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Søm kirke – hvorfor ble den slik? side 6-7

Redaktørens …
Arkitekt Arne Åmland er i dette
nummeret av Kirkenytt blitt
intervjuet om hvordan Søm kirke
ble til. I forbindelse med den
runde formen på kirken, forteller
han at den skal symbolisere Guds
omsluttende armer. Hver eneste en
av oss, vår familie og vår menighet,
alle er omsluttet. Og vi kan gå videre
ut slik det står i sangen: »Han har den
hele vide verden i sin hånd». Det er
innenfor disse kjærlige armer vi skal
leve våre liv og vår hverdag. Som
enkeltmennesker og som en del av
et fellesskap. Som menighet.
I sitt innlegg i Kirkenytt fokuserer vår
sogneprest på sommerens brudepar,
og på alle som har en elskede ved
sin side. Det diktet som følger mitt
innlegg ble i sin opprinnelse skrevet
til et brudepar. Men etter hvert er det
for meg blitt mer og mer et bilde på
hvordan vi som familie og menighet
skal fungerer sammen.
Ikke skråsikre oss som har alle svar.
Ikke brautende oss som hevder å vite
sannheten. Ikke selvgode oss som
lever kristelig og pent og får det til.
Ikke blinde oss som lukker øynene

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

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

Når dere
lever sammen
Elsk
hverandre
og vær
romslige
så dere tåler
hverandres
sannhet
Vær store
så dere hviler
i hverandres
tilgivelse
Vær milde
så dere lindrer
hverandres
sårbarhet
Vær
grenseløse
i undringen
over livet
Trygge
i fadervårets
styrke
Kjærlighetens
varme strør
overbærenhet
over alt
dere ikke får til

for de
hender
som
rekkes ut
mot oss.
Men et
fellesskap
som
innebærer
respekt for hverandres særpreg
og egenskaper, et sted hvor vi yter
sammen med det beste av våre kunnskaper og evner. Et sted hvor vi lytter
og ser, gir varme og smil og tid.
Vi står på samme rekke overfor
nåden og tilgivelsen enten vi er godt
økonomisk stilt eller strever med å få
tilværelsen til, enten vi er superfriske
eller syke, enten vi har den beste
utdannelsen og jobben, eller faller
utenfor arbeidslivet. Vi står på samme
rekke, vi tar imot, omfavner hverandre,
og hører sammen i Hans menighet.
Omsluttet av hans armer. Så elsk
hverandre…
		
God sommer, hilsen Tove

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

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

ralph.nash@gmail.com
957 92 722

nkaarsland@getmail.no

peter.n.helms@gmail.com
stian_andreas@hotmail.com

tovehouck.christensen@gmail.com
jgribe@online.no
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Et kors fullt av gule roser
Jesus har stått opp fra de døde. Det
er grunn til å feire, og fest ble det
søndag 28. april i Søm kirke under
Barnas påskefest. Søndagsskolen,
Rabakoret, forsangerne, orkesteret
og menigheten deltok i gleden over
oppstandelsen. I søndagsskolens
skattekiste fant Håkon Ekberg en lås.
En lås må til for å kunne åpne en låst
dør. Jesus trenger ingen nøkkel, Han
kommer inn i våre rom gjennom
stengte dører og han kommer inn
i våre stengte hjerter og sier Fred
være med dere.
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Søm kirkekor til Tallinn – Igjen!
I begynnelsen av april reiste Søm kirkekor en
tur til Tallinn, Estlands hovedstad. Reisemålet
var ikke tilfeldig for de 40 kormedlemmene
som dro. Koret hadde vært her før, i 2015. Vår
inspirerende dirigent Lisa Håland har et nært
forhold til byen. Hun har bodd der et år og
jobbet med en nyetablert menighet i en forstad
til Tallinn. Det har ført til at vi har fått kontakt
med et kor som synger i Janikirken i sentrum av
Gamlebyen. Søndag skulle vi derfor ha konsert
der sammen med dem.
Men vi hadde også et annet mål: Menigheten
i forstaden Mustamäe som holder på å bygge
ny kirke. Forrige gang deltok vi på gudstjeneste
i kjellerlokalene deres. Nå skulle vi få se på
kirkebygget de reiser med hjelp fra blant annet
misjonsprosjektet i Randesund menighet.
Det var en stor opplevelse å se kirken og
oppleve entusiasmen for den der borte. Vi
fikk også synge mellom betongblokkene og
sementsekkene i rommet som kommer til å bli
et kjærkommet samlingssted.
Utover dette offisielle programmet så er en
tur med koret så mye mer. Først og fremst
er det en mulighet til å være mer sammen
med trivelige og interessante mennesker man
ellers bare treffer noen timer på øvelsene. Nå
fikk vi en hel langhelg med flyturer, bussturer
og felles måltider. Og ikke minst vandreturer
rundt omkring i den fantastiske gamlebyen i
Tallinn. Det er alltid trivelig å vandre rundt i fine
byer. Men opplevelsen av å ta en spontan sang
sammen med 40 andre på et utsiktspunkt er
noe helt eget. Særlig når applausen sitter løst
hos både andre turister og fastboende.
Middag ute på byen på kvelden blir også en
veldig sosial opplevelse. Som et kormedlem
sa: «Det er bare ikke mulig å slutte i dette koret;
etter et halvt års pause savnet jeg det så mye at
jeg bare måtte tilbake.»
Hva er det som egentlig gjør at vi har det
så godt sammen, både med hverandre og
med dem vi treffer i kirkene i et annet land?
Jo, Gud er Gud, både i Norge og i Estland; i
Mustamäe som i Randesund. Når vi er sammen
er også Han til stede, enten det er høytidelig
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gudstjeneste på estisk eller spontansang i
middelalderrestauranten på kvelden.
Kor er flott, men kirkekor er bare best!
				Håkon Klausen

Nysgjerrig på din elskede?
På vei inn i bryllupssesongen, er jeg nysgjerrig på
noe. Nysgjerrig på alle par som gir hverandre sitt ja
denne sommeren, eller som en gang gjorde det –
kanskje for lenge siden?
Er dere fremdeles nysgjerrige på hverandre?
Jeg kom over dette sitatet på nettet (er det
opprinnelig norsk? - Arne Garborg?):
«To love someone
is to learn the song in their heart
and to sing it to them
when they have forgotten it»
Kjære årets brudepar og alle som går veien
gjennom livet sammen:
Gratulerer med den gode beslutningen!
Om å si ja til en annen, til livet og til alt det
kommer med av dager.
Om dere bare så vidt har begynt på veien, eller
har fulgt hverandre lenge: Den du elsker er den du
etter hvert lærer å kjenne bedre enn noen annen.
Dere kommer hverandre nær som ingen andre. Og
lærer hverandre stadig dypere å kjenne.
Men aldri helt.
Det er alltid mer!
For den andre er også for alltid en annen.
Den gode boka sier at dere skal være ett. Men er
det ikke også slik at kjærligheten anerkjenner på
helt grunnleggende vis at den andre er og blir en
annen?
Derfor er kjærligheten alltid nysgjerrig: den slutter
aldri å spørre:
Hva rører seg i deg?
Du som jeg elsker: hva er alt dette livet som du har
inni deg?
Derfor: vær fremdeles nysgjerrig på din elskede.
Alltid nysgjerrig!
Våg å tenke på den andre som én du ennå ikke
kjenner helt.
Du ser: et menneske har store dyp. Det er alltid
mer.
Et ord som ofte blir lest i kirken, peker på det – det
gåtefulle, eller heller: det hemmelighetsfulle ved
livet og ved den du elsker:

da skal jeg erkjenne
fullt ut,
slik Gud kjenner
meg fullt ut.»
(1.Kor.13,12)
Det er et dyp i
hvert menneske
som bare Gud kjenner.
Du har fått den fantastiske gaven å ta imot en
annen som din i livet.
I henne finnes en stemme som er bare hennes.
I ham en stemme som er bare hans.
I dere begge klinger en rikdom av erfaringer og
levd liv, av tapte og nye drømmer, av sårbarhet og
skjønnhet, av sorg og glede.
Begge bærer i seg en sang, en sang som du kan
lære å kjenne stadig bedre. Og den vil vokse seg
stadig vakrere og rikere i dine ører – om du lytter
etter den.
Om du er alltid nysgjerrig.
Og når det kommer dager da din elskede er sårbar
og nede, eller kommer i tvil om seg selv og sin
verdi, da har du et enestående privilegium! For du
er den som kan være der for den andre på en helt
spesiell måte. Du vet bedre enn noen annen hva
som bor i den andre. Du kjenner stemmen, sangen
i den andres hjerte. Du kan minne henne om hvem
hun er og hva du så i henne, - hva du så i ham, alle
de gangene du visste at du elsket.
Hva er det å elske? – annet enn dette:
å lære sangen i hans hjerte
og å synge den til ham, når han har glemt den.
å lære sangen i hennes hjerte
og å synge den til henne når hun har glemt den.
Hilsen Rolf Erik Hanisch, sokneprest

«Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
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Søm kirke – hvorfor ble den slik?
Jeg har hatt gleden av
å se mennesker som
kommer inn i Søm kirke
for første gang stoppe
rett innenfor døra og
måpe. - Wow – for et syn,
for et lysspill! Vi som har
vært der mange ganger,
kan også glede oss over
stadig nye opplevelser
ettersom lyset spiller
over interiøret.

komme som et tillegg
når bygget var ferdig.
Arild Lauvland og jeg
hadde kontor sammen
i Elvegata, og det var
naturlig å samarbeide
om et så stort prosjekt.
Jeg kjente Kjell Nupen
og visste at han hadde
lyst til å lage noe til
en kirke. Dermed ble
det oss tre som jobbet

Hvordan ble kirka slik?
Hva var ideen bak? Vi har
avlagt et besøk hjemme
hos arkitekt Arne Åmland
i Lyngdal for å snakke
om dette. Han utformet
kirka sammen med
arkitekt Arild Lauvland og
kunstneren Kjell Nupen –
som begge er døde.

sammen med ideen
som vant i konkurranse
med to andre prosjekter.
Vi så for oss at folk kom
til parkeringsplassen
nede ved veien og så
gikk opp mot kirka.
Vandringen skulle
danne en spiral: Rundt
kirka på sørsida, opp til
en åpen plass der en
svalgang leder naturlig
inn til kirkerommet. Der
inne fortsetter spiralen
visuelt mot plassen der
kirketårnet står. Den
runde formen gir bygget
en omsluttende karakter,
Guds hender som
omslutter menigheten.

Guds hender som
omslutter
Arne Åmland tar imot og
med kaffe og kake i sitt
velfylte atelier og viser
tegning og modell.
- Flere arkitektkontor
ble invitert til å komme
med utkast til kirka.
Det spesielle var at
plankomiteen ville at
det kunstneriske skulle
være med i prosjektet
helt fra starten, ikke
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«Sage bygget i to»
Der grep Nupens tanke
inn. Han ville «sage
bygget i to». Rent
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byggeteknisk var det
en utfordring, men da
kunne lyset slippe til.
Prosjektet fikk navnet
«Fra mørke til lys». Det
oppsto en ny akse, fra
lysfeltet bak alteret –
mørkt nederst mot
lyset øverst – over hele
taket og til bakveggen.
Videre fortsetter den
gjennom svalgangen
mot bønnekapellet
– også det rundt og

med en liten utgave
av krusifikset i
kirkesalen. Produksjon
og montering av Kjell
Nupens glass var en
spennende prosess i seg
selv.
Kontorfløyen omfattes
også av den runde,
omsluttende formen.
Det er også en tverrakse – fra kirkestua
gjennom våpenhuset
til kirketorget, som

Teglstein og akustikk
Det var naturlig å bruke
teglstein til kirka. Det er
et bestandig materiale
som gir samme
utseende på yttersida
og inne. Akustikken
var utfordrende og
ble drøftet grundig.
Noen ville bruke mye
dempende materialer
i tak og vegger. Vi
er en moderne form
for tidligere tiders
kirkebakke, der folk

er fornøyd med at ideen
ble gjennomført uten
for store modifikasjoner.
Arne Åmland har også
tegnet andre kirker,
blant annet Åmot kirke
i Modum. Den har en
form som ligner Søm
kirke, med samme
beskyttende karakter.
Erfaringer fra den var
nyttige i arbeidet med

samlet seg etter
gudstjenesten og
utvekslet nyheter.

Foto: Trond Jarle Repvik

mente at rommet i
Søm. Fortsatt tar han
seg selv skulle gjøre
på seg arkitektoppdrag,
akustikken slik at en ikke men ikke øst for Mandal.
skulle være avhengig
«Det blir for lang vei»
av for mye høyttalere.
og store prosjekter
Her skulle være godt
som kirker er ikke
å synge for kor og
for en mann alene.
menighet.
Men å arbeide med
Gjennom hele prosessen kirkebygg har en ekstra
hadde vi svært godt
– en fjerde dimensjon
samarbeid med
som oppleves særlig
plankomiteen som ble
meningsfylt.
ledet av Jan Fjelde og
Tekst og foto:
med entreprenøren. Vi
Øistein Vigemyr
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AKTIVITETER FOR BARN & UNGE
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge høsten 2019,
og vi håper DU har lyst å være med!! 

TØFF

BABYSANG

GUTTIS

SMÅBARNSSANG

MIDI

For barn mellom 0 og 2 år
med foreldre.
Hver onsdag fra 18.sep
(unntatt 2. okt Høstferie) t.o.m. 27.nov.
Kl. 10.30 - 11.15 i Søm kirke.
Kafé / sosial samling fra kl. 11.15.
Salg av kaffe, saft og vafler.
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad,
mail: june.myhrstad@kristiansand.kommune.no

for familier med barn
Tirsdager kl. 17.00 i Søm kirke
(etter Tirsdagsmiddag, fra kl. 16-17.30)
17.sep, 22.okt, 19.nov. (3.des: Juleverksted)

RABAKORET

Velkommen på TØFF!
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 søndag 22. september kl. 18 i Søm kirke!
HJERTELIG VELKOMMEN til SØM KIRKE!
Meld deg på: www.randesund.no

Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år.
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke,
oppstart 22. august.
Barn fra 4 år t.o.m. 1. klasse: kl. 17.00- 17.45.
Barn fra 2.-7. klasse: kl. 18.00 - 18.45.
Kontaktperson: Reidar Skaaland: 481 40 622

Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.klasse)
annenhver tirsdag fra 10. sep t.o.m. 3. des
(juleverksted) kl. 18 – 19.15 i Søm kirke.
De fleste samlingene er i kjelleren i Søm
kirke. Sløyd og forming er hovedaktivitetene
på hobbykveldene. Dessuten hører vi
fortellinger fra Bibelen.
Kontaktperson: Ellen Sandvik:
Ellen.Sandvik@kristiansand.kommune.no

Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. trinn.
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i
ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke
Samlinger f.o.m. 13. september.
Kontaktperson:
Thomas Westergren: 408 79 560

ENTER

Ungdomsgruppe fra 8. trinn.
Hver lørdag fra kl. 19.30 – 23.00 i
ungdomsrommet i Søm kirke.
Møte med tale og lovsang. Etter møtet er det
åpen kiosk, spill, biljard, bordtennis,
konkurranser og masse gøy. Sjekk gjerne
Facebookgruppa:
www.facebook.com/Enter1930
Kontaktpersoner: Stian Egeland og
Peter N. Helms.
Følg med på www.randesund.no og
www.facebook.com/randesund !! 

Håper vi sees snart!

Mvh Haakon Ekberg, June Baarøy Myhrstad og Ellen Sandvik

DEN NORSKE KIRKE
DetRandesund
aktuelle menighetsråd/fellesråd
menighet
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AS

TLF 909 43 807
kjetil@bkeas.no
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Min salme

ord, prektigkledd!
Pappa lærte meg
Ty* min sommerfugl!
diktet, og på
Nei, jeg så den først!
skolen sang vi om
Den første gule sommerfuglen med bud sommerfuglen som
om sommer.
var fløyet fra Guds
Å, for en glede.
hånd.
Så lys og lett og vakker.
Skoletimer med
Senere på sommeren kom mange store skapelsesberetningen i Bibelen. Biologi
og mer fargesprakende sommerfugler.
om sommerfuglens stadier, fra egg til
Jeg tegnet og malte mye som barn.
larve og puppe og ferdig sommerfugl,
Sommerfugler var et yndet motiv. Stor
og en innføring i Henrik Wergelands
stas når jeg lærte trikset med å brette
diktning, og masse sangglede, alt på en
arket i to like deler, og male på den ene
gang.
halvdelen. Så var det å brette den andre Så, ty min sommerfugl! Ty min
halvdelen over og gni godt. For et under. sommersalme!
Der kom en hel sommerfugl fram. Her
*Ty=fus
fikk fantasi og fargeglede råde.
Hilsen Sissel Gjesdal, som utfordrer Håkon
«Den prektigkledte sommerfugl» skrev
Klausen i Søm kirkekor til å skrive litt om
Henrik Wergeland i 1840. For et nydelig «sin salme»

Den prektigkledde sommerfugl
Den prektigkledde
sommerfugl er
fløyet fra Guds hånd.
Han gav den gylne vinger
og røde purpurbånd.

Han lærte den å flyve
høyt,
høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster
men ei dens dun og fjær.

Og alle verdens
mennesker
og alle kongebud
ei gjøre kan en
sommerfugl.
Det kan alene Gud.

Givertjeneste – en sak for deg!
Er du interessert i at Randesund menighet
skal opprettholde et godt tilbud dine barn,
barnebarn og nabobarn? Tror du at du selv
ikke kan eller har tid til å bidra til dette? Det
er feil. Du kan ikke bare brukes - din innsats er
faktisk helt nødvendig.

I mai hadde giverkomiteen en ringeaksjon.
Mange mennesker fikk en SMS og en telefon.
16 nye ble med i givertjenesten. De vil gi vel
52.000 kroner i året. Hjertelig takk til dere
som svarte positivt! Og til dere som har vært
med lenge!
Målet er å øke innsamlet beløp med minst
100.000 til. Da trenger vi deg. Vær med på
å betale lønn til noen i staben. Randesund
menighet betaler en drøy million i lønn årlig.
Trodde du at det offentlige betalte all lønn?
Det er feil. En god del har vi ansvar for selv.
Det skrives om kirker som ikke fylles like
mye som før. Det telles hoder på søndag
formiddag. Og så presenteres det som hele
sannheten. Kom i Søm kirke en hverdag
og tell! Her er barn. Her er ungdom. Her er
korøvelser. Her er liv. Og diakonen er på
jobb og møter mennesker med akutt behov
for samtale og praktisk hjelp. Snart blir også
demenslandsbyen som bygges i nærheten en
arena for menighetens innsats.

Da blir du med i givertjenesten, og gjerne også
på andre måter.

Gå inn på vår nettside, randesund.no/
givertjeneste og meld deg inn! Der finner du
veiledning. Klikk på bildet, så kommer du til
selve innmeldingen – følg den steg for steg.
For giverkomiteen, Øistein Vigemyr

BABYSANG

For barn mellom 0 og 2 år med foreldre.
Hver onsdag fra 18. sep
(unntatt 2. okt Høstferie) t.o.m. 27. nov.
Kl. 10.30 - 11.15 i Søm kirke.
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad

SMÅBARNSSANG

for familier med barn.
Tirsdager kl. 17.00 i Søm kirke
(etter Tirsdagsmiddag, fra kl. 16-17.30
17. sep, 22. okt, 19. nov.
(3.des: Juleverksted)

GUTTIS

Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.klasse)
annenhver tirsdag fra 10. sep t.o.m. 3. des
(juleverksted) kl. 18 – 19.15 i Søm kirke.
Kontaktperson: Ellen Sandvik:
Ellen.Sandvik@kristiansand.kommune.no

MIDI

Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7.
trinn. Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30,
i ungdomsrommet
Kontakt: Thomas Westergren: 408 79 560

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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Lei av mas om penger? Husk at det ikke er
saken – egentlig. Nye mennesker og nye
generasjoner skal få del i evangeliet. Det
handler om trivsel, miljø og framtid for bygda
vår. For deg og dine. Synes du dette er viktig?

ENTER

Ungdomsgruppe fra 8. trinn.
Hver lørdag fra kl. 19.30 – 23.00 i ungdomsrommet i Søm kirke.
Møte med tale og lovsang.

Kontakt: Stian Egeland og Peter Helms
Kirkenytt - Randesund menighet - 2019 Nr. 2
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Fra menighetsrådet
Kirkevalget 2019
Det nærmer seg valg igjen. Mandag 9.
september har vi kirkevalg samtidig med at
det er kommunevalg, og vi blir med både i
Sukkevannshallen og på Dvergsnes skole valgdagen.
I tillegg blir det kirkevalg etter gudstjenesten
søndag 8. september i Søm kirke.
Kirkevalget er egentlig som tidligere to ulike valg.
Vi har eget valg på nytt menighetsråd for
Randesund menighet, og i tillegg valg på nytt
råd for hele Agder og Telemark bispedømme,
bispedømmerådet.
Valg på menighetsråd
Det skal velges 8 representanter til menighetsrådet,
og i tillegg vararepresentanter.
Til nå har 11 personer sagt seg villige til å stå på
listene våre. Det er god variasjon i alder, men vi har
kun tre kvinner som stiller opp. Mats Nesmann og
Lars Ivar Gjørv som er med i menighetsrådet nå,
stiller igjen til valg.
Nominasjonsliste:
Mats Nesmann, 63 år
Lars Ivar Gjørv, 62 år
Marianne Christensen Tandberg, 45 år

Åsmund Farestveit, 47 år
Tobias Malvig, 20 år
Kirsten Leidal, 48 år
Julie Egeland, 24 år
Magnus Ramsdalen, 18 år
Øystein Sannarnes, 54 år
Nils Kristian Aarsland, 52 år
Øystein Sannarnes, 54 år
Martin Pearson, 70 år
Julie Egeland, 24 år
Magnus Ramsdalen, 18 år
Vi vil bli mere kjent med disse kandidatene i neste
nummer av menighetsbladet som kommer ut like
før valget.
Valg på bispedømmeråd
Her vil det være tre ulike lister å velge mellom,
Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista og Åpen
folkekirkes liste. Hver liste vil få representanter i
bispedømmerådet etter hvor mange stemmer
listene får.
Så håper vi på stor oppslutning om valgene i
september!
Jan Georg Ribe,
leder av menighetsrådet

Mye gøy på Enter
Det skjer mye gøy på Enter for tiden. En av de gøye tingene som skjer på Enter, det skjedde nå i påsken. I
påsken dro vi en gjeng på rundt 30 stykker pluss ledere til Solhøgda leirsted. Vi har kost oss med lovsang,
andakter, god mat, og ulike aktiviteter. Turen ble med andre ord en suksess og det blir nok ikke siste gang vi
drar til Froland.
Og vi gleder oss allerede til neste tur som er midt i sommeren på vår tradisjonsrike og alltid like spennende
Danmarkstur til Holmsborg. Dette har vi skyhøye forventninger til, og turen er allerede fullbooket, så dette
er det mange som har sett frem til!
										Hilsen Peter
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Døpt og konfirmert i Søm kirke

5. desember 2004 – en uke etter innvielsen – ble
det for første gang feiret dåp i en flunkende ny
Søm kirke. Tre barn ble båret til dåpen. To av dem
møttes 25. mai igjen i Søm kirke, denne gangen
som konfirmanter.
Av årets konfirmantkull er en del døpt i
menighetshuset i Vardåsveien, i Randesund kirke
eller helt andre steder. Men noen er altså blant
de første dåpsbarn i Søm kirke. Nathalie Stenhaug
var den aller første, og samme dag Mathea Røstad
Rosenvold og en gutt som har flyttet fra menigheten.
Mathea og Nathalie er stadig knyttet til Randesund
og Søm kirke, men de har hatt en veldig forskjellig
konfirmasjonstid. Mens Mathea har fulgt
undervisningen i Randesund sammen med mange
venner fra Haumyrheia skole, har Nathalie det siste
året bodd i Luxemburg. Men hun var aldri i tvil –
konfirmasjonen skulle feires hjemme på Søm.
Nettkonfirmant
- Hvordan har konfirmasjonsundervisningen vært for
deg, Nathalie?
- En del av undervisningen har foregått på nett,
som et slags brevkurs. Sjømannskirken har et slikt
opplegg.
- Det høres ensomt ut.
- Det var ikke bare på nett. Noen helger var vi med i
en kirke i Luxemburg. Vi var to norske konfirmanter
der. Og så var vi på leir i Hamburg. Da kom det cirka
20 norske konfirmanter fra ulike land i området. Vi

bodde i sjømannskirka der, og så besøkte vi blant
annet en tidligere konsentrasjonleir. Det var sterkt.
Vi var også samlet til «pilegrimsvandring» og
«overhøring» med sjømannsprest Britt Aanes
Ekhougen. Det skjedde ved kloster-ruinen Villers
Abbey ved Waterloo i Belgia. Det er et svært og
imponerende anlegg. Og så var jeg hjemom for å bli
med på konfirmantbildet.
Så mye reising inngikk ikke i Matheas opplegg. Men
hun har fått med seg en helgetur og mye sosialt
sammen med gode venner. Det har vært gøy.
Jentene har ikke veldig klare tanker om hva
konfirmasjonen betyr. Men de stiller opp ved
døpefonten i kirka og ser at der er en sammenheng.
Begge jentene er aktive på fritida. Mathea spiller
håndball og er med i skolemusikken der hun spiller
trommer. Nathalie begynte å danse hip-hop etter at
hun kom til Luxemburg for et års tid siden. Hun blir
der et par år til.
Nå gleder de seg begge til den store dagen. Det
er gjort grundige forberedelser. «Pappa har vært
hjemme noen dager og ordnet med det som skulle
til,» forteller Nathalie.

Bilder:
1 Mathea og Nathalie ved døpefonten i Søm kirke
2 Jentene utenfor kirka på konfirmasjonsdagen
		Tekst & Foto: Øistein Vigemyr
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humler, og plante blomster som
gir god mat og næring gjennom
hele sommeren. Her er en nyttig
lenke:
https://www.lahumlasuse.no/
wp-content/uploads/2015/02/
Planteliste_kort_140415.pdf .
Ellers kan hver og en av oss
være klimabevisste, og redusere
flyreiser, redusere plast og gjøre
vårt beste. Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt!
Klimahilsen fra Rolf Erik Hanisch og
Hilde Gunn Sletten

Klimaseminar i Søm kirke 16. mars
Klimaseminaret i Søm 16. mars
ble en suksess, der ca. 75
personer deltok. Samarbeidet
besto av vertsmenigheten
Randesund, rådgiver fra
Bispekontoret, pastor fra
Frikirken og lærer fra Kristiansand
Folkehøyskole. Det kom tilhørere
fra ulike menigheter i byen, i
tillegg til alle fra Randesund
menighet.
En idé om et rettferdighets- og
klimaseminar vokste fram hos
det nye presteparet Hilde
Gunn Sletten og Rolf Erik
Hanisch høsten 2018. Den kom
som inspirasjon fra det store
Rettferds-seminaret i november i
Oslo, i regi av Kirkerådet, Kirkens
Nødhjelp, Norges Kristne Råd
og misjonsorganisasjonene,
som satte klimakrise og
klimarettferdighet i fokus.
Kirkene har lang tradisjon for å
sette forbruk, rettferdig fordeling
og nestekjærlighet i fokus, og
nå gjelder det livsgrunnlaget
vårt; Guds eget skaperverk, den
grønne kloden vi bor på.
Kloden er presset over evne
Det er nødvendig at vi tar alvoret
helt inn – kloden er presset
over evne, har vært det lenge,
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og sannheten er at det får
konsekvenser nå, mens vi
lever. Det er ikke noe som vil
ramme fjerne etterkommere,
behagelig langt unna i
tid. Ørkenene utvider seg,
regntidene uteblir, polene
smelter, stormene blir
kraftigere, og mengder av
dyrearter går tapt. Nå! Og de
fattigste på jorden rammes
først, de som har gjort minst
skade. Dette fortjener vår
fulle oppmerksomhet.
Programmet i Søm kirke
var en god blanding av
teologisk begrunnelse for
engasjementet, en rapport fra
FNs klimatoppmøte i Katowize
i Polen i 2018, fokus på Grønn
Menighet/Kirke, politisk innspill,
Klimaalliansen i Kristiansand,
FIVH, Globalt perspektiv fra
Kristiansand Folkehøyskole.
Ansvarsfull ung miljøagent
Høydepunktet i programmet var
imidlertid Tina Razafimandimby
Våje, 15 år gammel Miljøagent,
som sto i spissen for å samle
engasjementet «Streik for
klimaet» i Norge denne våren.
Hun deltok på debatten hos Torp
i NRK, to dager før vårt seminar.
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Ressurser og ressurspersoner
Utover det som går frem av det
vedlagte programmet, nevner
vi at Randesund menighet har
levert følgende:
Diakoniutvalget i Randesund v/
diakon Anne Eidjord tok ansvar

for serveringen. Anna Eldhuset tok
ansvar for pynting.
Seminaret fikk låne menighetens
lydutstyr gratis til bandet - som
også spilte gratis.
Tobias Malvig og Magnus Pearson
var hyret inn på menighetens
bekostning til å rigge og styre lyd
for bandet. De ble godtgjort med
kr.2000 hver for arbeidet (som
var en god del timer på fredag og
ca. fem timer pluss nedrigging på
lørdag).
Deltakelse
Det var godt og vel 75
deltakende i seminaret (inklusive
de som var hyret inn). Mange
har etterspurt ulike former for
oppfølging av seminaret. Det
ble levert oppdatert informasjon
fra FNs klimapanel og møtet
i Katowitze, begrunnelse for

viktigheten og relevansen av et
kirkelig engasjement og praktiske
råd om tiltak, m.m. Vi opplever at
det var viktig at:
mange med tilhørighet i ulike
menigheter og organisasjoner, og
fra alle generasjoner, ble synlige
for hverandre: Mange fra ulike
menigheter, fra Kristiansand
folkehøgskole, representanter for
Natur og Ungdom, samt Grønt
senter i Kristiansand
at det ble synliggjort et kirkelig
engasjement i denne saken som
er av så stor betydning for vår
felles fremtid
at det er skapt et kontaktnett
som kan være utgangspunkt for
utvidet engasjement i denne
saken.

Menighetsfest - alvor og mye moro

I Søm kirke var det helt fullt da årets menighetsfest ble arrangert 30. mars. Kveldens gjest, Tore Thomassen,
hadde en inspirerende avdeling i ord og toner. Det var utsøkt mat og god underholdning - også den
i ord og toner. Folk koste seg og latter og applaus satt løst. Enter-ungdommer hadde en uformell
hilsekonkurranse, quiz og bidro ellers på ulike måter. Besøk av ”Kjellmund” vakte særlig munterhet.

Hun er kunnskapsrik, modig,
sterk og tydelig! Hun og de unge
streikende peker på oss voksne
og sier at vi må ta ansvar. Hun ble
en veiviser som ga oss retning og
håp for fremtiden.
Stab og frivillige fra Randesund
menighet gjorde det hele
mulig, og den gode økologiske
maten ble levert på døra fra
gårdskjøkkenet Kylland Gård.
Arrangementet viste at mange
er engasjerte og mange spør
om fortsettelsen. Det er mulig
å tenke seg et nytt seminar til
høsten, som peker på hva vårt
bidrag kan være, helt konkret.
Til neste seminar er det en god
idé å ha omtanke for bier og
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Kunstutstilling i Søm Kirke
I god tradisjon arrangerer Søm kirke også i år en sommerutstilling. Denne gangen
skal tre kunstnere med tilknytning til Sørlandet stille ut sine verk.
Utstillingen åpner søndag 23. juni etter gudstjenesten, og varer til søndag
8. september.
Olga Grimsmo Nilsen
bor og arbeider på Flekkerøya. Frem til 2018 drev hun sitt eget galleri her,
Galleri Geitodden. For Grimsmo Nilsen begynte kunstnerkarrieren med
blyanten, men grafikken kom til etter hvert. Senere har hun også begynt med
tresnitt.
Motivene i Grimsmo Nilsens grafikk er ofte fargesterke og naivistiske De
viser barn og engler i fri utfoldelse. Det er først når man leser titlene at man
skjønner at det ligger en voksens tankegang bak.

Rabakorets vårkonsert

2. mai kl. 17 var det igjen klart for Rabakorets årlige
vårkonsert. Tradisjonen tro ble konserten arrangert
utendørs foran kirka. Fra kl. 16 var det mulig å
sikre seg pølser og suppe til middag i kiosken, med
påfølgende kaker og kaffe til dessert.
Deretter braket det løs med flotte toner og mektig
sang som kunne høres utover Søm. Fullt band og
nærmere 80 fantastiske Rababarn var med på å
gjøre denne konserten til en kjempeflott opplevelse.
Det hele ble ledet av pianist, låtskriver og
tekstforfatter Reidar Skaaland sammen med alltid
like energiske og engasjerte dirigent Elin Wikstøl
Andersen.
Tusen takk til alle som bidro med kaker eller som
rigge-, rydde- eller kjøkkenhjelp! Vi benytter også
anledningen til å takke Elin og Reidar for nok et flott

Raba-år! Tusen takk for all tid og alt engasjement dere
bruker på barna i koret!
I mars var vi i studio og spilte inn tre nye
Rabasanger: Venner, God som du er og Tenk at
jeg har. Disse flotte sangene blir tilgjengelige på
Spotify i løpet av sommeren - så det er bare å følge
med!
Rabakoret ønsker alle en fantastisk sommer! Vi
minner om første øvelse etter ferien som er
22. august. Følg oss gjerne på Facebook eller
www.rabakoret.no.
Rabakoret øver i Søm kirke hver torsdag:
Mini-Raba (4 år –t.o.m. 1. trinn): kl. 17.00-17.45. Raba
(2. trinn-t.o.m. 7.trinn): kl. 18.00-18:45.
Hilsen styret i Rabakoret

Oscar Jansen
ble tidlig frilans illustratør etter en kort karriere i diverse reklamebyråer
i Stavanger. Han flyttet etterhvert til Kristiansand og har fortsatt
frilansvirksomheten der. Han er særlig kjent for malerier og portrettoppdrag.
På Odderøya har han sitt atelier og galleri OSCART.
Olaf Storø
har arbeidet med kunst på heltid siden 1987. I 1989 kom han til Svalbard, og har
etablert seg der med eget verksted og galleri. Her tilbringer han det meste
av vinterhalvåret for å hente inspirasjon fra det fantastiske landskapet og det
ekstreme lyset.
I 1993 kjøpte han plassen Sukkestøl,10 km fra Kristiansand sentrum. Da ble
en nedlagt minkfarm solgt på tvangsauksjon, og i dag er her et litoverksted,
rammeverksted, gjesteatelier og galleri.
Hilsen Kunstkomiteen

Innsettelse av ungdomsarbeider
Søndag 31. mars ble Peter Nikolai Helms innsatt som ny ungdomsarbeider i Randesund
menighet. Rolf Erik Hanisch forrettet, og Åsne-Louise Halvorsen deltok med vakker sang. Leder
av menighetsrådet, Jan Georg Ribe, leste innsettelsesbrevet fra biskopen, og med varm forbønn
ved alteret, skulle Peter være godt rustet til oppgaven, med fokus på Enter. Pussig nok handlet
dagens tekst om en annen Peter, Bibelens Peter, han som svek Mesteren da det gjaldt, men som
fikk oppreisning og ble den nye kirkens klippe. Gudsrikets store nåde, som presten sa.

GUDSTJENESTE
Søndag 25. AUGUST 2019 kl 11.00 Søm kirke
Ta med skolesekken! Og 6-årsboka (hvis du har)!

Alle små og store er hjertelige velkommen! Skolestart er en viktig hendelse i familien, både for barn og
voksne. 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 til 6-årsboka + en førsteklassesballong.
Håper vi sees!!

18

Kirkenytt - Randesund menighet - 2019 Nr. 2

Kirkenytt - Randesund menighet - 2019 Nr. 2

19

Velkommen til dåp

Balubadag og baluba
Først en flott gudstjeneste hvor det å dele er satt i
fokus. TROS 3. trinn deltok med innslag gjennom
hele gudstjenesten gjennom musikal, sanger,
bønner og artige innslag. TROS fulgte prest Rolf Erik
rundt gjennom prekenen fra treet med bønner til
alteret med Bibelen, til det tomme korset med alle
våre fingeravtrykk og til slutt ved døpefonten hvor
alt begynte. Der korsmerket ble tegnet over oss,
Hans signatur på at vi er Hans og at Han vil følge oss

gjennom livet når vi rekker ut hånden vår mot Ham.
Så var det mere baluba på kirketorget og ute
med stasjoner og gøye aktiviteter. Kaffen smakte
godt ute i det flotte været, og Vårherre smilte over
Randesund menighet denne søndagen.
Offeret og alt som kom inn av penger går direkte til
Mustamae menighet i Tallinn. Der skal barna få reise
på sommerleir for det vi har gitt, noen jamen også
helt til Norge.

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.

Hyggetreff

kl. 16.00 på Randesund omsorgssenter

Høst 2019
På Hyggetreffet møtes vi til sang og musikk, en
kort andakt, smørbrød, kake og loddsalg.
11. september:
9. oktober:

Anne Eidjord
Ragnhild Toreid

20. november:
11. desember:

Reidar Skaaland
Tove Houck

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med:
Anne Eidjord,
diakon

Tlf: 38 19 68 81/909 85 987

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

Hjertelig velkommen!
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Foto: Anders Bergersen

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.

Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

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

HØST 2019
27. juni
18. juli
29. august
26. september
24. oktober
21. november
Alle er hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Reidar Skaaland, kantor,
Rolf Erik Hanisch, sokneprest,
og Anne Eidjord, diakon
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STRIKKEKAFÉ

i Søm kirke

Tid: 11.00-13.30

Torsdager i oddetallsuker
(årets siste: 5. desember)

Sted: Kjelleren i Søm kirke

OPPSTART 29. AUGUST!

(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!

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

Nye leiligheter
innredet og klare
til innflytting!

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

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

Velkommen til hagen hver
onsdag kl. 15–16.30
 Det spirer og gror i parseller og
drivhus, hagen blomstrer!
 Hagen og servicesenteret er åpent for besøk.
 Se ferdig innflytningsklare leiligheter
Kontakt Kirsten i HSH, tlf. 900 38 738 eller Ole Kristian i EM1,
tlf. 404 08 610 hvis du lurer på noe eller ønsker en privat visning.
randesundhageby.no
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+47 48 88 88 50

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:

Tel. 38 10 76 00
www.bayauto.no

SiljeWik Vesterfjell, diakon
silje@sognemenighet.no
tlf 99294604
Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne
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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 Ron 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 15. februar–21. mai 2019
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

Mathias Holst
Celine Øslebø Kvernmo
Sander Storm-Stensøy

Pauline Hartmann Nilsen
Ludvig Jamtveit
Miranda Comolli Holbæk-Hanssen
Gustav Kasti Ovesen
Alma Skjølberg-Melsæter
Hedda Brodin
Magnus Jorkjend
Audun Svindland Sandtveit
Markus Aanstad-Lund
Thomas Aanundsen
Nora Disen Klemetsen
Halvor Frikstad Espås
Håkon Foss Wergeland
Oliver Eliassen
Eivind Grøsfjell
Tuva Lindal
Kaja Strømsvold
Matheo Settemsli-Løining
Emma Celine Skarbø
Adelen Olsen-Tørresvold

Døde

Olav Søhoe
Jacob Ege
Alt Bertin Tønnessen
Bjørg Karin Raaum
Solfrid Irene Isaksen
Ragnar Olsen
Erna Irene Jansen
Selly Lovise Stamnes
Ragnhild Elise Falch
Borgny Irene Thorsen
Anne Bue Johansen
Odd Roald Sørensen
Bjørg Hamre Olsen
Molly Meihack

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: 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 4. september - Aud Smemo
Kirken skaper trygge rom

Viede

Eline Jørgensen og Torstein Idsøe

Onsdag 2. oktober - Thor Einar Hanisch
Tre biskoper om Gabriel Scott

Onsdag 6. november - Tom Martin Berntsen
Med røtter i sanden – mitt liv etter møtet med den
koptiske kirken i Egypt
Onsdag 4. desember - Svein Fink
Tro i mørketida

Offer 15. februar – 21. mai 2019
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PREP – en investering i parforholdet

DATO

STED

TAKKOFFER TIL

17.02.2019

Søm kirke

Det norske bibelselskap

7821

24.02.2019

Randesund kirke

Kristen Idrettskontakt - KRIK

4631

03.03.2019

Søm kirke

Kirkens Nødhjelp

16663

10.03.2019

Søm kirke

Tro og Medier

12464

17.03.2019

Søm kirke

Kirkens SOS Agder

24.03.2019

Søm kirke

Kirkelig pedagogisk senter

12153

31.03.2019

Søm kirke

Menighetens arbeid

9899

07.04.2019

Søm kirke

Changemaker (KN)

9972

14.04.2019

Randesund kirke

Det Norske Misjonsselskap

4817

21.04.2019

Søm kirke

Det Norske Misjonsselskap

18295

28.04.2019

Søm kirke

Vest-Agder søndagsskolekrets

11364

05.05.2019

Søm kirke

Menighetens arbeid

11140

11.05.2019

Søm kirke

Menighetens arbeid

6763

12.05.2019

Søm kirke

Kirkebygg Tallinn

17.05.2019

Randesund kirke

Blåkors Kristiansand

1410

19.05.2019

Søm kirke

Kirkebygg Tallinn

9108

Kirkenytt - Randesund menighet - 2019 Nr. 2

8077

10303

Den norske kirke
i Kristiansand
arrangerer Prepkurs 26.–27. oktober
2019 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 PREPkurs 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,
frokost, varme lunsjer og middag, koster
3450,- for to personer.
Påmelding til: anne.eidjord@kristiansand.
kommune.no eller på telefon/sms 90985987
Kirkenytt - Randesund menighet - 2019 Nr. 2
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Gudstjenester juni – september 2019
JUNI
Søndag 9. juni
Pinsedag, Joh 14,23-29
Søm kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste ved
Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd, individuell forbønn
Søndag 16. juni
Treenighetssøndag, Apg 17,22-34
Buane-stranda kl.12.00
(Søm kirke hvis regn)
Friluftsgudstjeneste ved Torill
Farstad Dahl
Søndag 23. juni
2. søndag i treenighetstiden,
Joh 3,1-13
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd

Søndag 14. juli
5. søndag i treenighetstiden,
Matt 18,12-18
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd
Søndag 21. juli
Aposteldagen, Mark 3,13-19
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd
Søndag 28. juli
7. søndag i treenighetstiden,
Mark 5,25-34
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Nattverd

Søndag 30. juni
3. søndag i treenighetstiden,
Mark 10,13-16
Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd

AUGUST
Søndag 4. august
8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12,28-34
Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd

JULI
Søndag 7. juli
4. søndag i treenighetstiden,
Matt 9,35-38
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd

Søndag 11. august
9. søndag i treenighetstiden,
Luk 6,36-42
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd

Søm kirke er veikirke og åpen i juli

Vil du oppleve:
- et kirkerom som har katedralens høytidspreg
og takhøyde?
- et rom som gjenspeiler det helliges
dimensjon i tilværelsen?
- et rom for stillhet, lengsel, undring og
tilbedelse?
- et rom der kunst og arkitektur integreres i
harmonisk samspill?
- en kirke - et tusenårsbygg der fortid og
fremtid møtes?
Svarer du ja, bør du ta med deg

Søndag 18. august
10. søndag i treenighetstiden,
Mark 11,25-26
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd
Søndag 25. august
11. søndag i treenighetstiden,
Joh 8,31-36
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Rolf Erik Hanisch
Dåp, førsteklasses, s øndagsskolen
starter opp
SEPTEMBER
Søndag 1. september
12. søndag i treenighetstiden,
Joh 4,27-30.39-43
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Torill Farstad Dahl
Dåp, nattverd
Søndag 8. september
13. søndag i treenighetstiden,
Apg 6,1-7
Søm kirke kl.11.00
Samlingsgudstjeneste ved
Rolf Erik Hanisch
Kirkevalget! - mulighet til å avgi
stemme etter gudstjenesten
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.
no eller Fædrelandsvennen

sommergjester og komme innom Søm kirke i
juli.
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.

