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Redaktørens …

Hurrarop fra diakonen
Før jul var jeg litt småbekymret. Det var flere 
behov som var nødvendige å få dekket for 
at kirkekaffelister, onsdagskafé, sjåfører til 
Hyggetreff, blant annet, skulle bli dekt før 
et nytt semester var i gang. Jeg foldet mine 
hender, og delte også min bekymring med 
flere. Noen foreslo at jeg skulle skrive en notis i 
Kirkenytt, og det var jo riktig et godt forslag. 

Så i forrige nummer formidlet jeg noen av 
behovene. Og etter dette og en ringerunde var 
det et faktum: Alle 12 behov ble fylt! FOR en 
menighet! Og FOR noen frivillige! Jeg kan ikke 

si at annet enn TAKK 
Jesus og TAKK til alle 
dere flotte frivillige, 
både nye og gamle! 
Uten dere vet jeg 
ikke hvor vi hadde 
vært! 

Et så bredt og flott arbeid som 
Randesund menighet driver – hadde ikke 
eksistert uten dere!
   Hilsen Anne Eidjord

Denne gangen er Redaktørens personlig. 
Det er en beretning om åpenhet og 
omsorg. Den er en takk for forbønn og 
omtanke.

Beskjeden kom under en kjøretur til 
Oslo. Beskjeden alle frykter og ingen 
ønsker. Med ordet som skremmer, 
ondartet. Mobilen ringte, og etter 
samtalen var livet blitt et før og et etter. 
Et før med glede over en helg i Oslo, 
og et etter med skremmende utsikter. 

Sjokket lammet både kropp og sjel, 
det var som om alle krefter forsvant, 
bare en stor tunghet var tilbake. Alt 
hang i luften, alt var usikkert og ingen 
svar kunne gis før veien gjennom 
helsevesenet var påbegynt. Veien til 
de hvite englene, som Ingrid Bjørnov 
beskrev da hun redd og usikker 
begynte på den samme ukjente veien.

Men englene var ikke bare der. De 
var i de gode klemmene, de varme 
blikkene, de forløsende samtalene, de 
trøstende ordene, de omsorgsfulle 
tekstmeldingene. 

Og jeg, som hadde skrevet dikt om 
at vi ikke kan gå hverandres vei, 
bare være sol for hverandre, jeg fikk 
oppleve andres lindrende sol. Jeg, som 
hadde skrevet dikt om at hvis du ikke 
orker mere, så klarer du det en time 

til og enda 
en, jeg 
lot Reidar 
Skaaland 
beholde 
navnet 
mitt på 
langfredags-                               
konsertplakaten 
enda jeg hadde sagt at jeg ikke orket, 
ikke nå. 
Men det var som om lammelsen avtok 
og livskreftene vendte tilbake etter 
hvert. Omgitt av forbønn og kjærlighet 
og åpenhet gikk det an å fungere, og 
arbeidet med nytt Kirkenytt holdt 
følelsene i sjakk. 

Blant alt som skulle inn i bladet, ble 
jeg også fylt av en utrolig glede 
over to ungdommer, Julie og Peter 
Nikolai. Den solen vi gir hverandre 
som medmennesker, den gir Julie til 
innvandrerbarn i Spania og Peter Nikolai 
til våre egne ungdommer i Enter. De 
har tatt på alvor hvor viktig det er for 
mennesker å bli sett, anerkjent og elsket. 
Julie ble sett som liten i Rabakoret, 
Peter Nikolai gjennom en harmonisk 
oppvekst. 

Med slike ungdommer er det håp for en 
verden som ofte kjennes håpløs.

Tove
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Salme av Jan Fjelde
Under gudstjenesten den 20. januar sang menigheten Jan 
Fjeldes salme Livets lys. Det er flere som har ønsket at salmen 
skulle komme i Kirkenytt sammen med noen tanker omkring 
salmen av Jan Fjelde.
Livets lys
Redaktøren av Kirkenytt har bedt meg skrive noe om min 
«salme»- mine tanker, og «hvordan den ble til». I hele mitt liv 
har jeg elsket salmer og koraler. Men mine fire vers har ligget 
utenfor egne kvalitetsønsker. 
Så komponerte Konrad Øhrn en frisk melodi som løftet 
salmen noen trinn. Takk, Konrad. Jeg er fremdeles forlegen. 
Men det er noen som ønsker å synge denne salmen.
«Lyset» er mitt nøkkelord. Jeg har funnet det i solen, i fuglene 
under himmelen, i liljene på marken, i kjære venner, og i 
evangelisten Johannes sine brev.
«Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi 
fellesskap med hverandre» 
«Kristus er verdens lys»
«Brennpunkt i Guds lys er tilgivelse og kjærlighet»
Lyset gir liv, vekst, trygghet, samhold, omsorg, venner og smil
Tenn et lys!     Jan Fjelde

Se gylden sol
Tekst: Jan Fjelde 

2009

FRA RABAKORET TIL MATARÒ
“Har dere lært glosene?” spør Mohamed de andre 
barna når han kommer inn i klasserommet. Han 
har tydeligvis pugget og er klar for ukas engelske 
musikklasse. Noen av jentene lar seg rive med, og 
jeg hører dem teste hverandre. Mens de fleste av 
barna er høylytte og frampå, er det ei av jentene 
som er mer tilbaketrukket og stille. Jeg kjenner meg 
igjen i henne. “Har du det bra, Sara?” spør jeg, “er 
du klar for å lære mer?”. Hun smiler og nikker. 

Bli sett i Rabakoret 
Ei fem år gammel jente står på første rad av 
kortrappene. Hun følger nøye med på dirigenten, 
og prøver så godt hun kan å klappe i takt samtidig 
som hun synger. Ettersom årene går får hun bli 
med som hjelpeleder i koret. En periode får hun 
faktisk være vikardirigent og gjør det hun har 
observert forbildet sitt gjøre alle disse årene. Den 
litt usikre, forsiktige jenta har blitt sett, og gjennom 
det fått en mulighet til å vokse på ulike områder. 
Rabakoret har vært viktig i oppveksten min, for 
min identitet, utvikling som leder, og ikke minst 
for troa mi. På mange måter var det her alt starta 
for meg: Rabakoret gav meg tilhørighet til kirka, 
nysgjerrighet på troa, utfordringer jeg kunne vokse 
på, og mot til å dra ut i verden: først England, så 
Madagaskar, og nå til Spania.

Gjøre noe igjen 
Jeg kjenner meg igjen i Sara i musikklassen. Som 
barn var jeg stille og forsiktig som henne. Jeg 
vil nok fremdeles kunne beskrive meg selv på 
den måten, men med en annen selvsikkerhet 
og modenhet enn før. Nå får jeg være med på å 
gi barn den samme opplevelsen av å bli sett og 
vist omsorg, og så håper jeg de lærer noe om 

språk, nestekjærlighet, og 
medmenneskelighet i 
tillegg. 

Som ettåring 
I år er jeg ettåring for 
NMS i Barcelona og jobber 
i Puente, som betyr bro. Puente 
driver brobyggingsarbeid mellom arabisktalende 
immigranter og det spanske samfunnet, 
blant annet ved å tilby ulike fritidsklubber og 
undervisning for barn. I den engelske musikklassen 
bruker vi sangtekster for å undervise engelsk. 
Det åpner opp for at vi kan snakke sammen om 
meningen bak tekstene, og på den måten fremme 
gode verdier og holdninger. Ikke minst får vi som 
lærere være gode rollemodeller for barna. Vi får 
være med på å vise nestekjærlighet og investere i 
relasjoner. På den måten åpner relasjonene opp for 
at vi kan dele troen på Jesus. 
Jeg skal jobbe for Puente frem til juli. Følg gjerne 
med på bloggen min, www.julieegeland.wordpress.
com. 
    Hilsen Julie Egeland

Kort oppsummert 
Ucrew er NMS sin ettåringstjeneste. NMS støtter 
Puente i Barcelona, både med voluntører 
(ettåringer) og økonomisk. 
Puente driver misjons- og integreringsarbeid blant 
nordafrikanske innvandrere i Barcelona, og tilbyr 
bl.a. spanskundervisning, literacy-undervisning, og 
barneklubber. 
Barcelona har over 4 millioner innbyggere, og 
innvandrerbefolkningen representerer over en halv 
million.
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Tårnagenter i Søm kirke
Lørdag 2. og søndag 3. februar var 55 tårnagenter på plass i Søm kirke. Lørdagen utforsket de kirken og 
øvde på oppdrag som skulle utføres i søndagsgudstjenesten. Søndagens tekst handlet om Moses, som 
fikk et oppdrag av Gud, nemlig å føre Israelsfolket ut av Egypt. Ved alteret i Søm kirke hadde tårnagentene 
plassert skypumpen og den flammende søylen de hadde laget for å illustrere hvordan Gud viste seg for 
folket om dagen og natten under flukten. Og så lærte vi at vi alle har to oppdrag gitt av Gud; nemlig å elske 
Gud og å elske hverandre. Det var en fin tårnagentgudstjeneste.
           Tove

Den verden Gud elsker 
Det er krise
Alle som har øyne kan se det.
Jorden er såret.
Fremtiden truet - for våre egne barn og alle jordens 
barn.

Hvem bryr seg? 
Hvem kan være uberørt?

Gud ER berørt av menneskers nød!
Vi tror på en Gud som bryr seg. En Gud som 
beveges og beveger. 
En Gud som bøyer bevisstheten vår og løfter 
blikket vårt mot det som virkelig betyr noe: 
Menneskebarna. Og jorda de bor på. 
Den jord som Gud elsket frem i eksistens.
Den lille, blå kloden – vårt hjem i tiden.
Og alle Jordens barn, disse som Jesus elsker – og 
aller mest de sårede og sårbare,
de som har mistet motet, de som er «knust og 
nedbøyd i ånden», 
disse ligger Jesu hjerte nær.

To strålende anledninger
Det er fastetid. 
Og med den kommer to strålene anledninger 
til å bli berørt og la seg bevege.

Lørdag 16. mars er det klimaseminar i Søm kirke. 
Her bringer vi sammen alle slags mennesker av god 
vilje.
Andre som vil våkne, som vil løfte blikket og se!
Som søker alternativer til motløshet.
Som vil begeistres og skape bevegelse.
Se www.randesund.no. 
Sett av dagen!

Og en annen strålende anledning:
Tirsdag 9. april er det «fasteaksjonen» - En stor, 
nasjonal satsing – en mulighet vi får «rett i fanget» - 
Kirkens Nødhjelps nasjonale innsamlingsaksjon.
For rent vann til alle mennesker.
Ingenting mer grunnleggende enn rent vann.
Ingen er mer proffe på dette enn Kirkens Nødhjelp! 
KN har bred erfaring og et bredt tilfang av 
samarbeidspartnere på dette feltet: rent vann og 
nødvendige sanitærforhold – i katastrofer og som 
utviklingsarbeid! 
KN gjør det lett for oss å hjelpe.
Og det blir ikke mer konkret enn dette!
Bli med!

Se mer på 
https://www.
fasteaksjonen.
no/

Relevant faste
Det er fastetid.
Det er tid for å ta 
på alvor det som 
nå er i ferd med 
å bli så alvorlig – enda mer for våre sårbare søsken, 
alle dem som vi ikke daglig møter blikket til, men 
som vi en gang skal kunne se i øynene og si at vi 
brydde oss om dem, brydde oss om den jorden vi 
gav videre til dem - og til våre egne barn!

Dette er faste: 
Er dette den fasten jeg har valgt, 
en dag da mennesket plager seg selv, 
bøyer hodet som et siv 
og legger seg i sekk og aske? 
Kaller du dette for faste 
og en dag etter Herrens vilje?

Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham, 
du skal ikke snu ryggen til dine egne.

Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, 
brått skal helbredelsen komme. 
Din rettferd skal gå foran deg 
og Herrens herlighet følge etter deg.  
(fra Jesaja kap. 58, Bibelen 2011)

Det er fastetid.
Kom ikke og fortell meg at fastetiden har mistet 
sin relevans. 
Bøy hjertet! Løft blikket! 
Bli god mot jorden og jordens barn – alle disse 
som Gud elsker.
16. mars: Bli seende!
9. april: Bli et medmenneske!
   Rolf Erik Hanisch, sogneprest

Tusenvis av barn i Norge opplever at  
det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med  
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr. 100)

Det er ingen 
selvfølge at 
noen ordner 
bursdagsgave

Program for

FASTETIDEN
Askeonsdagsgudstjenester:
Onsdag 6.mars
• Domkirken kl. 19.00
• Vågsbygd kirke kl. 19.00
• Torridal kirke kl. 19.00 
• Søm kirke kl. 19.00

Markusevangeliet 
Søndag 3. mars kl 19.00
Bibelfortellerkveld i Lund kirke. 
Lisbeth Jølstad fremfører 
Markusevangeliet.

Klimakrise nå 
– hvem bryr seg? 
Lørdag 16.mars kl.11.30 – 16.30
Klimaseminar i Søm kirke

Bare søppel, eller?
Torsdag 14. Mars kl 19.00
Temakveld i Torridal kirke
v/Odd Terje Døvik

Sorgen og sorgens mange 
ansikter 
Tirsdag 19.mars kl. 19.30
Vågsbygd kirke v/Aud Sunde 
Smemo

Gudstjenestens hva og 
hvordan. 
Onsdag 20. mars, 27.mars og 
3. april kl 19.00 i Domkirken 

Øhrwalls Mariamusikk. 
Søndag 24. mars kl. 11.00
fremføring av Øhrwalls Ma-
ria-musikk i Lund kirke. 
Lund kirkekor , musikere og 
dirigent Ben Tore Beisland.

Alkohol 
- god eller dårlig medisin?
Torsdag 28.mars kl 19.00
Torridal kirke v/Vegard Nilsen.

www.kristiansand.kirken.no
Kristiansand Domprosti



Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 18 Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 1 9

Ny giv for Givertjenesten
Prosjekt «Økte gaveinntekter» er i gang

Søndag 10. februar var det kirketakkekaffe i Søm kirke – med takk innbakt i 
kirkekaffen. En takk spesielt rettet til de som støtter menighetens arbeid 
økonomisk. Vi benytter også her sjansen til å si TUSEN TAKK!

Dette var første tiltak i prosjektet «Økte gaveinntekter» som vi er 
blitt med i. Det er initiert av bispedømmerådet. Du vil høre mer 
til det i tida som kommer.

Samtidig ble nytt opplegg for oppfølging av givere presentert. 
Her går vi inn i ei ny tid med profesjonell oppfølging. (Tjenesten leveres av ProFundo*.) Og vi 
bytter bank. Nye og eksisterende givere må registrere seg på et skjema på nettsida 
randesund.no. Da ordnes betaling, oppfølging og skattereduksjon.

Menigheten samler ikke på penger. Vårt oppdrag er å 
bringe evangeliet videre, å gi mennesker i Randesund 
et møte med Kristus gjennom ord og praktisk omsorg. 
I det arbeidet er penger viktige.  
Du inviteres til å delta i dette.

Givertjenesten er en viktig del av menighetens 
økonomiske grunnmur. Når man betrakter et vakkert 
byggverk, er det neppe grunnmuren som får mest 
oppmerksomhet. Men hvis den svikter, går det ille med 
resten av byggverket.

Givertjenesten i Randesund dekker noe av lønna til 
ansatte som ikke lønnes av offentlige midler: Diakon, 
kateket, trosopplærer og renholder. Menighetens 
lønnsbudsjett er i overkant av 1 mill. kroner. I 2018 
nådde vi 778.700 kr. (Ny rekord!) Målet er å nå 
millionen i 2019. Blir du med på det?
Mye av arbeidet i menigheten drives av frivillige, men 
uten de ansatte går det ikke rundt.

Du er viktig! 
Oppdraget vårt er avhengig av din innsats: Gi av 
din tid i praktisk innsats og i bønn. Og vær med 
og sørg for at økonomien er på plass. 
Gå inn på randesund.no og fyll ut skjemaet:

For givertjenesten
Øistein Vigemyr

PS. Noen har hørt rykter om at ProFundo tar seg 
svært godt betalt for tjenesten. Det stemmer dårlig. 

Bare spør om du lurer.

Menigheten samler ikke på 
penger. Vårt oppdrag er å 
bringe evangeliet videre

Eksempler på menighetens oppdrag: 
Babysang og TØFF.


(June har ikke lønn via givertjenesten.)

    Nå la oss takke Gud
Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender,
som overflødig godt så uforskyldt oss sender, 
som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt
og alt hva tjenlig er så rikelig oss skjenkt.

Den evig rike Gud, Han oss fremdeles unne
sin glede og sin fred. Han give at vi kunne
i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje, 
få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se!
 
Gud Fader og Guds Sønn og deg, Guds Ånd, skje ære!
Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære!
Velsignet Guddom, du som var og er og blir,
vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir.

Min salme
Jeg har nok dessverre mistet min sangstemme, men jeg er 
veldig glad i å lytte og lese. Nå kan jeg sitte i «Katedralen» vår, 
og bare ta imot! Sitte med åpent sinn og nyte orgelbruset, 
korsangen og salmesangen, som er et skattkammer!
Å velge en spesiell salme er ikke helt lett, det er jo så mange 
å ta av, så mange vakre. Mon tro om valget blir en av «de nye» 
som fenger både i tone og ord? Eller en av «de gamle», som har fulgt oss fra vi var 
barn. Begge deler berører oss.
Men jeg vet jo hva som er «min salme». En salme som har vært med min mann 
og meg i alle sammenhenger: Fra bryllup, barnedåp, konfirmasjon. Ja faktisk i alle 
våre merkedager!
En gammel salme. En mektig salme. En salme med litt gammelmodige ord.  
Men den sitter!
Det er Martin Rinekarts flotte salme «Nå la oss takke Gud».

Med hilsen Ellen Harv
Utfordringen går videre til Sissel Gjesdal
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Fra menighetsrådet
Landsby for demente på Strømme 
Det begynner å bli kjent nå at Kristiansand 
kommune satser på en helt ny måte når det gjelder 
å gi demente i kommunen et godt liv etter at de 
ikke lenger kan være i hjemmet. 
Etter mønster fra stedet Hogeweyk i Nederland, 
bygges det nå på Strømme en liten landsby hvor 
det blir 42 nye omsorgsboliger som blir liggende i 
6 bokollektiv. Nå slipper man å bo på en institusjon, 
men kan bo i et lite tun i en liten landsby. Her vil 
det blant annet være butikk, kafé, og hobbyrom. 
Området blir meget nøye planlagt, og vil bli et 
trygt og godt sted for demente.
Hjemmesykepleien vil være knyttet til landsbyen, 
og det vil også bli et dagsenter. Det vil bli satset på 
at frivillige skal være med på ulike måter.
Det er også ønsket at kirken får en rolle her, 
og fellesrådet for menighetene i Kristiansand 
har fått diakon Inger Johanne Bolstad med i 
planleggingen av demenslandsbyen. Vi som 
er lokal menighet er bedt om å bistå i en 
arbeidsgruppe særlig med tanke på å få inn 
frivillige i arbeidet, og vår diakon Anne Eidjord blir 
med her. 

Så blir det spennende å 
se hva slags landsby dette 
blir, det er allerede et par 
andre planlagt andre steder 
i Norge, og erfaringene 
fra Nederland er meget 
gode. Det handler om å 
gi demente en verdig og 
meningsfylt hverdag. Og 
som kirken hører til i det vanlige samfunnet, hører 
den også med i en slik landsby.

Valg på nytt menighetsråd 9. september 
På kommunevalgdagen 9. september i år 
blir det også muligheter til å delta på valg på 
nytt menighetsråd, og nytt bispedømmeråd. 
Nominasjonskomiteen vil ha ferdig forslag til 
ny valgliste 30. april. Før dette er det mulig å gi 
innspill om kandidater til daglig leder  
Åsne-Louise Halvorsen, tlf. 38 19 68 80.
Det kommer fyldige opplysninger om kandidater, 
muligheter til forhåndsstemming osv. i neste 
nummer av Kirkenytt.

Jan Georg Ribe,  
leder av menighetsrådet

Misjonsprosjektet
Tusen takk til alle dere i 
Randesund menighet som 
er med og støtter de to 
misjonsprosjektene våre. Her 
kommer litt info om det enkelte 
prosjekt og hva vi tenker videre 
når prosjektperioden går ut  
1. september 2019.

Ebenezerhjemmet via 
Israelsmisjonen
Til Ebenezerhjemmet har vi  
pr. 31. desember 2018 samlet 
inn kr. 66 777. Disse pengene går 
til driften av Ebenezerhjemmet 
og til rehabilitering av 
bygningene. Det er et veldrevet 
hjem. Når helsemyndighetene 
har vært på besøk, får de 
gode tilbakemeldinger på 
trivsel og god pleie av de eldre. 
Ebenezerhjemmet skal bygges 
ut til sykehjem. Dette har vært 
planlagt lenge og de håper å få 
de siste godkjenningene i 2019.
Vår avtale med Israelsmisjonen 
varer til 1. september 2019. Det 
har vært fint å samarbeide med 
Israelsmisjonen. De er lette å 
kontakte og ønsker gjerne å 
komme for å informere om 
Ebenezerhjemmet.

Bygging av ny kirke i 
Mustamae menighet i Tallinn
Byggingen av den nye kirken i 
Tallinn har stått stille i hele 2018. 
Dette fordi menigheten ventet 
på å få en større utbetaling 
fra den estiske stat. Det måtte 
godkjennes i parlamentet i 
Estland og det har tatt sin 
tid. I begynnelsen av februar 
2019 snakket jeg på telefon 
med Tiina Klement som er 
prest i Mustamae menighet. 
Hun kunne da fortelle den 
gledelige nyheten at nå er 

beløpet godkjent, og de 
innvendige byggearbeider er 
begynt. Beløpet de har fått vil 
ikke holde til ferdigstillelse , så 
de er avhengige av fortsatt 
giverglede fra menigheter og 
andre personer både i Estland, 
Norge og Finland. Rett etter 
samtalen med Tiina sendte 
hun meg et nyhetsbrev som 
vi har lagt ut på Randesund 
menighets hjemmeside. Vi har 
også hengt det opp på infotavla 
på kirketorget.
Avtalen vår om å samle inn 
penger til ny kirke i Tallinn er via 
Norsk Misjonsselskap, NMS. I 
denne perioden har NMS endret 
innsamligsprofil fra konkrete 
prosjekter til arbeid i det enkelte 
land, i vårt tilfelle Tallinn.

Det betyr mye for oss at det 
vi samler inn skal gå til den nye 
kirka. Fram til 31. desember 
2017 hadde vår menighet 
overført via NMS kr. 188 707 til 
kirkebygging. Vi hadde altså 
da samlet inn det beløpet som 
var avtalt med NMS. I tillegg 
kommer penger innsamlet på 
Balubadagene i 2017 og 2018,  
kr. 42 300.

I 2018 har vi samlet inn 
  kr. 85 000. Dersom vi sender 
de pengene via NMS, er det 
ikke sikkert at det går til 
kirkebygging. Misjonsutvalget 
tok dette opp i menighetsrådet 
i november 2018, og det ble 
da bestemt at de pengene blir 
satt inn på et fond, øremerket 
kirkebygging. Det skal så jobbes 
med at pengene blir overført på 
en forsvarlig måte til Tallinn. 

I desember fikk vi høre at 
Mustamae v/ Tiina Klement 

manglet penger til bl.a. 
middager til eldre. Det ble gjort 
et hastevedtak i Menighetsrådet 
om å sende kr. 10 000, noe Tiina 
har vært veldig takknemlig for. 
På Balubadagene i 2017 og 2018 
er det altså samlet inn  
kr. 42 300. Av disse pengene 
brukte vi kr. 5000 før jul til å 
kjøpe inn julegaver til barn 
i Mustamae menighet. Tiina 
hadde skrevet ønskeliste som vi 
kjøpte etter. Det er mye billigere 
å kjøpe gaver i Norge enn i 
Estland. Vi fikk gratis transport 
slik at de kom vel frem i god tid 
før jul.

Pr. 31. januar 2019 har 
Randesund menighet, inkludert 
penger fra Balubadagene 
samlet inn kr. 330 000 til 
Mustamae.

Vi ønsker å fortsette å støtte 
menigheten i Mustamae 
og se den nye kirka ferdig. 
Misjonsutvalget har derfor 
anbefalt menighetsrådet at vi 
fra 1. september 2019 lager et 
prosjekt hvor innsamlingen går 
til kirkebygging, men ikke via 
NMS. I nyhetsbrevet fra Tiina har 
hun konkretisert hva de trenger 
penger til. Det gjør det enklere 
for oss. 

Menighetsrådet avgjør 
Misjonsutvalgets anbefaling 
angående misjonsprosjekt, og vi 
håper på et positivt utfall.

På vegne av misjonsutvalget, 
Marianne Haukom Rossland

Søm kirkekor og Mustamae
Kjøp en stol 
Søm kirkekors besøk i Tallinn og menigheten i Mustamae i 2015 satt dype spor.
Siden da har koret vært med å gi gaver til kirkebygget. I begynnelsen av april reiser koret tilbake til Tallinn 
og Mustame og håper å kunne synge under taket i kirken, på en omvisning, selv om kirken ikke er ferdig.
Med oss i kofferten har vi kr 25 000. Disse pengene er overskuddet fra julekonserten i desember i tillegg til 
ekstra gaver folk gav i forbindelse med konserten.
Vipps er en smart ting. Vi oppfordret til å «gi en stol». Det fortsetter vi å gjøre, så du kan også gi en stol, 
et stolsete, eller stolbein til kirken i Tallinn på Vipps 124922. Vi gleder oss til å overrekke pengene til 
menigheten.         Anette Strømsbo Gjørv

Foto: Sigurd Schaatlhun
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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! 

Gudstjeneste med nattverd 
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt: 
Kl. 10.45 på Strømmetunet. 

Kl. 12.15 på Randesund omsorgssenter. 

VÅR 2019 

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

Med vennlig hilsen 
Reidar Skaaland, kantor 

Rolf Erik Hanisch, sokneprest,
 Anne Eidjord, diakon

Babysang 
0-2 år  

 
Våren 2019  
i Søm kirke  

  

Hver onsdag  
fra 30.januar  
t.o.m 24. april  
kl 10.30  

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

 

Kafé fra ca. kl 11.15,  
med sosialt samvær,  

salg av kaffe og vafler.   
 

 

Velkommen!  
Ingen påmelding.  

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

 
 

 
 

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

bli medlem. 
www.randesund.no  

www.facebook.com/randesund 
 

 

Barne-
gudstjenester 

 

Våren 2019 
i Søm kirke 

Tilrettelagt for de minste 
barna og deres  

familie –og ellers alle  
som har lyst. 

 

Datoer: 
13. januar  

10. februar 
17. mars  

 

Velkommen! 
 

Gudstjenestene begynner kl. 17.  
De varer opp til 45 minutter. 

Etterpå er det enkel kveldsmat. 
 

 
www.randesund.no  

www.facebook.com/randesund 
 

 
 

 

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: 

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 

TEMA,
TE&
TAPAS

H J E R T E L I G V E L K O M M E N T I L

S Ø M K I R K E

TIRSDAG 2.APRIL
KL.19.30

HansJørgenWennesland
Tema: Jeg tror på Jesus Kristus…

Skal komme igjen for å dømme levende
og døde.

 

 
  

Rabakorets Vårkonsert 
2. mai klokken 17.00

Søm Kirke
(ved fint vær holdes konserten ute) 

Fra klokken 16.00 blir det salg 
av pølser, lapskaus, kaffe og kaker 

Ta med stol 
Kollekt

Langfredag 

Søm kirke
19. april kl. 21

Geir Terje Ugland, gitar
Reidar Skaaland, orgel
Tove Houck, diktlesing

Bill ved inngang kr 150 
Studenter kr 50 

KONSERT 
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Karneval i kirka – bare tull? 

Fastetida i kirka starter på Askeonsdag, cirka sju 
uker før påske. Fastetida varer tradisjonelt i 40 
dager, helt til påskenatt, siden Jesus var 40 dager 
i ørkenen som en forberedelse til sin tjeneste i 
verden.

I gamle dager var det vanlig å spise mindre og 
avstå fra ulike goder i fastetida. På den måten 
kunne folk forberede seg til påske, og følge Jesus 
på veien mot Jerusalem, mot lidelse og død. 

Søndag før fastetida kaller vi Fastelavenssøndag, 
eller Festen før fasten. I gamle dager trengte folk 
denne dagen, og Blåmandag og Feitetirsdag som 
kommer like etterpå, for å spise seg opp før den 
harde fastetida startet. I dag har vi fest nesten 
hver eneste dag, og i alle fall hver helg, så det 
kjennes ikke så spesielt å spise boller, gele, kaker 
og godteri denne dagen. Likevel har vi fest i kirka 
denne søndagen. Karnevalsfest. 

Noen synes det er rart å trekke denne skikken inn 
i en gudstjeneste. Det må da i det minste holde at 
vi har karneval på kirkekaffen? Hvorfor skal vi la en 
hel gudstjeneste preges av utkledde prinsesser og 
superhelter, brannkonstabler, konger og monstre?
Det er flere grunner til det. 

Leken og gleden
Det er viktig å leke! Det er en velsignelse å ta 

leken med inn i 
kirken. Det er Gud 
som har skapt leken 
og gleden og alt som 
er godt og fint. 
Når Bibelen snaker 
om himmelen, sier 
den jo at himmelen 
er som en fest, der alt 
er godt. 

Det er viktig å la barnet få rom og plass med alt 
det som hører barnet til – både de som er barn, 
og alle vi som har en liten gutt eller jente inni oss 
som nesten helt har glemt å leke. På karnevalet 
kan vi leke. Mammaer og pappaer er kledd ut 
med tullete parykker og gøye briller, og selv den 
som aldri har vært grasiøs, kan være en elegant 
ballettdanserinne. 

Vi er ønsket, skapt og elsket av Gud. Alle barn 
og voksne, uansett hvor i verden vi bor. På 
fastelavenssøndag får vi gjøre to ting på en gang: 
Glede oss over livet, leken og det gode vi har fått, 
samtidig som vi løfter blikket ut i verden og ser 
at vi kan være med og gjøre verden til et bedre 
sted, ved å hjelpe andre, stå opp for andre – være 
en superhelt – ikke bare på karnevalet, men i 
fastetida og i livet. 
Derfor er karnevalet et sted fylt av takknemlighet. 

Bakvendtland og himmelriket
I karnevalet kan vi være en annen enn den vi er. 
Hvem som helst kan være prinsesse, politi, bonde, 
supermann, barn eller gammel mann. Nesten alt er 
lov, nesten alt er mulig! Alle får lov til å være noe vi 
ikke er:
Den som er liten kan kle seg ut som en voksen, 
eller en president, eller en prest eller en konge. 
Den som er stor kan kle seg ut som et lite barn 
eller en rev, eller noe annet tøysete og gøy. Barn 
og voksne bytter roller, og derfor er karnevalet en 
protest mot det kjedelige, vanlige livet. Tull og tøys 
og rare ting er helt normalt, og vi trenger ikke være 
fornuftige og kloke denne dagen. Alt er litt opp-
ned og litt bakvendt – som i bakvendtland. 

Jesus forteller at i Guds rike, der er det også 
bakvendt: Der er den minste størst og den største 
minst, den første sist og den siste først. Helt 
bakvendt. 
Slik er karnevalet festen for alt det som har begynt, 
men enda ikke er helt fullendt: Guds rike.
Derfor er karnevalet også et sted for håp. 

Håpet om en bedre verden
Karnevalet handler om det som er helt annerledes, 
det man knapt kan tro. Det handler også om å løfte 
blikket og se ut over oss selv. Det handler om å 
dele glede og håp. Fastetid er en tid for å tenke på 
andre, stå opp for andre, dele med andre. 
Det som vi kaller solidaritet. 

Det kan være en tid for å leve litt enklere, og 
ha fokus et annet sted enn på oss selv. En tid 
for takknemlighet for det vi har, og en tid for 
refleksjon og bønn. 
Den er en fin anledning til å tenke gjennom hva 
vi har fått, hva vi forbruker og hva vi kan klare oss 
uten i noen uker. Kanskje du til og med kan kutte 
ut noe i fastetiden og dele det du sparer med 
noen som mangler det meste? 

På karnevalsgudstjenesten samler vi inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid for rent vann, og 
vi deler ut lilla fastebøsser til å bruke hjemme. 
Slik kan vi dele det gode vi har, med dem som 
mangler det meste. 
Derfor er karnevalet et sted for glede. 
   Kapellan Torill Farstad Dahl 

Fakta: 
De eldste karnevalstradisjonene kommer fra 
Paris på slutten av 1100-tallet. 
«Karneval» kommer fra latin og betyr FARVEL TIL 
KJØTT. 
Pave Gregor den store (590-604) bestemte at 
fasten skulle begynne på Askeonsdag. 
«Fastelaven» kommer fra tysk og betyr «kvelden 
før fasten»
Fastelaven betegner tre festdager som innleder 
fasten: fastelavenssøndag, blåmandag og 
feitetirsdag
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TROS utstilling på 
kirketorget inspirerer
Lyset, som har alle fargene i seg, rødt, gult, 
blått, hvitt og svart, og nyansene imellom. For 
en gave! Selve livet er knyttet til lyset på en så 
grunnleggende måte at vi knapt kan fatte det.
«Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, 
og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: 
«Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset 
var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. «Og 
Gud sa, bli lys! Og det ble lys!» (1.Mos.1,2ff)
I alle kirker i hele verden tenner vi Kristuslys, 
for vi har fått livets lys i gave. Lyset som tenner 
håp i mørket, som gir oss av Guds skaperglede, 
og skaper kjærlighet der hatet bor. 
Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens 
lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8,12)
Livets lys – det blir lys i sjelen, slik at du kan 
leve, slik at du kan blomstre, folde deg ut, og 

være den du 
i Kristus er. I 
dette lyset 
finner vi alle 
fargene, alle 
nyansene, hele 
regnbuen, og 
du kan strekke 
deg mot 
lyskilden, slik at du kan føle deg fri, sterk og 
glad. 
Takk til 1. klasse i TROS som har laget så mange 
og fine glassmalerier som fikk henge på 
kirketorget i Søm kirke.

  Hilsen Hilde Gunn Sletten, 
fungerende sokneprest 

 i Trefoldighet menighet i Arendal

Ny ungdomsarbeider i Randesund
Peter Nikolai Helms, fra Mandal, er tilsatt i 20% 
stilling som ungdomsarbeider i menigheten. 
Han tiltrådte i februar, og vil bli formelt 
innsatt under gudstjenesten 31. mars. 
Kirkenytt har bedt Peter skrive litt 
om seg selv så vi kan bli bedre 
kjent med ham, og vi ønsker 
«gutten» fra Norges sydligste 
by hjertelig velkommen.

«Mitt navn er Peter og jeg er 
ny ungdomsarbeider på Enter 
i Randesund menighet. Jeg er 
en 20 år gammel gutt fra den vakre 
sørlandsbyen Mandal. Jeg studerer for tiden 
statsvitenskap på UiA, og planlegger videre 
å studere for å bli lærer. 
Jeg har vokst opp i en kristen familie og 

vært aktiv i menighet og ungdomsarbeid 
så lenge jeg kan huske. I fjor studerte jeg 

på Acta Bibelskolen, som er en del av 
arbeidet til Imi Kirken i Stavanger. 

Da fikk jeg virkelig kjenne 
på hvor viktig det er å ha 
et godt fellesskap rundt 
seg. For meg vil det å være 
ungdomsarbeider dreie seg 
mye om nettopp å være med 

å bygge et godt fellesskap 
på tvers av årganger, hvor 

ungdommer vil begynne å støtte 
hverandre opp, dele liv og ikke minst ha 
Jesus i fokus.  
Jeg gleder meg virkelig til å bli kjent 
med folk og til å få lov til å dele liv med 
ungdommene.»  Hilsen Peter

Hyggelig på strikkekafeen
«Vi kommer som vi er her, og alle er velkommen, selv uten strikketøy». Med disse ordene 
ble Kirkenytt ønsket velkommen av strikkedamene nede i kjelleren i Søm kirke. Flittige 
hender strikket i vei. Det var bunadsokker, selbuvotter, og gensere til barnebarn. Men også 
kuvøsetrøyer til prematuravdelingen på sykehuset, og fine strikkeplagg til både Tallinn og 
Frelsesarmeen. Praten og smilet satt løst, og medbrakt niste og kaffe fra kirken gav en fin 
pause fra «arbeidet». Der nede i den stille del av kirken måtte jeg beundre disse damene 
som bidrar i det stille for å avhjelpe nød. Og følelsen av å være inkludert og velkommen 
gjør at jeg anbefaler strikkekafeen på det varmeste.
           Tove
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INVITASJON 
TIL DEG! 
1 7 .  M A R S  K L .  1 7 . 0 0

B A R N E G U D S T J E N E S T E  M E D  S U P P E F E S T  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 9. april 2019 i 
Randesund
Fasteaksjonen 2019 foregår i tiden 7. - 9. april. 
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 2019 har fått navnet «Gi et liv med vann!»
Sammen arbeider vi for at flest mulig skal få tilgang på dette livgivende vannet.
Rent vann er en menneskerettighet! Urent vann dreper flere enn krig!
Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og 
akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge 
sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. 

Årets Fasteaksjon er en mulighet til å gjøre noe konkret for å øke tilgangen på rent vann i nærområdet for 
de som mangler dette. 
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 områder uten tilgang på rent vann. 

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 7. - 9. april!

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 
servicetorg, telefon  
38 19 68 00, eller www.
kristiansand.kirken.no. Foto: Anders Bergersen

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 startet vi 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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AS        TLF 909 43 807 

                  kjetil@bkeas.no 

 

 

       

 

TROS 3.TRINN

starter opp onsdag 3. 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 27. MARS 2019.
Vi har 4 onsdagssamlinger (kl. 14 - 16) før 

Balubagudstjenesten og Balubadagen søndag 12. mai!
Vi gleder oss til å se deg!

BALUBADAG 
12. MAI KL. 11 – 14 I SØM KIRKE

Kl. 11.00: BALUBAgudstjeneste 
hvor TROS 3.trinn deltar bl.a. med utdrag fra musikalen 

«Ingenting men alt»
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.  

Vi inviterer til samling for 2-åringer i Søm kirke
TIRSDAG 19. MARS 

(Kl 16 – 17.30: For de som ønsker det, middag for hele familien på kirketorget.
Pris kr 50,- pr voksen, kr 25,- pr barn)

Kl 17 – 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 INNEN 10. MARS

Hilsen Randesund  menighet 
Mail: ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Invitasjon sendes til 2-åringer som er døpt våren 2017 mellom 01.01 og 30.06 2017

2-ÅRSBOK

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)

Det er ingen selvfølge at 
noen ordner bursdagsgave
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Turhistorier fra Kristiansand og Finnmark
Arne Halvard Holte er mottager av Kristiansand 
kommunes frivillighetspris og forfatter av bøkene 
«32 Nærturer» og «Motstrøms».
Ons. 20/3, kl. 19. Pris: 100,–

Turhistorier fra Kristiansand og Finnmark
Arne Halvard Holte er mottager av Kristiansand 
kommunes frivillighetspris og forfatter av bøkene 
«32 Nærturer» og «Motstrøms».
Ons. 20/3, kl. 19. Pris: 100,–

MARS

20.

Velkommen til visning 
onsdager kl. 15–16.30

Filosofi kveld med Hans Herlof Grelland
APRIL

10.

Blomstrende råd
MAI

8.

Øl er kultur!
JUNI

19.

STRIKKEKAFÉ
i Søm kirke 

Tid: 11.00-13.30 
Torsdager i oddetallsuker 

(ut april)

Sted: Kjelleren i Søm kirke 
(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! 

Sweet Drops™

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

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

+47 48 88 88 50

Tel. 38 10 76 00 
www.bayauto.no



Sømsveien 162  4638 Kristiansand
randesund@byggi.no

www.byggirandesund.no
T 38 09 90 00

Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 124 Kirkenytt - Randesund menighet - 2019  Nr. 1 25

strømme 
Entreprenør og eiendomsutvikler

www.kaspar-stromme.no

Mesel-Invest AS

 S L A K T E R

FRIVOLDFRIVOLD
ETABL. 1928

www.alpha-omega.no

VAKTTELEFON HELE DØGNET

380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG – FOR ALLE BEHOV

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

G. Strømme Holding AS

Coop Mega Dvergsnes
Mail:dvergsnes.mega@coop.no 

Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00 

Nå også lørdager

Tlf. 932 34620

Me n y  Ron a
Hver dager: 08:00 - 22:00

Lør dag: 08:00 - 20:00
Telefon: 38179600
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Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

Kl. 11.00-12.00:  Bønn og samtale i kapellet.  
Åpent for alle

Tirsdager
Kl. 18.00-19.15:  Guttis 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 
 

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: 

Fredager
Kl. 18.00-19.30:  MIDI annenhver fredag.  

For gutter og jenter 5. – 7. trinn 

Lørdager
Kl. 19.30:  Ungdomsgruppa Enter^.  

For ungdommer fra 8. trinn og oppover 

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

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

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

Onsdag 6. mars - Elise Seip Tønnessen
Hva sier moderne bildebøker om død, tro og himmel?

Onsdag 3. april - Åsne-Louise Halvorsen 
Mitt liv i faste-og påsketid. Hva definerer meg? Eller hvem?

Onsdag 8. mai - Paul Dåsvand 
Kirkens rolle under krigen

Onsdag 5. juni - Janne Roland 
Inntrykk fra Nord-Korea

Slekters gang november 2018 – februar 2019
Døpte  
Edvald Austnes Rosenkilde
Oliver Pettersen Svendsen
Henrik Tyri Fagerberg
Rakel Flak Aa
Matheo Edvard Johannes Bergheim Botnmark
Tidemann Bjørke Wefring
Mia  Arntzen-Eriksen
Gunn Eleah  Skuthe
Marinus Myrstad Rasmussen
Saga  Sjølund
Nora Strand Langfeldt
Isabell Tryfoss Gerhardsen
Gustav Hodne Pettersen
Ellinor Dahlen Bjørnestad
Ada Marie Heiberg Riddervold
Eleah  Madsen
Mathilde Jonskås Evensen
Linnea Kelly Frigstad
Markus  Rudi
Tomine Aamodt Johansen
Bernhard Dolsvåg Frandsen

Døde 
Solveig Amanda Svennevik
Roald Lægreid
Bjørg Myrene
Arne Leif Aanensen
Ruth Eriksen
Hans Torbjørn Tønnessen
Anne Lise Drange
Eyvind Torolv Rasmussen
Brit Torunn Tønnessen
Arnfinn Augland
Arne Torry Limmesand
Bjørg Vrånes
Normann Wallace Tryfoss
Randi Konstance Govertsen
Sigbjørn Skjelbred
Jarl Gunnar Holthe Myre
Øyvind Tønnessen

Viede
Inga Marie Nesmann og Michael Aas

DATO STED TAKKOFFER TIL

25.11.2018 Søm kirke Menighetens arbeid 10321

02.12.2018 Søm kirke Unicef 14800

09.12.2018 Randesund kirke Menighetens arbeid 1821

09.12.2018 Søm kirke Menighetens arbeid 6287

16.12.2018 Søm kirke Kirkebygg Tallinn 10091

24.12.2018 Søm og Randesund kirke Kirkens Nødhjelp 69500

25.12.2018 Søm kirke Kirkens Fengselsarbeid 11341

30.12.2018 Randesund kirke Ebenezerhjemmet i Haifa 8196

06.01.2019 Søm kirke Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte 8114

13.01.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 12915

20.01.2019 Randesund kirke Kirkebygg Tallinn 2227

20.01.2019 Søm kirke Kirkebygg Tallinn 11269

27.01.2019 Søm kirke Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 3891

03.02.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 10826

10.02.2019 Søm kirke Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 13274

Offer november 2018 – februar 2019

Alle hjertelig velkommen

Lørdag 30. mars kl. 19.00
Søm kirke

Kveldens gjest er Tore Thomassen

Påmelding:
Påmeldingslenke på randesund.no

eller pr. telefon/SMS til
Håkon Ekberg 91 80 91 03

Kollekt

Varm mat
Samling i kirkesalen 

Kaffe + kaker
Underholdning + div. moro

 
   Velkommen 
            til 

NMS GJENBRUK 
 Barstølveien 50-54, Sørlandstunet 

Telefon 404 45 409 
 Åpent kl. 10.00 – 18.00 (15) 

  
Mange flotte varer 
          Utenom klær og hvitevarer  
      har vi det meste av det du trenger! 
   Lik oss på Facebook! 



MARS 
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, individuell 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 Thor Kåre Kalvik 
Dåp, søndagsskole

Søndag 31. mars 
3. søndag i fastetiden  
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg 
Søm kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
og Torill Farstad Dahl 
Nattverd, søndagsskole 
Årsmøte etter gudstjenesten

APRIL
Søndag 7. april 
4. søndag i fastetiden 
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød 
Søm kirke kl.11.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl 
Nattverd

Søndag 14. april 
Palmesøndag  
Joh 12,1–13 Salving og inntog 
Randesund kirke kl.11.00: 
Familiegudstjeneste  
ved Rolf Erik Hanisch 
Dåp

Skjærtorsdag 18. april 
Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes 
føtter 
Søm kirke kl. 19.00: 
Gudstjeneste  
ved Rolf Erik Hanisch 
Nattverd

Langfredag 19. april  
Matt 26,30–27,50 
Lidelsesberetningen 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl

Søndag 21. april 
Påskedag  
Joh 20,1–10 Den tomme graven 
Søm kirke kl.11.00: 
Høytidsgudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd

Søndag 28. april 
2. søndag i påsketiden 
Joh 20,24–31 Jesus og Tomas 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl 
Nattverd

MAI
Søndag 5. mai  
3. søndag i påsketiden  
Mark 6,30–44 Jesus metter 5000 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl 
Dåp, søndagsskole

Lørdag 11.mai 
Søm kirke kl.12.00: 
Konfirmasjon  
ved Torill Farstad Dahl 
Randesund kirke kl.14.00:  
Dåpsgudstjeneste ved Rolf Erik 
Hanisch

Søndag 12. mai  
4. søndag i påsketiden  
Joh 14,1–11  
Veien, sannheten og livet 
Søm kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste  
ved Rolf Erik Hanisch 
Balubadag

Fredag 17. mai  
Luk 17,11–19 Den takknemlige 
samaritan 
Randesund kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste  
ved Rolf Erik Hanisch

Søndag 19. mai  
5. søndag i påsketiden 
1 Kong 8,12–13.27–30  
Salomo ber for templet 
Søm kirke kl. 11.00:  
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
Dåp, nattverd, individuell forbønn, 
søndagsskole

Lørdag 25.mai 
Søm kirke kl. 12.00 og 14.00: 
Konfirmasjoner  
ved Torill Farstad Dahl

Søndag 26. mai  
6. søndag i påsketiden 
Matt 6,7–13 Vår Far 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch 
Nattverd, søndagsskole 
Randesund kirke kl.11.00: 
Konfirmasjon  
ved Torill Farstad Dahl

Torsdag 30. mai
Kristi himmelfartsdag  
Joh 17,1–5 La din Sønn bli 
herliggjort 
Søm kirke kl. 12.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl 
Nattverd

JUNI
Søndag 2. juni  
Søndag før pinse  
Joh 16,12–15  
Når sannhetens Ånd kommer 
Søm kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste  
ved Torill Farstad Dahl 
Dåp

Søndag 9. juni  
Pinsedag 
Joh 14,23–29  
Løfte om Ånd og fred 
Søm kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste  
ved Rolf Erik Hanisch 
Dåp, nattverd, individuell forbønn

Gudstjenester fra 17. mars til 9. juni 2019

Vi tar forbehold om endringer.  Se nettstedet vårt www.randesund.no, eller Fædrelandsvennen


