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Kl. 14.00: Familiemøte
Rabakoret og

Randesund skolemusikk

Kl. 16.00:Trekning på hovedlotteriet

Lørdag 30. november Kl. 11.00 
Åpning ved Rolf Erik Hanisch

Kafeteria, lotteri, åresalg, lykkehjul, 
kasting på boks og fiskedam.

Salg av bakst, strikke- og gaveartikler
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Redaktørens …
B ib lio t e k e t  i  
K r is t ia n s a n d  h a r  
e t  fi n t  s la g o r d : 
L iv e t s  m a n g e  
s id e r. N å r  v i  s e r  
p å  g la s sm a le r ie t  
i  S ø m  k ir k e , k u n n e  
v i  h a  s a g t  d e t  s a m m e . 
M e d  a lle  s in e  f a r g e r  g je n s p e i le r  m a le r ie t  
l iv e t . M e n n e s k e t  s o m  p å  s in  s e i la s  g je n n o m  
liv e t  m ø t e r  s o l  o g  h im m e l, k jæ r lig h e t , v e k s t , 
s v ik  o g  s o r g . A lt  u t t r y k t  i  k la r e  s t e r k e  f a r g e r. 
D e t  u n d e r lig s t e  e r  a ll ik e v e l  a t  k u n s t n e r e n  
h a r  k la r t  å  f o rm id le  G u d s  v a rm e  k jæ r lig h e t  
d e r  h v o r  d e t  e r  a lle r  s v a r t e s t , d e r  h v o r  v i  
i  l iv e t  n e s t e n  k n u s e s  a v  s o r g , a v  a n g e r, a v  
e n  h å p lø s  t v i l  p å  a t  d e r  fi n n e s  t i lg iv e ls e  f o r  
a k k u r a t  m e g . D e r  b a k  a lt e r e t  i  k ir k e n , h v o r  
d e  s v a r t e  n y a n s e n e  fi n n e s , d e r  e r  d e n  r ø d e  
s t r ip e n . K jæ r lig h e t e n s  s t r ip e , v å r  ju le g a v e . 
I  n a t t e n s  m ø r k e  f ø d t e s  k jæ r lig h e t e n  f o r  å  
v æ r e  ly s e t  i  v å r  n a t t , o g  i  v å r  d a g , ja , i  a lle  
v å r e  d a g e r.
    To v e

FAMILIE-
JULETREFEST

Søm kirke
Søndag 5. jan. kl. 17.00

Juletregang og julekaker 

Leker og underholdning  

Andakt

Kommer vismennene med gaver?

Kollekt - Randesund menighet

Glassmaleriet
Der hvor 

den dype 
blå 

fargen 
går  

over 
i svart

der 
finnes 

en stripe 
av rødt
Guds 

kjærlighet 
også 
der 

i mørket 
hvor vi 

kjenner oss 
fortvilt 

og 
fortapt

VIKTIG DATOER
Søm SøndagSSkole våren 2020 
26. januar | 9. februar | 15. mars  

22. mars | 29. mars | 3. mai | 24. mai  
sommeravslutning 21. juni

BarnegudStjeneSter kl. 17.00 våren 
2020 Søm kirke 

19. januar | 8. mars | 26. april

Strikkekafé 
oppstart 16. januar 

torsdager i oddetallsuker kl. 11.00-13.30 
kjelleren i søm kirke 

 ta med matpakke
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Farvel og velkommen

Søndag 20. oktober ble det avtroppende 
menighetsrådet takket under gudstjenesten i Søm 
kirke. Det ble konstituert i 2015, og har utført et 
betydelig arbeid for menigheten. I sin takketale 
nevnte daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen at »dere 
har bl.a. sørget for oppussing av ungdomsrommet, 
en økning av trosopplæringsstillingen, 
etablering av trådløst nett i kirken, evaluering av 
konfirmantarbeidet, revisjon av trosopplæringsplan, 
bispevisitas, misjonsprosjekt, etablering av 
delegasjons- og økonomireglement, oppfølging av 
ulike underutvalg, nytt opplegg for givertjenesten, 

gjennomføring av kirkevalg, og mye, mye mere.» 
Menighetsrådet startet sin periode med å skaffe 
nye stoler til kirketorget, og avsluttet med å kjøpe 
nye bord! Og Kirkenytt takker leder Jan Georg 
Ribe for sine alltid-på-tiden-innleverte innlegg fra 
menighetsrådet! 
Søndag 27. oktober ble det nye menighetsrådet 
presentert under gudstjenesten. Leder er Øystein 
Sannarnes, og nestleder er Julie Omland Egeland. 
De ser fram til fire spennende år, og nestleder Julie 
formidler deres tanker og vyer for framtiden.  
     Tove

I november begynte det nye menighetsrådet, 
og det er en oppgave det blir spennende å ta 
fatt på. Menighetsrådets mandat er “å nære og 
utvikle det kristne liv”, et viktig arbeid - både for 
bydelen vår og for det kristne fellesskapet. 
Vi vil bruke litt tid på å bygge team i 
oppstartsfasen, og finne ut hva som skal være 
visjonen for perioden som ligger foran oss. Vi 
må drømme litt sammen, og se for oss hvordan 
vi ønsker at menigheten skal se ut om fire år. Ut 
ifra det kan vi lage en strategi for hvordan vi kan 
oppnå drømmene og målene vi setter oss. 
Jeg blir stolt av menigheten min når jeg ser 
hvor mye som skjer her. Utover gudstjenester 
finnes det tilbud for alle; alt fra søndagsskole og 
barnekor, til ledertrening og ungdomsgruppe, 
strikkekafé, smågrupper og “Suppe for 7”. Vi 
er en stor menighet både i omkrets, antall og 

aktiviteter. Staben er også stor, og det er også 
mye bra frivillighet. 
Jeg bestemte meg for å stille til valg i 
menighetsrådet i et øyeblikk der jeg innså 
hvor mye menigheten har betydd for meg i 
oppveksten og for min trosutvikling, og jeg 
brenner for at mange barn og unge skal få 
oppleve det samme. Utover det ser jeg verdien 
av å møtes på tvers av generasjoner, og skulle 
gjerne sett enda flere unge på gudstjenestene. 
På vegne av det nye menighetsrådet vil jeg 
si takk for tilliten. Vi gleder oss til å ta fatt på 
arbeidet, til å samarbeide med både stab og 
menighet, og til å se menigheten utvikle seg de 
neste 4 årene. 
 Hilsen JulieOmdal Egeland, nestleder i 

menighetsrådet

Løfter om kjærlighet!
En håndverker var kjent for ikke å komme når 
han hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man 
kan ikke både love og holde på én gang.» Vi 
har vel alle gjort våre egne erfaringer både i 
forhold til de løfter vi selv har gitt, og de som 
andre har gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar 
mellom ord og handling.

Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: ”Intet 
er mer som skrift i sand enn løfter om 
kjærlighet.» Det du skriver i sand, blir ikke 
stående. Vind og bølger hvisker skriften ut. 
Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, 
må de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi 
seg praktisk utslag i handlinger som viser at 
du er glad i et menneske.

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive 
seg inn i manntall, skriver samtidig Gud seg inn 
i vår historie ved at Jesus blir født som et barn. 
Juleevangeliet begynner slik på latin: Factum est 
- fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse 
på jorden.

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, 
kom nå til verden,» skriver Johannes. Ordet 
fotografere kommer fra gresk og betyr direkte 
oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver 
seg inn i vår verden, tegner han et bilde av 

hvordan Gud er, med 
ord og ikke minst i 
konkret handling.
Guds løfter om kjærlighet 
blir synlig når han blir en 
av oss. Guds løfter om 
kjærlighet får sitt aller 
tydeligste tegn når Jesus 
gir sitt liv for vår skyld. Så 
høyt er vi elsket av Gud.

Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i 
vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det 
vi er, for at vi skal bli det Han er.» Han ønsker å 
skrive seg inn i våre liv. Det er det som kalles 
å tro. Troen er en relasjon til Jesus. Johannes 
skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok 
imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn.»

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter 
om kjærlighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

 
Vi feirer det nye året 

med Nyttårsfest i Søm kirke! 
Søndag 12. januar 2020 kl. 1700-1900! 

 

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

       Bjarne Sløgedal, Reidar Skaaland  
og Rolf Erik Hanisch deltar. 

Entré: 50 kr 
 

En gudstjeneste og  
fest for hele menigheten! 

 

Samlingen er tilrettelagt for mennesker  
med særskilte behov.  

 

 

Velkommen! 
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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 a 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.
Visste du at du kan låne dåpskjole på 
menighetskontoret mot et lite depositum? 
Ta gjerne kontakt hvis dette er aktuelt! 
Menigheten har fire ulike dåpskjoler som passer 
for babyer opp til ca sju måneder. Det er selvsagt 
ikke påkrevd at den som døpes har dåpskjole. 

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.

Drop-in dåp 27. oktober
Det kan være mange grunner til at man ikke er 
døpt. Det kan være ulike grunner til at man ikke 
velger dåp for barnet sitt. For den som ikke er blitt 
døpt som baby, kan det kjennes flaut og rart å 
skulle bli døpt senere. 
Derfor arrangerte menigheten en ÅPEN DÅPSDAG 

– Drop-in dåp – i Søm kirke lørdag 27. oktober. 
Denne dagen var det åpent for dem som av ulike 
grunner ønsket dåp i en mindre sammenheng. 
En tenåring ble døpt denne dagen.  
Med tre håndfuller med vann ble han bundet 
sammen med Jesus Kristus. Noen av fjorårets 
konfirmanter sa dette om hva dåp er: «Dåpen 
handler om å drukne i tilgivelse og få Guds armer 
rundt seg». 
Menighetens gode kantor June Baarøy Myhrstad 
sang «Det er ingen tvil om hvor du hører til,» med 
ordene til Bob Dylan/Anne Grete Preus.

Ny mulighet våren 2020 
Kanskje har du tenkt på muligheten for å døpe 
barnet ditt eller selv bli døpt. For mange vil tanken 
på dåp utvikle seg over tid. Kanskje ønsker dere 
ikke å ha noen stor markering av dåpen. Kanskje 
passer det ikke akkurat nå med en «vanlig» 
dåpsmarkering. 
Kanskje er barnet blitt eldre enn det dere tenker 
er vanlig dåpsalder. Kanskje er du selv blitt både 
ungdom og voksen – og tenker på at det kunne 
vært fint å være døpt. Kanskje har dere helt andre 
grunner. Uansett – velkommen til dåp. 
Det vil bli en ny dag for drop-in dåp våren 2020. 
Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en samtale 
om dette: 

• Rolf Erik Hanisch, prest, telefon 40401531  
epost: rolf.erik.hanisch@kristiansand.kommune.no

• Torill Farstad Dahl, prest, telefon 41452845  
epost: torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no 
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Damekveld i Søm kirke
Onsdag 18. september arrangerte Misjonsutvalget 
en damekveld i Søm kirke. Målet var å samle inn 
penger til misjonsprosjektet, som er å ferdigstille 
kirken i Mustamae i Tallinn.

Vi ønsket en kveld hvor vi kunne ta med pent, 
brukt tøy, sko, vesker og smykker vi ikke brukte 
lenger, og selge det til andre.

Pengene skulle i sin helhet gå til misjonsprosjektet.

Hilde Gunn Sletten holdt et inspirerende innlegg 
med tema: Hva kan jeg gjør for miljøet. Og så 
stilte Reidar som alltid velvillig opp og spilte 
taffelmusikk for oss damer.

Vi var jo spent på om noen ville komme, vi håpet 
på ca 40. Tenk, så kom det nesten 100 flotte damer.

Etter enkel bevertning og innlegget til Hilde Gunn, 
kom vi til mannekengoppvisningen, selvfølgelig 
på rød løper.

Tusen takk til dere damer som ville være 

mannekenger, og ikke 
minst til Ingeborg Øie 
som ledet oss gjennom 
dette til mye latter.

Det ble solgt mye tøy og 
vi fikk inn utrolige 
kr. 21 730.  Et fantastisk 
resultat.

Resten av tøyet pakket vi og sendte til Mustamae 
menighet.

Tusen, tusen takk til alle dere som kom denne 
kvelden.

Etter mange oppfordringer prøver vi oss igjen 
med en damekveld til våren. 

Hold av onsdag 22. april.

På vegne av hele misjonsutvalget,  
Marianne Haukom Rossland

Ung mesterdetektiv fra Søm
Thomas Farestveit går løs på 
eldgamle mysterier og uløste 
krimgåter som detektiven Oliver i 
kinofilmene om Detektivbyrå nr. 2. 
Den kinoaktuelle elleveåringen er 
ikke redd for å ta nye utfordringer.
Når det kommer en 
mumieutstilling til museet i byen, 
skjer det mange uforklarlige 
ulykker. Er virkelig den gamle 
myten om Tutankhamons 
forbannelse årsaken til de 
mystiske ulykkene, eller finnes 
det en annen forklaring? 
Barnedetektivene Tiril og 
Oliver er på saken. Dette er 
utgangspunktet for historien om 
Operasjon Mumie, oppfølgeren til 
Operasjon Mørkemann i forfatter 
Jørn Lier Horsts univers om 
Detektivbyrå nr. 2.
Skuespillerdrømmen 
Da Thomas for tre år siden fikk 
høre at et filmselskap var jakt på 
skuespillere til en ny krimfilm for 
barn i Kristiansand, måtte han 
bare søke om å få bli med på 
audition. 

– Jeg hadde lyst til å prøve, siden 
jeg aldri hadde prøvd før! sier han.
Og det viste seg at han passet 
perfekt til rollen som detektiven 
Oliver. Først spilte de inn 
Operasjon Mørkemann, og nå er 
Sømsgutten filmaktuell for andre 
gang med Operasjon Mumie.

– Det har vært kjempegøy å spille 
inn disse to filmene! Jeg har lært 
veldig mye nytt og blitt kjent med 
veldig mange mennesker, både 
de andre skuespillerne og alle 
de som jobbet bak kamera, sier 
Thomas. 
Innspillingen av den nyeste 
filmen skjedde i fjor høst, men 
11-åringen som nå går i 6. klasse 
på Strømme skole så den for 
første gang for en måned siden. 
Filmen som har seksårgrense 
har fått god mottakelse hos 

både kritikere og 
publikum.

– Jeg synes selv 
den var skikkelig 
bra! Det var 
veldig gøy å se 
hvordan den ble. 
Jeg visste jo hva 
som skulle skje, 
så det var ikke så 
skummelt, men 
jeg stokk litt noen 
ganger likevel, 
sier den unge 
skuespilleren. 
Hard jobbing 
Hver av filmene 
tok nesten seks 
uker å spille 
inn. Det ble ofte 
lange og hektiske 
dager på settet for 
Thomas og Emma 
Pedersen Kilane 
fra Flekkerøya, som spiller den 
andre hovedrollen.
Er det vanskelig å være 
skuespiller? 

– Det er litt vanskelig å huske alle 
replikkene. Men hvis du øver nok 
så går det greit. 
Er du og Oliver like? 

– Litt! Han er ikke så modig, men 
han er ganske smart og prøver 
å tenke logisk. Jeg tror jeg er litt 
tøffere enn han, sier Thomas.
Trofast på Midi 
Thomas og familien er aktive 
i Søm kirke. Mamma Karen 
Marie har blant annet vært med 
i søndagsskolen, og pappa 
Åsmund kom i høst med i 
menighetsrådet. Thomas har 
vært med på både gudstjenester, 
søndagsskolen og Guttis. Nå 
er det Midi på fredagene som 
trekker Thomas til kirka. 

– Jeg treffer mange venner der, 
også spiser vi av og til taco 
og har forskjellige leker som 

musikkbingo eller Kahoot og 
sånn. Jeg liker meg godt i kirka, 
sier han.
Yrkesskuespiller? 
Begge foreldrene til Thomas er 
lærere, og ingen av dem har vært 
i nærheten av filmbransjen selv. 
Men skuespill har gitt mersmak, 
og Thomas lyst til å følge 
drømmen om å fortsette med film 
også når han blir voksen.

– Ja, jeg håper jeg kan fortsette å 
være skuespiller! Men jeg vet det 
er litt vanskelig utdanning, så det 
er ikke sikkert jeg blir det. Jeg har 
hatt lyst til å bli snekker også, så 
det kan hende det blir det i stedet. 
Har du noen tips til andre som 
ønsker å bli skuespillere, Thomas?

– Øv deg på å huske ord og 
replikker. Du kan også gjerne gå 
på teater. Også må du bare tørre 
å prøve! 
Tekst: Turid K. Vevatne
Foto: SF Studios Norge (Bilder brukt 
med tillatelse)
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Min salme
Å, hvor salig å få vandre. Om det kristne håpet. 
Mine besteforeldre, Kristine Stray og Eivind B. 
Gjermundnes, Elsa Berg og Thor S. Ranneberg-
Nilsen er alle døde og har reist til Kanaans Land.
De sang også denne salmen og hadde kanskje 
også som meg, sine foreldre og besteforeldre i 
tankene når den ble sunget.
Min salme er NoS 890, “Å, hvor salig å få vandre 
hjemad ved vår faders hånd, snart er endt vår 
ørkenvandring, vi går inn i Kanaans land.”
Salmeboka er som en skatt. Den har en 
lang historie. Det er noe med å tenke på 
at foreldregenerasjonen, besteforeldre og 
oldeforeldre - alle har sunget på de samme 
melodiene og tekstene. Det gir liv til historien og 
til salmene.
Jeg er heldig som får være med som forsanger her 
i kirken. Historien jeg nå skal fortelle og som er 
grunnen til at jeg valgte sangen, er hentet fra Søm 
kirke som forsanger:
Salme NoS 890 skulle synges. Reidar startet 
de kjente toner og menigheten kom med. 
Sangen begynte bra og på refrenget så stemte 
menigheten i på “HERLIG SANGEN DER SKAL BRUSE...“

I vers 2 tonet Reidar ned orgelet, 
og jeg fikk over meg at en 
touch av marsjstemning 
hadde gjort seg. Jeg er 
en gammel korpsgutt, 
så det ligger alltid der 
og lurer i bakhodet. Jeg 
fraserte og sang marsjaktig 
og Reidar var ikke sen å be. 
Menigheten likte det og kom inn 
i rytmen.
Dette gikk rett hjem hos meg, og fantasien 
begynte å fare. I vers 3 tenkte jeg: -Tenk om 
Randesund Skolemusikk nå hadde kommet 
taktfast marsjerende inn. Det hadde vært noe.
I vers 4 så jeg for meg at Ole Johan Rossland og 
Rabbersvigen Jazzforsamlig kom inn, og løftet 
sangen til taket. Er jeg i New Orleans nå?
I siste vers så jeg for meg at Roald Korsvik kom 
marsjerende inn med “dragspelet” og fikk taket til 
å løfte seg.
Og budskapet om det kristne håpet fo’r ut av kirka 
til Sømsfolket i de tusen hjem.
Thor-Eivind utfordrer Kirsten Leidal til å skrive om 
sin salme i neste nummer av Kirkenytt

Å, hvor salig å få vandre 
Å, hvor salig å få vandre 
hjemad ved vår Faders hand.  
Snart er endt vår ørkenvandring,  
vi går inn i Kanaans land.  

Kor: Herlig sangen der skal bruse  
sterk som lyden av en mektig flod:  
Ære være Gud og Lammet  
som oss kjøpte med sitt blod. 

Her ved elvene i Babel 
lett forstumme vil vår sang.  
Men vi venter bedre dager  
i Jerusalem engang. 

Her vi skilles fra hverandre,  
her er møye og besvær,  
Men i himlens gylne saler  
ingen nød skal ære der. 

Å, må ingen bli tilbake  
under pilgrimsferden hjem.  
Må vi alle der få møtes  
salig nå til målet frem. 

Tekst: Joel Blomqvist 1876 
Melodi: Robert Lowry 1864

Bli med – ingen er for ung, for gammel
eller uegnet!
Randesund menighet driver et stort arbeid innen trosopplæring (0-18
år) og diakoni. Staben jobber teÊ sammen med en stor gruppe frivillige
for å gjennomføre arrangementer.
Randesund menighet lønner selv noen av de menneskene som gjør deÊe
mulig. Penger er vikĔg. Men selve saken er gode møteplasser der flere
møter Jesus og kommer Ĕl tro.

Nye boligområder i Randesund fylles nå av nye mennesker. Vi skal som
menighet møte dem som et relevant, varmt og godt fellesskap for store og
små. De skal oppleve seg seÊ og inkludert.
Vår diakonitjeneste møter unge og gamle med ulike behov. Diakonen er
også klar for innsats på Strømmehagen (for demente) som bygges i vårt
nabolag.

Alt deÊe vil kreve våkenhet, ressurser og finansiering.
Menigheten har uĦordringer fremover, men også mange muligheter!
Vær med og bygg menigheten videre!

Fakta om givertjenesten
1.
Menigheten lønner selv noen ansaÊe:
Diakon Anne Eidjord har 100 % sĔlling. Menigheten finansierer 90 %.
Kateket Ellen Sandvik har 80 % sĔlling i Randesund. Menigheten finansierer 20 %.
Trosopplærer Haakon Ekberg har 30 % sĔlling som menigheten finansierer.
LønnsbudsjeÊ et er på liÊ over 1 million kroner i 2019.

2.
Givertjenesten har som mål å dekke deÊe.
Vi har ikke klart det Ĕl nå, men er på vei.
Med et ekstra kraĘ tak fra deg og andre de
siste månedene, kan vi nå 900.000 kr i år –
kanskje mer.

3.
140 givere betaler mellom 200 og 1500 kroner i
måneden. (Noen betaler en større sum
sjeldnere.) De fleste har AvtaleGiro med
automaĔsk trekk fra sin bankkonto.
Giverne kan få skaĢefradrag for innHl
50.000 kr pr. år.

Bli med!
Meld deg inn i givertjenesten! Bruk vårt innmeldingsskjema eller bruk
ne�utgaven på www.randesund.no/givertjeneste Vipps �l 104058.

Småbarnssang

Huledag

Enter

AS        TLF 909 43 807        

kjetil@bkeas.no 
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En ekte Randolk
Hun synes hun er kommet inn i smult farvann 

nå, Yngvil Vrånes Sevland, der hun sitter i sin 
stue og ser utover havet og Randesundslandet. 
Hun sammenligner livet med sjøen: av og til er det 
bare små krusninger på overflaten, andre ganger 
går bølgene høyt. Nå sitter hun i sin egen leilighet i 
sønnens nybygde hus på Vrånes, der hun har bodd 
i alle sine snart 80 år, og synes ikke hun kunne hatt 
det bedre. 

- Jeg har jo alltid jobbet med folk, sier 
Yngvil. Mange husker henne nok som leder av 
frivilligsentralen på Strømme. Der samordnet 
hun alle de frivillige som ville gjøre en innsats i 
eldreomsorgen. Særlig var det åpent hus hver 
tirsdag som lå hennes hjerte nær. Der samarbeidet 
hun med lag og foreninger om å lage et sosialt 
tilbud med servering, kåserier og musikk.

- Alle ble invitert til å være med. Jeg har ikke møtt 
en stengt dør i alle de årene jeg arbeidet med dette. 
Jeg følte at jeg ble tatt imot og vist respekt. 

Særlig nevner hun daværende sogneprest Svein 
Gjesdal som en åpen og god samarbeidspartner. 
Og Reidar Skaaland som stilte trofast opp med spill: 

- Musikken, vet du, hva hadde samværet vært uten 
musikk og allsang? utbryter Yngvil.

Hun holdt på i jobben til hun var 75. Nå har andre 
overtatt ansvaret. Selv er hun fortsatt med på 
stavgang og strikkekafe, som nå foregår på Rona.  

Yngvil lærte tidlig å ta ansvar i en familie med tre 
søstre, en mor som var syk til tider, og en stødig far. 
Da hun var ferdig med folkeskole og framhaldsskole, 
ville hun ut i jobb. I en alder av knapt 15 år fikk hun 
prøve seg som kjøkkenhjelp hos Søstrene Skreros, 
som drev delikatesseforretning i byen. De var 
gudfryktige og pietistiske mennesker, så lite livlige 
at Yngvil lurte på om hun kunne trives der. Men det 
gjorde hun. 

- De levde selv opp til det de trodde på, og var 
flinke til å gi oss ros og oppmuntring. Der lærte jeg 
mye av det jeg har hatt bruk for siden.

Siden ble det Ernst hotell, der hun landet mitt i 
det store Rasmussen-Rockefeller bryllupet i 1959. 
Deretter mange år i Klubben, med noen avbrekk 
innimellom for å ta vare på en voksende familie. 
Hun og mannen Osvald hadde bygd sitt hjem på 
barndomshjemmets grunn og fikk etter hvert fem 
sønner.  

Det var i den tiden Yngvil meldte seg inn i 
Bygdekvinnelaget. Hun ler godt av sin egen replikk 
da naboen foreslo at det måtte være noe for henne: 

- «Er det ikke bare gamle kjerringer der?», sa 

jeg – det har hun 
minnet meg på 
siden. 

Men Yngvil 
trivdes så godt i 
Bygdekvinnelaget 
at hun selv ble 
leder i 11 år. I 
de årene ble det 
knyttet stadig 
tettere bånd til 
kirken på Frikstad. 
Den første 
utfordringen kom da kirkebygget skulle renoveres, 
og trengte nytt teppe til gulvet. 

– Da laget vi teppemarked, og fikk samlet inn 
penger til et fint teppe. Så var det orgelet – Reidar 
kunne jo ikke spille på det pipete instrumentet som 
var der. Så da laget vi orgelmarked, for å bidra til 
nytt orgel. 

En annen tradisjon som hun er blitt glad i, er 
høsttakkefesten, der Bygdekvinnelaget pynter 
kirken og lenge inviterte til stor kirkekaffe etterpå 
på kommunelokalet på Frikstad. 

– Ideen kom fra Magnhild Aa, som hadde sett noe 
liknende i Søgne. Og Sverre prest (Olsen) fulgte opp. 

I dag er hun æresmedlem i Bygdekvinnelaget. Og 
hun bærer på en kjærlighet til kirken.

- Jeg er jo født inn i statskirka. Både min far og min 
mor hørte til der, så det falt seg naturlig. Særlig den 
gamle kirken på Frikstad føler jeg sterk tilhørighet 
til. Det var jo lenge den eneste kirken vi hadde. Min 
mor lærte meg å be Fader vår og bordbønn, det 
hørte med til dannelsen den gangen.  

Yngvil legger ikke skjul på at det var skarpere 
skillelinjer mellom de som var innenfor og utenfor i 
det kristne arbeidet i Randesund da hun vokste opp. 
Hennes tilhørighet til kirke og menighet har blitt 
styrket av møter med gode samarbeidspartnere. 
Blant livserfaringer som også har preget henne, 
nevner hun den alvorlige ulykken som sønnen 
Odd var ute for. Mens han svevde mellom liv og 
død med alvorlige brannskader, kjente hun seg 
omsluttet av omsorg og forbønn. 

– Det var en vekker, sier Yngvil ettertenksomt, og 
uttrykker takknemlighet for at sønnen klarte seg, 
både fysisk og mentalt.

- Jeg kjenner meg velsignet, sier Yngvil flere 
ganger under vår samtale. 

Takknemlighet og kjærlighet snakker hun også 
mye om. Kjærlighet til familien, til bygda og til 
kirken. 
    Elise SeipTønnessen

Uvanlig høst for Søm kirkekor
Søm kirkekor kunne ha bekymret seg for kor-
høsten da dirigenten, Lisa Håland, skulle ut i 
svangerskapspermisjon, men det ville vært 
bortkastet energi. Ikke mindre enn 3 dirigenter 
og en folkesanger gjør at koret kan øve og lære 
nye ting også uten Lisa. Men så har også Lisa lagt 
et godt grunnlag og vært med på å planlegge 
høsten.  
Gir unge dirigenter sjansen 
Det var Hanna Balsnes, 18 år, som fikk 
mulighet til å prøve seg som vikardirigent for 
koret i Lisas fravær. Hun går på musikklinja 
på Vågsbygd videregående skole og er med i 
talentutviklingsprogrammet Talent Sør. Søm 
kirkekor er ikke fremmed for å synge under unge 
dirigenter, og denne høsten ble dette vinn-vinn. 

- Vi er imponert over Hanna og har øvd inn tre nye 
sanger med henne, forteller korets leder Anette 
Strømsbo Gjørv. 
Enhver dirigent er unik og har sin egen stil, og 
Hanna holder fortsatt på med å utvikle sin, 
men ett er sikkert, hun leder øvelsene med stø, 
pedagogisk hånd og får koret til å yte sitt beste. 
Det kunne menigheten høre da koret sang på 
allehelgensgudstjenesten i Søm kirke,  
3. november.

-Det har vært utrolig givende å være dirigent i 
Søm Kirkekor! Steike for en fin gjeng! Sier Hanna 
Balsnes

-Jeg ønsker å utdanne meg til sanger, 
musikkpedagog OG kordirgent. Hanna forteller 
at det viktigste hun har lært denne høsten 

sammen med koret er litt om å være i en lederrolle. 
Hvordan man får respekt av å gjøre en god jobb 
og hvordan man må tørre å ta kontroll, når det står 
nesten 40 mennesker der som stoler på deg.
3 dirigenter på samme øvelse
På en øvelse i høst hadde Hanna med seg sin 
mor Anne Balsnes, dirigent med doktorgrad i 
kordireksjon, på øvelsen. Koret elsker folk som 
tar med seg venner! Det ble slik at mor Anne 
øvde med mannfolkene, mens datter Hanna 
konsentrerte seg om damestemmene. Den erfarne 
dirigenten Anne ledet stemmeøvelsen med 
mer fremdrift og effektivitet enn mannfolkene 
noensinne har opplevd. Det var en god 
opplevelse! Samtidig var Bodil Kvernenes Nørsett 
med på samme øvelse fordi hun er veileder for 
Hanna. Bodil observerte henne i aksjon før hun 
selv øvde inn en helt nyskrevet julesang med koret. 
 Mange gode krefter i årets julekonsert
Bodil er eminent dirigent for Frikirkens Kammerkor, 
og det er dette dyktige koret Søm kirkekor skal 
samarbeide med om årets julekonsert. Det fører 
Sigrid Kjetilsdottir Jore til Søm kirke 12. november 
hvor hun skal holde stevseminar for medlemmene 
i Søm kirkekor. Sigrids folkemusikkgruppe Råbygg 
er nemlig også med på julekonserten. Det betyr at 
Søm kirkekor synger julekonsert både i Søm kirke 
og i Valle kyrkje dette året. (se plakat i bladet) Så 
håper koret på et fantastisk nytt korår i 2020 med 
Lisa Håland tilbake allerede i januar, hvis alt går 
etter planen!
   Anette Strømsbo Gjørv

Anne Hanna Bodil
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Høsttakkefest
6. oktober var det høsttakkefest i Randesund kirke. Bygdekvinnelaget hadde pyntet vakkert i koret, 
Rabbersvigen jazzforsamling fikk menigheten til å gynge fram og tilbake av glede i kirkebenkene, Torill 
prest talte tankevekkende, og ute på kirkebakken hadde bygdekvinnene dekket langbord med deilige 
kaker etter gudstjenesten. Mest imponerende var vel Helga Langelands kake med oppskrift fra 1814!

Høsttakkefest 6. oktober 2019
Prekentekst: Lukas 11, 3: Gi oss 
hver dag vårt daglige brød. 
«Kalla den Änglamarken eller 
himlajorden om du vil,» skrev 
Evert Taube, og sønnen Sven 
Bertil sang den med en flokk 
leende, lykkelige barn rundt seg. 
I sangen er det sommer, det er 
glede, det er villroser, blåklokker, 
lindeblomster og kamille, det er 
grønt, jorda er vakker, himmelen 
er høy. 
De tre siste 
ordene – om 
du vil – virker 
som en 
innbydelse 
til å ta for seg 
av gledene, 
fryd deg, bli 
med i sangen 
og dansen 
og latteren! 
Om du vil – 
det kan også 
leses som en 
utfordring 
på dypet til 
vår vilje til å 
ta vare på vår 
jord, som er 
dødelig truet. Om du vil - Det er 
ikke bare en innbydelse til lek og 
moro – det er et imperativ, en 
bydesetning. Bare mennesker av 
god vilje kan gjøre en endring. 
Det er derfor vi er sammen og 
feirer høsttakkefest i dag. Fordi 
vi vil det gode. 
Fordi vi elsker denne 
bygda og bydelen, denne 
kirka, disse skogene og 
skjærene og åkerlappene, 

disse blomsterbedene 
og grøftekantene. Dette 
bjørnebærkjerret og 
blåbærtuene, fiskeplassene, 
rådyra og en og annen elg. 
Änglamarken, himmeljorden. 
Om du vil. 
Takkes den som takkes bør. 
Det minner tekstene oss om: 
Markens grøde, liv og helse, 
naturen, livspusten, det levde 
livet. All god gave kommer 

ovenfra! fra 
Gud! 
Der er ingen 
forandring 
eller skiftende 
skygge eller 
alder, sykdom 
og død. Der er 
det ingenting 
som visner 
og utsettes 
for tidlig 
frost og snø, 
hagl, kraftig 
regn og 
høststormer. 
Takk og pris 
for det! 
Men så 

er det ikke en takk, men en 
bønn som er selve sentrum og 
fokuspunktet i gudstjenesten. 
En enkel bønn, som noen 
kanskje ber flere ganger om 
dagen. Bønnen står nesten 
midt i Herrens bønn, fadervår, 
den bønnen Jesus selv lærte 
disiplene og oss å be: 
Gi oss hver dag vårt daglige brød. 
Det er en bønn som nesten 
kjennes meningsløs for oss i vårt 

samfunn. Vi har brød 
og poteter og kjøtt nok til hver 
eneste dag og vel så det. De 
fleste av oss, i alle fall under en 
viss alder, har aldri opplevd å 
være ordentlig sultne, sånn på 
ramme alvor sulten, ikke bare 
«lenge til middag sulten» eller 
«snart lunsj»-sulten – men slik 
«i dag er det ikke nok å spise»-
sulten. 
For disiplene som først lærte 
denne bønnen, var sult ramme 
alvor: Gi oss hver dag vårt 
daglige brød. Gud, gi oss hver 
dag nok til å leve. 
På Bibelens tid var brød var så 
vesentlig at det å ta ordet BRØD 
i sin munn var det samme som 
å si MAT. 
Da Adam og Eva ble stengt ute 
fra Edens hage, gikk mennesket 
fra å være fruktspiser til å bli 
brødspiser. 
Herren Gud sa til Adam: Med 
svette i ansiktet skal du spise ditt 
brød. I et stadig strev mot torn 
og tistel, kveke og skvallerkål 
måtte mennesket til med å 
dyrke korn og bearbeide det til 
mat. 
Merkelig, at det vidunderlige 
brødet, som er så fullt av duft 
og velsmak, opprinnelig var en 
straff. 
Men Jesus lærer disiplene å be 

om brød, om mat. 
De levde av fiske og litt jordbruk, 
de var avhengige av hva jorden 
og sola og regnet og sjøen gav 
dem å leve av. 
Når Jesus lærer dem å be om 
brød for hver dag, forteller han 
samtidig at han ser deres uro for 
det helt grunnleggende i livet. 
Mat. 
Bibelen har flere fortellinger der 
brød spiller en viktig rolle. Det 
er nesten slik at brødet forteller 
historier om hvordan Gud griper 
inn. 
Jødene spiser fremdeles usyret 
brød i påsken for å minnes 
hvordan Gud grep inn og førte 
dem til frihet etter 430 års slaveri. 

Det gikk så fort at de ikke hadde 
tid til å bruke surdeig. 
I et hvert nybakt brød kan man 
lukte og smake hvordan Gud 
har grepet og stadig griper inn i 
menneskers liv. 
Da Jesus ble født skjedde det i 
byen Betlehem. Betlehem betyr 
brødhuset. Og kanskje er det 
ikke en tilfeldighet at Guds sønn 
kom til verden i en by som heter 
BRØDHUSET. 
For han ble nemlig det levende 
brød, som metter menneskers 
sult og tørst etter mer liv. 
Når man bryter brødet og deler 
det med andre, oppstår det et 
brødfellesskap. 
Ord som kompanjong, kompani 
og kompis kommer av det 
latinske COM som betyr MED, 
og PANIS som betyr BRØD. 
Kompanjongen, kompaniet og 
kompisen er de mennesker man 
deler sitt brød med. 
Slik er det fremdeles. Man kan 
ikke spise brød med noen uten 
at de blir ens kompiser. 

På arabisk er det slik at ordet 
for FRØ skrives med de samme 
tegnene som KJÆRLIGHET. 
Uttalen er helt forskjellig – Habb 
er frø, HUBB er kjærlighet, men 
de skrives likt, med de samme 
konsonantene. 
Frøet er helt nødvendig, og i 
frøet bor egentlig alt vi trenger. 
Av frø vokser brød, og alt vi 
trenger. 
Slik er også kjærligheten. Frøet 
og kjærligheten – begge kan 
redde oss fra å gå til grunne. 
Derfor ber vi også i dag. Gi oss 
hver dag vårt daglige brød. 
Teksten er en omarbeidet versjon 
av prekenen denne dagen
Vil du lese mer om å leve 
nær jorden? Änglamarken, 
himlajorden?
Les gjerne Barbro Raen 
Thomassens bok «Jord og himmel 
om du vil». 
Innledningen til prekenen er delvis 
hentet derfra. 
 Torill Farstad Dahl, prest

Takkes den som takkes bør! 
Jeg gleder meg alltid til høsttakkefesten. Den 
svinger det av! 
Det er fest og glede – jeg blir så glad bare av å 
tenke på denne gudstjenesten! 

Jeg blir glad av å snakke med Karen Torhild og 
høre at bygdekvinnene er klare og forberedt, som 
alltid, lenge før vi har avtalt noe som helst. 
Jeg blir glad av å tenke på bygdekvinnene. Jeg 
har hatt denne gudstjenesten nesten hvert år i 14 
år, tidligere var kirkekaffen på kommunehuset, - 
men dere damer, dere har ikke forandret dere det 
minste! 

Det er noen færre av dere, og vi savner de som 
ikke lenger er her – dere er blitt noe eldre – men 
jeg blir like glad av å se dere! 

Jeg blir glad av å tenke 
på kakebordene i alleen 
og skikkelig gode 
gammeldagse kaker. 
Lefser, sveler, eplekake og 
en kake fra riktig gamle 
dager (1814, er det det?) 
det er tradisjonsrikt og 
deilig! 

Denne gudstjenesten er 
en fest. Takkes den som 
takkes bør. 
I dag er det 
bygdekvinnelaget, 
og Rabbersvigen 
jazzforsamling. 
Takk! 
Torill Farstad Dahl, prest   
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Kollektens gang
Hver søndag er det kollekt i gudstjenesten, det 
samles inn penger til forskjellige formål. Og selv 
om vi nå kan betale med både Vipps og bankkort, 
er det allikevel mange kontanter i kollektposene 
som legges på alteret. 
Hva skjer så med dem? 

Kirketjeneren legger sterkt vekt på at det aldri er 
bare en person som håndterer pengene. Det er 
to som bærer dem fra alteret til kontoret, og det 
er to som teller, kirketjener og klokker. Og begge 
teller og sjekker at summen er riktig før pengene 
blir lagt i en pose, forseglet, og med underskrift av 
begge. Deretter blir pengene plassert i nattsafe. 
Vi kan stole på at pengene kommer fram!
     Tove

TROS på 1.trinn !TROS på 1.trinn !
TROS for de som går på 1.trinn starter opp i Søm 
kirke i uke 6 (4./ 5.februar 2020). Barna som går på 
Vardåsen skole og Strømme skole har samlinger på 
tirsdagene, mens de som går på Dvergsnes skole og 
Kringsjå skole møtes i kirka onsdagene. 
Der får barna bl.a. høre om Gud som har skapt alt. 
De får bli bedre kjent med kunsten i Søm kirke, og 
de skal få prøve å være kunstnere selv.
TROS deltar også på Karnevalsgudstjenesten i Søm 
kirke søndag 1. mars kl. 11. Hold av dagen! Og alle 
(barn, unge, voksne og eldre) oppfordres til å kle 

seg ut! 
Like over nyttår får 
alle medlemmer 
som er født i 2013 
brev i posten med 
innbydelse til TROS.

HJERTELIG 
VELKOMMEN !

Juleønsket

Randesund kirke
22. desember kl. 18
Julekonsert med

Solveig Strømme og Line Marie Østerhus
Sven Eivind Stakkeland,tangenter

Veslemøy Narvesen,trommer
Kim André Tønnesen

Billetter ved inngangen, VIPPS
Barn/Student 125, Voksen 200

Familiepakke 2 barn 2 voksne 500

Rabakorets Julekonsert
i Søm Kirke

Søndag 8. desember kl. 16.00
Inngang Kr. 50,- pr. pers.

Kollekt til fadderbarnehagen vår i Nairobi

             /rabakoret         rabakoret      rabakoret.no

T A R A N  O G  S T R Ø M M E S T I F T E L S E N  P R E S E N T E R E R

SØM KIRKE  Tirsdag 3. desember kl 21.00

TICKETMASTER.NO   TLF.: 815 33 133

stille natt hellige natt
MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG BERNT RUNE STRAY

TOR ENDRESEN ✶ INGRID BERG MEHUS ✶ MARIA HAUKAAS MITTET ✶ LISA BØRUD ✶ RUNE LARSEN
 

facebook.com
HAVET

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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2-årsbok
Vi inviterer til samling for 
2-åringer tirsdag  
24. mars kl. 17.00 – 
18.00 i Søm kirke. Vi 
synger og leker, og alle 
2-åringene får sin egen 2-årsbok. Denne 
handler om sauen som gikk seg bort, og om 
gjeteren som lette til han fant den igjen. Så ta 
gjerne med en lekesau dersom dere har en. 
Påmelding til www.randesund.no innen  
15. mars 2020. Invitasjon sendes ut til 
2-åringer som er døpt våren 2018 mellom 
1. januar og 30. juni.

Kl. 16.00-17.00 er det middag på kirketorget 
for hele familien dersom dere ønsker det. Pris 
kr 50 for voksne og 25 kr pr. barn.

Vi gleder oss til å se dere, 
hilsen Ellen og June

SUPPE FOR 7
21.10 ønsket vi 
velkommen til den 
første «Suppe for 7», i 
regi av diakoniutvalget. 
Vi hadde på forhånd fått 
vite hvem som hadde 
meldt seg på slik at vi 
kunne i invitere. 
Gjestene visste ikke 
hvem som skulle 
komme. Det var 
spennende å skulle 
samles på denne 
måten. Vi hadde 
alle sett hverandre i 
kirken, men mange 
av oss hadde aldri 
snakket ordentlig med 
hverandre.  Etter en kort 
presentasjonsrunde 
gikk praten lett rundt 
bordet der suppa ble 
servert.
«Slik får vi aldri pratet 
sammen i kirka», sa en.
«Dette er så koselig 
at jeg skulle ønske vi 
kunne treffes igjen» sa 
en annen. Hele gruppa 
var enige om at dette 
var en fin måte å møtes 
på og anbefaler mange 
i menigheten til å melde 
seg på «Suppe for 7».

Åse Nicolaisen Ribe 

Tårnagenthelg!
Lørdag og søndag 1.-2. februar 2020 inviterer vi alle 
gutter og jenter på 2.-4. trinn til Søm kirke for å være 
Tårnagent! 
Her vil det bli mye gøy og mange oppdrag som du 
kan være med på å løse.

Kirken, kirketårnet og andre 
hemmelige steder
Kirken og kirketårnet er en 
skjult skatt for mange barn. Det 
har vi lyst til å gjøre noe med. 
Lørdagen skal vi utforske kirken, 
tårnet og kirkeklokken. Søndag 
deltar vi på gudstjenesten i 
Søm kirke. 
Barna bor hjemme, men vil 
være sammen noen timer på 
lørdag og søndag. 
Barn som går på 2.trinn vil få en spesiell invitasjon 
i posten, men vi håper at mange på 3. og 4.trinn 
også ønsker å melde seg på til denne helgen.
Barna som deltar får et eget agentbevis.

Hjelpeledere
Til dere som har en 
Tårnagent i huset. Vi vil 
sette stor pris på om 

du har lyst og 
anledning til å 
være sammen 
med oss noen 
timer i løpet av helgen og bistå med 
praktiske ting i forbindelse med mat og 
aktiviteter.
Påmelding til Tårnagenthelgen på  
www.randesund.no innen 26. januar. 
Agenthilsen fra oss i Randesund menighet

Sweet Drops™

«Suppe for 7» skal være en 
uformell, uforpliktende og 
hyggelig kveld hvor en blir 
bedre kjent med hverandre 
i menigheten. Dette er et 
lavterskeltilbud der en knytter 
kontakter med nye mennesker 
på en trygg og inkluderende 
måte. Suppe er valgt fordi det 
skal være enkelt og rimelig å 
tilberede. 
Datoer for Suppe for 7 
vinteren 2020 er: 
Torsdag 16. januar eller 
mandag 20. januar kl. 1930. 
De som blir vertskap for 
kvelden får mail om hvem 

de skal invitere. Det er ikke 
tenkt at det skal være noe 
opplegg denne kvelden. 
Påmeldingsfristen er søndag 
12. januar. 
Har du lyst til å være med, 
meld deg på til diakon Anne 
Eidjord. Sms: 90985987, tlf: 
38196881, mail: anne.eidjord@
kristiansand.kommune.no. 
Informer om navn, hvilken 
dato som kan passe for deg 
og om du kan tenke deg å 
stille som vertskap

Konfirmanter 2019–20
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Gudstjeneste med nattverd
på Strømmetunet og Randesund omsorgssenter

Tidspunkt:
Kl. 10.45 på Strømmetunet.

Kl. 12.15 på Randesund omsorgssenter.

VÅREN 2020
30. januar
27. februar
26. mars
30. april

28. oktober

Alle er hjertelig velkommen!

18. juni

Med vennlig hilsen

Reidar Skaaland, kantor,
Rolf Erik Hanisch, sokneprest,

og Anne Eidjord, diakon

AKTIVITETER FOR BARN & UNGE 
Her er noen av tilbudene vi har i Randesund menighet for alle barn og unge våren 2020,  

og vi håper DU har lyst å være med!!  
 
 

BABYSANG 
For barn mellom 0 og 2 år  
med foreldre. 
10 onsdager fra 22.januar 
(unntatt 19.feb Vinterferie)  
t.o.m. 1.april Kl. 10.30 –  
11.15 i Søm kirke. Kafé / sosial samling fra 
kl. 11.15. Salg av kaffe, saft og vafler. 
Sem.avg (10x) kr 250,-. Drop in kr 40,-. 
Kontaktperson: June Baarøy Myhrstad,  
mail: june.myhrstad@kristiansand.kommune.no 
 

SMÅBARNSSANG 
for familier med barn 
Tirsdager kl. 17.00 i Søm kirke  
(etter Tirsdagsmiddag, fra kl. 16-17.30) 
28.jan, 25.feb, 31.mars og 28.april. 
 

BARNEGUDSTJENESTE 
Søm kirke kl. 17.00: 
19.jan, 8.mars, 26.april. 
Fine, korte gudstjenester for barn opptil 10 år.  
Kveldsmat etterpå. 
 

SØNDAGSSKOLEN  
Alle barn er hjertelig velkommen.  
NB! Ang datoer: Ta deg en brosjyre, eller følg 
med i avisen/på nettet! Oppstart: 26.jan. 
Vi samles i Søm kirke kl. 11.00 – 12.15. 
Vi er med i gudstjenesten ca. 15 minutter, og 
går så ned i underetasjen til lek, undervisning, 
sang og grupper. Barna er delt inn i grupper 
etter alder. 
Kontaktperson: Haakon Ekberg - 918 09 103 
 

RABAKORET  
Barnekor for gutter og jenter, 4 - 13 år.   
Øvelsene er på torsdager i Søm kirke, 
oppstart 9.januar. 
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 

 
 

 
GUTTIS   
Hobbyklubb for alle gutter (1.- 4.trinn)  
annenhver tirsdag fra 14.januar  
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  
 

MIDI 
Klubb for gutter og jenter fra 5. til 7. trinn. 
Annenhver fredag, kl. 18.00 – 19.30, i 
ungdomsrommet, kjelleren i Søm kirke. 
Oppstart i 2020: 17.januar.  
Kontaktperson:  
Bjørghild Sundmyhr: 91898113 
 

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: Peter Helms og Tobias 
Malvig - peter.n.helms@gmail.com 
 
Følg med på www.randesund.no og 
www.facebook.com/randesund !!  
 
Håper vi sees snart! 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

Samlingsgudstjenesten
8. september møttes menigheten til 
samlingsgudstjeneste i Søm kirke. «Jeg blir så glad 
når jeg er deg» sang Rabakoret og satte ord på 
stemningen og smilene. Venner og kjente, unge 
og eldre møttes til evangelieordene av Jesus: »Jeg 
kaller dere venner!» En god måte å gå inn i høsten 
på, som Jesu venner. Tobias Malvig fikk blomster 
og ble ønsket velkommen som leder i Enter, som 
vikar for Stian Egeland som er i permisjon. 
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randesundhageby.noKontakt Kirsten i HSH, tlf. 900 38 738 eller Ole Kristian i EM1, tlf. 404 08 610 

Velkommen visning 
onsdager kl. 15.00 –16.30

• Opplev hagen i høstfarger
• Se våre innfl yttingsklare leiligheter
• Hils på vår servicevert Christine og få ka� e og eplekake i servicesenteret.

Stikk innom til en hyggelig boligprat! 

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

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: 

SiljeWik Vesterfjell, diakon 
silje@sognemenighet.no 
tlf 99294604 
Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne 

Julekonsert
Randesund kirke søndag 8. desember kl. 20.30

ANNBJØRG LIEN • BJØRN OLE RASCH 
ROLF LØVLAND • ANNE KARIN KAASA 

ANNE CATHRINE ROSENDAHL

Cathrine Iversen • Per Elias Drabløs 
Roar Brostrøm • Reidar Skaaland

Billetter v/inngangen 
Kr. 300,- for voksne 

Kr. 150,- under 16 år

Kan kjøpes og hentes ved 
forhåndsbestilling og avtale pr. mail: 

randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

FØRSTE  SØNDAG  I  ADVENT  KL .  11 .00

Festgudstjeneste

og juleverksted

DESEMBER  MARKERER  VI  AT  SØM  KIRKE  ER  15  ÅR .

VI  FEIRER  BURSDAGEN  MED

FAMILIEGUDSTJENESTE  I  SØM  KIRKE  KL .  11 .00 .  

ETTER  GUDSTJENESTEN  BLIR  DET  JULEVERKSTED ,

DET  BLIR  OGSÅ  KIRKEKAFFE ,  OG  SALG  AV  PØLSER .

 

HJERTELIG  VELKOMMEN !

 

BARN  I  ALLE  ALDRE  ER

VELKOMMEN  TIL

JULEVERKSTEDET !

 PRIS :  60  KR

 

 

1 .



Sømsveien 162  4638 Kristiansand
randesund@byggi.no

www.byggirandesund.no
T 38 09 90 00
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strømme 
Entreprenør og eiendomsutvikler

www.kaspar-stromme.no

Mesel-Invest ASMesel-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 
Søm kirkekor:   Kl. 19.30 – 22.00: 

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

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 5. februar - Steinar Tverrli  
Sjømannskirken – kirke i verdens hverdag i over 150 år. 
Glimt fra arbeidet ute og hjemme.
Onsdag 4. mars - Wenche Solum Stallemo 

”Pionerer i skjørt” Foregangskvinner i politikk og 
kristenliv på Sørlandet.

Onsdag 1. april - Odd R. Jørgensen 
9 undere - Om motstandsmannen Pål Eikent

Onsdag 6. mai - Terje Mesel 
Bioteknologi på avveier?

Onsdag 3. juni - Bjørg Valborgland 
« Å se det store i det små» 

Slekters gang 16. juli – 4. november 2019
Døpte  
Lykke Sandal  Svenneby   
Marcus Nordstokkå  Hestetun   
Sofia   Finsland   
Peder   Hole   
Olai   Fjermedal   
Fabian   Johannessen   
Amilia Evelin Reise  Tveit   
Aiden Emelian Reise  Tveit   
Vilde Seland  Rødsås   
Melina Bordøy  Eftestøl   
Elias Hovden  Walskaar   
Andreas   Vik   
Olai Berdian  Rasmussen   
Unni Bjørgum  Eide   
Max Knutsen  Johnsen   
Karine   Tredal   
Letizia   Håbesland   
Tomine   Timenes   
Oda Øivand  Lende   
Emilie   Breistein-Klemetsen   
Max   Wetrhus   
Johannes Olsen  Abelsnes   
Thea   Arntzen   
Emilie Marie  Alsaker   
Albert Homme  Tune   
Olai Lindeland  Monslaup   
Daniel Sannes  Hamre   
Emilie   Mizban-Thorsen   
Sofie   Mizban-Thorsen   
Nora   Mizban-Thorsen   
Nora Ekse  Fjeldsgård   

Fredrik   Fiskaa   
Ella   Yggeseth   
Casper   Bernander   
Aurelius   Wold   
Elias Webb  Johnsen   
Aleksander Sommerfelt  Helle   

Døde
Per Otto Drange
Sigurd Gilje
William Ragnar ” Billy” Glad
Ottar Kirschay Muller
Odd Torleiv Byklum
Espen Wigemyr
Bernhardt Moen
Sven Arvid Sørensen Salbostad
Knut Uldal
Gunvor Ramsli Espeland
Olaf Grana
Paal Prebensen
Kåre Magnus Westergren
Asbjørn Aasen

Viede
Maria Isolde Wiig Andersen og Herman Hem Næs
Greta Mathilde K. Sannarnes og  
Steinar Åsmund Fagervoll
Yvonne Bjorå Mathisen og  
Christian Houge Mathisen
Miriam Noreen Guttmann og Per Eivind Vestøl
Susanne Damgård og Eirik Vagle Skoge
Emilie Rodahl Dokset og Vidar Torkelsen
Berit Håverstad og Fredrik Vestbø
Hanne Sofie Karlsen og Erlend Torsøe Karlsen

Offer 21. JULI – 3. NOVEMBER 2019

Gudstjenester julen 2019
Tirsdag 24. desember

Julaften, Luk 2, 1-20
Søm kirke

Kl. 13.45: Familiegudstjeneste, 
Rabakoret 
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste, 
sang av Malene Raaum 
Ropstad 
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste, 
sang av Mette Schwaiger Pearson

Randesund kirke
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste, 
sang av Marte Lynne 
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste, 
sang av June Baarøy Myhrstad, 
Mathias Hagen, saksofon

Onsdag 25. desember
Juledag, Joh 1, 1-14

Søm kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste, nattverd, 
sang av mannsgruppe,  
Mathias Hagen, saksofon

Søndag 29. desember
Romjulssøndag, Matt 2, 13-15

Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste, dåp,  
sang av Jon Raustøl

Onsdag 1. januar 2020w
Nyttårsdag, Jesu navnedag

Frikstad bedehus kl. 19.00
Felleskristen nyttårsgudstjeneste

DATO STED TAKKOFFER TIL NOK    
21.07.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 9990
28.07.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 6525
04.08.2019 Randesund kirke Menighetens arbeid 5915
11.08.2019 Søm kirke Ebenezerhjemmet i Haifa 13085
18.08.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 11220
25.08.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 9664
01.09.2019 Søm kirke Kirkebygg Tallin 11945
08.09.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 14179
15.09.2019 Randesund kirke Menighetens arbeid 3394
15.09.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 8710
22.09.2019 Søm kirke De fire diakoniinstitusjoner 13810
29.09.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 8192
06.10.2019 Randesund kirke Menighetens arbeid 6057
13.10.2019 Søm kirke Norges KFUK-KFUM 11745
20.10.2019 Søm kirke Care 14005
27.10.2019 Søm kirke Menighetens arbeid 9893
03.11.2019 Søm kirke Kirkebygg Tallin 1509



DESEMBER
Søndag 8. desember
2. søndag i adventstiden 
Joh 14, 1-4 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd 

Søndag 15. desember
3. søndag i adventstiden  
Matt 11, 2-11 
Søm kirke kl. 11.00: 
Julesanggudstjeneste, Søm 
vokalensemble 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste
Søndag 22. desember 
Ikke gudstjeneste

Se side 26 for julens gudstjenester 

2020
JANUAR
Søndag 5. januar
Kristi åpenbaringsdag 
Matt 2, 1-12 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden 
Matt 3, 13-17 
Søm kirke kl. 17.00 
Familiegudstjeneste, «Nyttårsfest 
for alle», nattverd

Søndag 19. januar
3. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 2, 1-11 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd, 
individuell forbønn 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste

Søndag 26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden 
Luk 18, 35-43 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, nattverd, 
søndagsskole 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp

FEBRUAR
Søndag 2. februar
5. søndag i åpenbaringstiden 
Mark 2, 1-12 
Søm kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste, dåp, 
tårnagenter

Søndag 9. februar
Såmannssøndag 
Luk 8, 4-15 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste,, «Bibeldagen», 
individuell forbønn, søndagsskole 

Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag 
Matt 17, 1-9 
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste, dåp, nattverd

Søndag 23. februar
Fastelavenssøndag 
Joh 17, 20-26 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd

Askeonsdag 26. februar 
Søm kirke kl. 19.00 
Fastegudstjeneste

MARS
Søndag 1. mars 
1.søndag i fastetiden 
Matt 4, 1-11 
Søm kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste, karneval, 
Rabakoret

Søndag 8. mars
2. søndag i fastetiden 
Matt 15, 21-28 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd, 
individuell forbønn 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste
Søndag 15. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 11, 14-28 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste for jorden, 
søndagsskole 
(Klimaseminar i Søm kirke lørdag-
søndag) 

Søndag 22. mars
Maria budskapsdag 
Luk 1, 26-38 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, søndagsskole 
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

Søndag 29. mars
4. søndag i fastetiden 
Joh 11, 45-53 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd, 
søndagsskole 

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

Gudstjenester fra desember 2019 til mars 2020

Følg oss på Facebook


