at vi er hverandres lys og er til for hverandre.
Under familiemøtet spilte Randesund skolemusikk og gav oss julestemning, Rabakoret
sang med glød, og sogneprest Rolf Erik Hanisch spilte på fløyte og fortalte om gjeteren
som fikk tonene han hadde mistet tilbake i fløyten sin da han spilte for barnet i krybben. Og
til slutt var det mange glade vinnere som kunne gå hjem med fine gevinster fra lotteriet.
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Innsettelse av ny sokneprest

Allehelgensgudstjeneste i Søm kirke 4. november med innsettelse av Rolf Erik Hanisch.
En velfylt kirke gledet seg over denne begivenheten. Menighetsrådsleder Jan Georg Ribe leste
biskopens tilsettingsbrev. Domprost Freddy Berg gratulerte menigheten med ny sokneprest. Etter
forbønnen ledet Rolf Erik Hanisch gudstjenesten og holdt en inspirerende preken. Allehelgensdagen
er en dag hvor vi ser bakover, men også framover. Vi har lyset som mål. Søm kirkekor løftet stemningen
med flott sang. Espen Egeland spilte trombone og trompet.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med mye godt. Flere benyttet anledningen til å hilse den nye
soknepresten.
Til slutt ble også Rolf Eriks familie presentert, foreldre, søsken og nieser. Familien er sterkt knyttet til
Kristiansand. Foreldrene bor stadig i Rolf Eriks barndomshjem i Kongsgård 2.

Er det håp for oss??
Det er så utrolig fint at jula nærmer seg! Jeg
er usedvanlig glad i jul, tror jeg. Nå blir det
stadig mørkere rundt oss, og da er det godt
og fint å kose seg med alle julesangene og
pepperkakene, lysene og juletradisjonene
som jeg prøver etter beste evne å holde i hevd.
Kanskje jeg rekker å sy og koke rull i år?
For mange av oss er det en fin tid med
forventninger og barnlig glede over
hemmeligheter og overraskelser. Vi ønsker så
veldig at jula skal bli fylt av fine dager med
glede for store og små. Vi vet hva som kommer,
og vi som har barn i familien, vet noe om at
det kribler i kroppen av spenning og glede. Vi
skal feire, og ikke bare med en kjøpefest! Men
det er så vanskelig å
holde fokuset på selve
GAVEN!
Gaven – at Gud har vist
oss hvem han er! I et lite
guttebarn som blir født
blant dyrene i en skitten
stall, og av ei ugift ungjente! Den 2000 år
gamle fortellingen, underet og mirakelet som
sprenger alle grenser for hva som er tenkelig.
Slik bringer Vår gode Far i himmelen lys
og håp til sine kjempende og strevende
menneskebarn. Gud viser at han tar våre
liv på alvor, og bryter syndens og dødens
makt som herjer med oss og verden, ved
den fattigsligste fødsel man kan tenke seg.
Ved at Jesus ble menneske, og på dette viset,
bekrefter Gud at han elsker hele sin skapte
verden, også de som står lavest i samfunnet.
Og er det ikke hver dag et mirakel? At det
fødes og skapes nytt liv på denne blå vakre
kloden hvert eneste sekund? Det er nåde at vi
har fått vite hvem han er, og det er nåde at vi
kan få hente hvile og krefter i troen på ham.
Budskapet kan fort bli borte i glitter,
tradisjoner og stas.
Vi som kirke og troende har en utfordring i å
forkynne om denne virkelige GAVEN: Guds
nåde i Jesus Kristus. At Gud elsker hele sin
skapte verden.

Vår slitne
klode trenger
at vi «går
inn i vår tid»,
og ser med
Hans blikk på
den jorden
han elsker.
Vi får sterke
meldinger om
at 60 prosent
av alt dyreliv er
redusert siden 1970! Vi får vite at havet fylles
av plast, og at vi utnytter jordens ressurser
slik at vi er i ferd med å skade den alvorlig.
Meldingene er så alvorlige at vi er
nødt til å forholde oss til dem.
Det er vår oppgave å forvalte jorden,
og det er på tide å stoppe opp og
se hva vi kan gjøre der vi er. Vi kan
ikke vente på at alle andre skal rydde
opp etter oss. Det er vi som har fått
meldingene, vi vet at det er våre valg som kan
gjøre en forskjell.
Ikke alene, men sammen. Det er lett å tenke
at min innsats er «som en dråpe i havet» og
betyr ingenting! Men hvis du heller tenker at
din innsats er som en dråpe i et vannglass, så
gjør det faktisk en forskjell. Glasset blir kun fylt
dersom enkeltpersoner kommer med hvert
sitt bidrag, om så bare en dråpe.
Vi lever i en skjebnetid, og sammen kan vi
gjøre en forskjell. Hver dråpe teller. Når vi
skjønner dette, kan vi faktisk endre framtida.
Sammen!
Jesus har kommet med Guds lys i den
mørkeste tida. Han viser oss at Gud elsker sin
skapte planet og gir oss retning og håp!
En kjærlighetsgjerning til jorda er en
kjærlighetsgjerning til Gud.
Hilsen Hilde Gunn Sletten,
fungerende sokneprest
i Trefoldighet menighet i Arendal

”Det er vår
oppgave å
forvalte jorden
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Enter og Retro på Skogtun leirsted

Fredag ettermiddag kjørte 60 ungdommer
og en gjeng ledere av gårde mot leirstedet
Skogtun! Endelig var det tid for leir!!
Helga ble fylt med møter, god mat, godt
samhold og gøye leker. Vi var så heldige
å få reise på tur sammen med Retro, som
er ungdomsarbeidet i Randesund frikirke.
Utrolig gøy å bli kjent med enda flere og
stifte godt nytt vennskap.
Første natt prøvde vi å lage en skummel
skremmeløype, om den var så veldig
skummel er en sak som kan diskuteres.
Lørdag var det team building som var

på dagsplanen. Lagvis tok deltagerne
seg igjennom poster med forskjellige
aktiviteter som bading – trekke bil –
luftgeværskyting mm..
Lørdag kveld ble lørdagssnacksen satt
frem og vi hadde en fin delekveld og en
fantastisk underholdningsaften.
Søndag avsluttet vi leiren med en flott
leirgudstjeneste
Utrolig gøy og være på tur med en så fin
gjeng!!
Hilsen Stian Andreas Egeland,
ungdomsarbeider Randesund menighet

Hva er Enter?
Enter er en ungdomsklubb som samles hver lørdag kl 19:30 i Søm kirke. Her er det alltid en
liten tale, lovsang, biljard, bordtennis, fifa, kiosk og masse gøy!
Her er alle velkommen, og hvis du ikke har noe tilknytting til kirka fra før må du gjerne
komme for det sosiale!
Aldersgruppe: 8. klasse ++

Rabakoret på Barnegospelfestivalen

Lørdag morgen den 20. oktober kl. 8.30 reiste
48 glade Rababarn (og 12 voksne) av sted
med en stor dobbeldekker av en buss til BGF
(Barnegospelfestivalen) i Kragerø!
I år, som i fjor, var vi så heldige at Elin og
Reidar skulle være med som instruktører! Det
var stor stemning og høylytt Rabamusikk hele
veien, og mer skulle det bli! Totalt var 750 (!)
barn samlet denne helga. Stort å få se og høre
alle disse barna synge Rabakorets sanger for
full hals.
Et kjempebra opplegg stappet med aktiviteter
fra morgen til kveld. Innimellom øvelsene var
det rigget store hoppeslott, ansiktsmaling,
stillekrok m.m. som barna kunne delta på. På
kvelden var det duket for nattsafari rundt

i området med Disney som tema. Flinke
studenter fra Sagavoll Folkehøyskole ledet
oss gjennom en spennende løype full av
Disney innslag. Etter nattsafari var det, til alle
foreldres store glede, silentdisco!!!
Øvrige instruktører denne helga var Tore
Thomassen, Trygve Wikstøl og familien Linda
Børud Lindéh. Det hele ble avsluttet med en
storslagen konsert i Kragerøhallen søndag
ettermiddag. Helt magisk!
Vi gleder oss allerede til neste år. Følg oss
gjerne på facebook og instagram for å se hva
vi holder på med.
Hilsen styret i Rabakoret

Konfirmantene 2018/2019 presentert

55 konfirmanter ble presentert for menigheten 14. oktober. I dagene før hadde de vært på Kick-off-tur.
”Menighetens smykke” kalte presten dem. Nå venter et år med fellesskap og undervisning. Menigheten
omfatter dem med omsorg og forbønn - hver dag.
Kirka var stufull for anledningen - både for å se konfirmantene, delta i dåp og høre vår nye sokneprest
holde sin første preken hos oss.
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LysVåken på gudstjeneste
25 sjetteklassinger hadde overnattet i Søm kirke natt til 25. november. Det er ikke sikkert at de
var så lys våkne neste morgen, men blide var de der de hjalp til med forskjellige oppgaver under
de fleste ledd i gudstjenesten på Kristi kongedag. Gjennom rollespill fikk vi oppleve scenen der
Jesus måtte fram for Pilatus og forklare sin kongemakt i et rike som ikke er av denne verden.
Et mye større rike, et kjærlighetens rike som åpnes for oss gjennom dåpen og troen, forklarte
sognepresten, Rolf Erik Hanisch.

AS

TLF 909 43 807
kjetil@bkeas.no
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STRIKKEKAFÉ
i Søm kirke
Tid: 11.00-13.30

Torsdager i oddetallsuker
(ut april)

Sted: Kjelleren i Søm kirke

OPPSTART 17. JANUAR!

(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!

Er du lei av å skuffe snø,
og fyre på store boliger?

Rona Senter, 4 etasje.
Parker gratis i kjelleren,
ta heisen rett opp.

• Bo enkelt, trygt og sosialt i Randesund hageby.
• Du kan flytte inn før jul.

+47 48 88 88 50

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

• Kjøp nå, eller benytt Seniorleie hvis du vil prøve
om det passer for deg.

• Alle får full tilgang til hagebyens mange fellestilbud.
• Randesund hageby Kultur gleder seg til julekonsert
i Søm kirke.

Les vårt 32 siders magasin på
randesundhageby.no. Du kan også
hente det på salgskontoret onsdager
mellom 15.00 og 16.30, eller ringe
oss så sender vi det til deg i posten.
Kirsten, HSH, tlf. 900 38 738
Ole Kristian, EM1, tlf. 404 08 610

22

Kirkenytt - Randesund menighet - 2018 Nr. 4

Sweet Drops™

Tel. 38 10 76 00
www.bayauto.no
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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

strømme
Entreprenør og eiendomsutvikler
www.kaspar-stromme.no

S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

Mesel-Invest AS
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

Me n y Ro n a

Tlf. 932 34620

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

Telefon: 38179600
24
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Faste arrangementer i Søm kirke

Slekters gang august – november 2018
Døpte

Mandager
Kl. 11.00-12.00: B
 ønn og samtale i kapellet.
Åpent for alle
Tirsdager
Kl. 18.00-19.15: G
 uttis annenhver tirsdag.
For gutter 1.-4. trinn
Onsdager
Kl. 10.30-11.15: Babysang (fra 0 til 2år)
Kafé/sosialt fra 11.15
Fra kl .11.15: Kafé på kirketorget

Ola Håland
Oline Gravdal Iversen
Markus Rudi
Tomine Aamodt Johansen
Bernhard Dolsvåg Frandsen

Selma Møller-Andersen
Tiril Nordal
Emil Are Funk Endresen
Embrik Hille Lundevall
Odine Tellefsen
Oliver Kasti Vassbotn
Ludvig Mydland-Foss
Torjus Carstensen Haraldstad
Anine Heggernes Alvestad
Adelin Heggernes Alvestad
Tobias Rohde Hangeland
Ingrid Engen-Mogensen
Othilie Pedersen Larsson
Leah Oline Fugle-Kaarikstad
Josefine Skjelbred Mjåland
Ada Øen Lian
Malin Vehus Strømmen
Edvald Lindebæk Bernhardsen
Kaja Salcher Juliussen
Tønnes Haldrup Vrånes
Maja Theiste
Gerd Synnøve Tøfte
Rebecca Jonassen
Silas Holt Nygaard
Erik Håland

Døde

Aldine Aamodt Johansen
Thorvald Olsen
Torodd Kvernland
Svein Berdian Rasmussen
Aud Irene Sørensen
Gerd Marie Lian Røstad
Randi Margrethe Gilje
Magnhild Timenes
Per Anners Tellefsen
Grete Laudal
Nils Einar Loland

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)

Viede

Kristin Sundal Jansen og Helge-Willy Sundal
Jansen
Madeline Jacobsen og Kjetil Haukom Jacobsen
Helene Kolderup Kalsnes og Henrik Reinhardsen
Cecilie Fredrikke Gabrielsen og Tom Arne
Gabrielsen
Maria Gullvåg Aasen og Aleksander Pettersen
Kristin Brandsæter og Torje Gunnar Torgersen

26.08.
02.09.

Søm kirke
Søm kirke

Menighetens arbeid
Kirkebygg Tallin

6824
7822

09.09.

Søm kirke

Menighetens arbeid

10473

16.09.

Randesund kirke Menighetens arbeid

15073

16.09.

Søm kirke

Menighetens arbeid

4720

23.09.

Søm kirke

Internasjonalt fellesskap kristiansand

9095

23.09.

Søm kirke

Menighetens arbeid

4377

30.09.

Søm kirke

Kirkebygg Tallin

07.10.

Randesund kirke

Kirkens SOS Agder

14.10.

Søm kirke

Menighetens arbeid

12036

21.10.

Søm kirke

Kirkens bymisjon Kristiansand

12699

28.10.

Søm kirke

Menighetens arbeid

11293

04.11.

Søm kirke

Menighetens arbeid

12637

11.11.

Søm kirke

Stefanusalliansen

13503

18.11.

Søm kirke

Kirkens ungdomsprosjekt

11517
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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 august – november 2018
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Torsdager
Rabakoret
Mini Raba Kl. 17.00 – 17.45, barn fra 4 år til 1. trinn
Raba Kl. 18.00 – 18.45, barn fra 2. til 7. trinn
Søm kirkekor: Kl. 19.45 – 22.00:

10059
6866

Onsdag 6. februar - Rolf Erik Hanisch
Røtter, stoppesteder og ståsteder i troen og livet

Onsdag 8. mai - Paul Dåsvand
Kirkens rolle under krigen

Onsdag 6. mars - Elise Seip Tønnessen
Onsdag 5. juni - Janne Roland
Hva sier moderne bildebøker om død, tro og himmel? Inntrykk fra Nord-Korea
Onsdag 3. april - Gerd og Bjarne Hovland
Matias Orheim - ”Ei teneste stor for Gud”

Gudstjenester julen 2018

Mandag 24. desember

(Julaften, Luk 2, 1-20: Jesus blir født)
Søm kirke:
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste ved Torill Farstad
Dahl, sang av Rabakoret
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste,
Vilde Sørensen Vabo og
Hanne Mathea Omdal Egeland, sang
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste, Kristine Akselsen,
sang, Tore Bråthen, trompet
Randesund kirke:
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste ved Rolf Erik
Hanisch, Marte Elisabeth Lynne, sang,
Harald Knudsen, trompet
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste,
June Baarøy Myhrstad, sang,
Mathias Hagen, saksofon

Tirsdag 25. desember

(Juledag, Joh 1, 1-14: Ordet ble menneske)
Søm kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch,
nattverd,
sang av mannsgruppe ledet av Reidar Skaaland,
Mathias Hagen, saksofon

Søndag 30. desember

(Romjulssøndag, Luk 2, 25-35: Simeons lovsang)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch,
dåp, Margitte Narvesen, sang

Tirsdag 1. januar 2019

(Nyttårsdag, Jesu navnedag)
Randesund misjonskirke kl. 19.00:
Felleskirkelig gudstjeneste
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Gudstjenester fra 9. desember 2018 til 31. mars 2019
DESEMBER
Søndag 9. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16, 21-24: Angst og glede
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Nattverd, søndagsskole
Søndag 16. desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5, 31-36: Gjerningene vitner
om meg
Søm kirke kl. 11.00:
Julesanggudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl

Se side 27 for julens
gudstjenester
2019
JANUAR
Søndag 6. januar
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12, 42-47: Som lys er jeg
kommet til verden
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, søndagsskole
Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1, 29-34: Guds lam bærer
verdens synd
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Nattverd
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1, 15-18: Han har vist oss hvem
Gud er
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp

Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Nattverd, forbønn, søndagsskole
Søndag 27. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14, 21-22.25.31: Stakkaren
og skaperen
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, søndagsskole
FEBRUAR
Søndag 3. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5, 1-15: Den syke ved Betesda
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, Tårnagenter
Søndag 10. februar
6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13, 21-27: Når
menneskesønnen kommer
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Nattverd, forbønn
Søm kirke kl. 17.00
Barnegudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Søndag 17. februar
Såmannssøndag
Matt 13, 24-30: Ugresset i hveten
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 24. februar
Kristi forklarelsesdag
Luk 9, 28-36: Disiplene får se Jesu
herlighet
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd

MARS
Søndag 3. mars
Fastelavenssøndag
Luk 18, 31-34: Se vi går opp til
Jerusalem
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste
ved Rolf Erik Hanisch og
Anne Eidjord
Karneval, Rabakoret
Onsdag 6 mars
Askeonsdag
Mark 2, 18-20: Fest eller faste
Søm kirke kirke kl. 19.00:
Skriftemålsgudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Søndag 10. mars
1. søndag i fastetiden
Matt 26, 36-45: I Getsemane
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd, søndagsskole
Søndag 17. mars
2. søndag i fastetiden
Luk 13, 22-30: Den trange dør
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Nattverd, forbønn
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Søndag 24. mars
Maria budskapsdag
Luk 1, 39-45: Maria og Elisabet
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, søndagsskole
Søndag 31. mars
3. søndag i fastetiden
Luk 22, 28-34: Jeg ba for deg
Gudstjeneste ved
Rolf Erik Hanisch og
Torill Farstad Dahl
Nattverd, søndagsskole
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.
no, eller Fædrelandsvennen

