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Kirke – først og fremst!

I

den tiden vi nå har vært
gjennom har det vært
snakket mye om hva slags
kirke vi skal ha, eller skal
få. Statskirken er i ferd med
å avvikles som system. Og
mange engstelige for at kirkens
tilknytningen til folket også
skal ødelegges. Det håper vi
ikke skal skje. Kirken ønsker å være der for folket, men den
må først og fremst å være kirke.

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

Når menigheten samles til gudstjeneste så
gjør den det under flere perspektiver:
− vi samles for å lovsynge Gud. Vi takker for hans
tiltale til oss, vi reagerer på hans aksjon.
− Vi samles som Guds familie, vi kommer sammen. Vi
synliggjør dette. Guds familie eksisterer ikke bare
som en navneliste i en database.
− Vi samles for å bli oppbygget som menighet, som
enkeltmennesker og som fellesskap.
− Så får vi tenke at gudstjenesten ikke slutter ved
utgangenav kirken, den fortsetter inn i hverdagen.
Vi samles , vi får se oppover, innover, til siden, utover og
fremover.

elin.andersen@kristiansand.kommune.no

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Så får vi hjelp av så mange ting slik at vi skal få mulighet
til å få mest mulig ut av denne samling. Vi samles i et
rom fullt av symboler, vi hører musikk, vi synger salmer,
får vitnesbyrd fra folk som lever nå, og fra noen som
er borte nå, men som har etterlatt seg et vitnesbyrd om
ulike sider ved den kristne tro.

gro.line.gaudestad@kristiansand.kommune.no

Vi hører så ofte om at kirken må bli mer synlig, være
mer på banen. Men hvem er kirken? Er det biskopene,
prestene?- Ja de også.

la2pga@frisurf.no

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com
jaluga@online.no
kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no

bjskaar@online.no

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

Vi som Kirke har et tredelt oppdrag:
− Drive med forkynnelse, vitnesbyrd, formidling
− Tjeneste, gjøre gode gjerninger
− Skape fellesskap, varme relasjoner og vennskap,
Til dette har vi noen kraftkilder: de 4 B’ene:
Bibel, Bønn, Brødsbrytelsen(nattverden) og
Brorskapet(fellesskapet).
Kirken er en underlig størrelse, den har et så stort
budskap i en tilsynelatende skrøpelig fremtoning,
den har ”en skatt i leirkar”. Den synes så skrøpelig,
dens virkemidler er så uvisnelige. Men den har altså
fremtiden for seg.
Jesus sier et sted at «dødsrikets porter ikke skal få makt
over den»

sae@kirken.no
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Det kirken har å gi er et svar på menneskets
grunnleggende lengsel. Menneskets evige jag etter
mening er et jag etter Gud. Han er det vi dypest sett
lengter etter. Og vi blir ikke tilfredse før vi har funnet
veien tilbake til vår Skaper. Vi skal altså være kirke, så
lenge det er kirkens tid her i verden. Kall den gjerne
en Folkekirke, for kirken skal tjene folket. Kirken er
betrodd og overgitt et stort oppdrag og et stort ansvar.
Det står en flott skildring av kirken, de kristne,
i det 2 århundre «Brevet til Diognet»:
«De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del
i alt som borgere, men finner seg i alt som fremmede.
Ethvert fremmed land er for dem et fedreland, ethvert
fedreland et fremmed land. De gifter seg som andre
og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler
bord, men ikke ekteseng. De er i kjødet, men lever
ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem
i himmelen. De adlyder de gjeldende lover, men gjør
dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle
og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og
allikevel fordømmer man dem. De blir slått i hjel, men
blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike.
De mangler alt, men har overflod i alt.»
Det er en stor tilfredsstillelse i å få være med i denne
kirken.
Hilsen
Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund

Men kirken blir mest synlig gjennom at medlemmene
er synlige. Og her trenger vi å støtte og oppmuntre
hverandre.

egil.lervik@kristiansand.kommune.no

kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

Og spørsmålet kan stilles igjen: hva skal vi gjøre mens
vi lever her? Jo, vi skal bare ”spille til fløyta går”. Vi skal
gjøre det vi er kalt til som kirke. Vi har fått en stor gave
og en stor oppgave.

tovehouck.christensen@gmail.com

Bibelen sier kirkens tid er avgrenset, at snart ”blåser
dommeren i fløyta”, kampen er over, seierherren kåres,
og det er Guds seier som skal bli synlig.

Reidar Skaaland inviterer til den
årlige konserten.
Søndag 22.mai kl 19.00 i Søm kirke

Medvirkende
- Jens Olai Justvik
- Kristine Akselsen
- Torbjørn Alfsen
- Reidar Skaaland
- Roald Guttormsen

Vi får også besøk av Atle Sommerfeldt,
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Velkommen til en festkveld i mai.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 1

3

Redaktørens …

F

or å holde meg i form trener jeg
på et sted hvor de har såkalt
sirkeltrening. Apparatene
står i en ring, og når du har vært
gjennom ringen et par ganger, har
du vært innom de fleste store
muskelområdene. Mellom apparatene
finnes stasjoner vi kan trene ekstra på,
der er sykler, romaskiner, rockeringer
og andre treningsmuligheter for hele
tiden å skape variasjon i den tiden vi
trener.

Jeg sammenligner ofte treningen
med vår normale hverdag. De
daglige rutiner vi har, jobb og
plikter som vi utfører, og så de fine
opplevelsene inni mellom som gjør
livet fargerikt og godt.
Men noen ganger sender livet
bomber i tilværelsen vår som får oss
helt ut av den hverdagslige sirkelen.
Og det kreves mye av oss for å få
livet på fote igjen, det kan være
utrolig hardt og mye arbeid å finne
vei tilbake til den gode hverdagen.
Det er viktig når vi befinner oss
i dette livets krater, at vi har
medmennesker rundt oss som
kan støtte og hjelpe, som kan gi
oss troen og håpet tilbake og være

Nytt fra menighetsrådet!
Jeg
tror på
regndråper
mange
små
som gir
stor vekst

sammen med oss mens vi strever. I
jobbsammenheng er det godt å vite
atnoen stepper inn for oss når vi er
vekke, i familiesammenhenger er det
omsorgen og den åpne dør som er
viktig. Og i menighetssammenheng
gir det trygghet å kjenne fellesskapet
og forbønnen når vi er ute i hardt
vær.
Fellesskapet betyr også at vi har
noen praktisk å stå sammen med
i vår tjeneste. Noen tjenester er vi
mange om, og vi kan overta for
hverandre og gi hverandre rom
når vi trenger det. Andre oppgaver
står vi alene med, da kan mye bli
liggende nede om noe skulle skje.
Kirkenytt og menighetens nettsider
er viktige funksjoner i menigheten.
De gir nyttig informasjon og tegner

et bilde av menighetsfellesskapet.
Men ansvaret hviler tungt på få
skuldre, og skulle noe skje, er der
ingen til å ta over.
Jeg ønsker meg derfor et team
rundt Kirkenytt og et team rundt
nettsidene som kan stå sammen
om å inspirere hverandre, komme
med ideer, skrive, og lære seg de
nødvendige verktøy som skal til.
Mennesker som er seg bevisst på at
”dette er min plass i tjenesten, her
vil jeg gjøre en innsats!”
En eller to regndråper klarer det
ikke alene… men sammen med
flere...?
Tove.

Langfredagskonsert 22. april kl. 21.00 i Søm kirke
Frøydis Grorud, sax/fløyte
Reidar Skaaland, flygel/kirkeorgel
Det er med stor glede jeg inviterer
til årets langfredagskonsert.
Med meg denne gang er ingen
ringere enn Frøydis Grorud,
kanskje mest kjent som saxofonist
i programme BEAT FOR BEAT
Hun har gjort seg bemerket
i Norge og har en utrolig
formidlingsevne.
Frøydis er født i Skien i 1974 ,
hun er saksofonist, fløytist og
komponist.
Hun har sin utdannelse fra Agder
Musikkonservatorium og Norges
Musikkhøyskole.
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Frøydis har gitt ut solo CDen
HIMMELDRYSS, en salmeplate som
har høstet glimrende kritikker.
Ellers har hun opptrått på mange
scener, bl.a. Canal Street i Arendal.
Hun har spilt sammen med bl.a.
Peter Jøback og Secret Garden.
Frøydis har også sin egen kvartett.

Ny liturgi i Den norske kirke

Du inviteres herved til en magisk
langfredagsaften i Søm kirke.
Velkommen!
Hilsen Reidar Skaaland

Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 1

5

ALLE FAMILIER ER FORSKJELLIGE…

Søm kirke – nå også med barnehage!
Utegruppa ved Liantjønn barnehage holder dette
halvåret til i underetasjen til Søm kirke. Grunnen er at
de ikke har et eget rom i barnehagen, og har derfor leid
lokaler i kirken, som er like ved.
Det var fullt ståhei da Kirkenytt i mars møtte 24 barn
over 3 år som alle skulle hjelpes på med yttertøyet før

de kunne løpe ut. Tålmodige ledere og hjelpere kledde
på og kledde på… Fire dager i uken er gruppa ute på
tur i nærområdet. I tillegg leker de også i barnehagens
uteplass. Bare glede var å spore i de karnevalspyntede
ansiktene da vi spurte barna om de ville ”komme i
bladet!”					Tove

... OG SAMTIDIG LIKE.
”I kveld kan jeg legge junior”. Høres det velkjent ut? Selv om ingen familier er like, har de mange like opplevelser.
Og mange av de samme bekymringene. Som å finne en familiebil som passer for dem. Velger du Škoda Family kan
du velge blant Fabia, Octavia, Superb, Yeti og Roomster. Og best av alt: Uansett modell, utstyrspakken til Škoda
Family er like familievennlig som prisen. God tur, alle sammen!

Bestill
time for
gratis
prøveuke

Standardutstyr: deaktivering av airbag,
parkeringssensor, handsfree GSM II,
multifunksjonsratt i skinn, Climatronic,
8 høyttalere og Maxidot kjørecomputer
m.m.
For priser, utstyrslister og prøvekjøring besøk skoda-auto.no

G-Bil as

Skibåsen 1
Sørlandsparken

6

Tlf. 24 03 47 00
www. g-bil.no

Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Forbruk og CO2-utslipp fra: 3.8–8.2 l/100 km, 99–191 g/km

G-Bil i Sørlandsparken har kampanje på alle modeller.
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Sørlandsparken

Alle dager fra kl. 6-23 m/nøkkelbrikke
Stemmane 10
(2. etg. Kristiansand Caravan)
tlf. 934 30 552
www.fitnesslady.no
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Mysteriet med Randesund kirkes døpefont er løst

I

artikkel om Randesund kirkes
døpefont i Kirkenytt nummer
4 2010 utfordret jeg leserne til
mer informasjon om dåpsfatet. Det
er opplyst som et arbeide i tinn, og
ble gitt som en gave ved kirkens
innvielse i 1864. Som inskripsjonen
viser ble det gitt som ”Gave fra
en Deel af den Ungdom der udgik
fra Høivaag. Bekostet Aar 1864” .
Fatet har vært i bruk kontinuerlig siden kirken ble innviet, og
selv om det bærer preg av langvarig bruk og flere reparasjone
er det fortsatt en sentral del av inventaret. Jeg kom med noen
mulige teorier om det kunne være innkjøpt utenlands, mye på
bakgrunn av den litt spesielle IHS-inskripsjonen. En hyggelig
telefon og et interessant dokument har ført oss et hakk
nærmere løsningen!

Det var altså ikke på plass ved innvielsen av kirken den
28.oktober 1864, men kan tidligst ha blitt tatt i bruk i
desember samme år. Når jeg har antatt at det ikke er av
norsk opprinnelse holder jeg fortsatt en knapp på dette!
Det ble betalt toll for fatet, og kanskje er opprinnelseslandet
England, som produserte mye plettvarer, eller det stammer
fra et annet land på kontinentet. Jeg håper det kan pryde
Randesund kirke og være i bruk i mange år framover, som
det smykke det er.			
Dag Beek

Fram til 1861 var det som nå utgjør Randesund kirkesogn
delt inn i Tveit, Oddernes og Høvåg sogn. Til Høvåg
sogn hørte dermed gårdene Vatne, Ådnevik, Eftevåg og
Romstøl. Disse ble overført til Randesund ved opprettelsen
av Randesund sogn (kalt annekssogn), ifølge kongelig
resolusjon av 31.august 1861, med virkning fra det
påfølgende år. Beboerne skulle besøke sine ”gamle” kirker
inntil den nye kirken kunne stå ferdig. Fatet er således en
gave fra de ovennevnte gårdene, og en hittil upublisert
kvittering viser hvordan fatet er anskaffet.
Det er ikke helt riktig å kalle det et tinnfat. Kvitteringen,
datert 16.desember 1864 fra firmaet
”S. Thomassen,
Boghandler” i Kristiansand, tilskrevet ”Ranesund Kirke”
viser at det er laget av sølvplett, altså belagt med sølv. S.
Thomassen drev etter det vi kan skjønne ikke bare med
bøker og forgylt listverk, slik som kvitteringen viser, men
har også kunnet hjelpe med varer innenfor ”Electro Sølv
Plet”.
På notaen omtales fatet som ”1 Døbefad Sølv Plet”, til
en pris av 5 speciedaler, en ikke ubetydelig sum. Det er
uvisst om inngraveringen lå i dette beløpet. Andre utgifter
har vært ”Told og Fragt” og porto ”af flere Breve frem
og tilbage”, tilsvarende 1 speciedaler. Totalkostnaden for
giverne ble dermed totalt 6 speciedaler.

8

Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 1

Fra venstre: Ragnhilde Skoge, Anne Flottorp, Ingeborg Ege, Kirsten Ellefsen, Oddlaug Tveit

Ta vare på Tennene dine!
Nordmo tannlegesenter gir et profesjonelt
behandlingstilbud på en moderne klinikk med
nytt utstyr og oppdaterte medarbeidere.

vi tar imot nye pasienter og kan tilby deg:

Sweet Drops™

• Allmenn tannbehandling
• Bleking av tenner
• Behandling av tannkjøttsykdommer
• Implantatbehandling
• Krone- og broterapi
• Protesebehandling
• Oralmedisin og -kirurgi
• Hjelp til å takle tannbehandlingsskrekk
• Tannbehandling i narkose
• Godkjent for trygderefusjon
velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10 Fax 38 09 04 04 post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no
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Karnevalsgudstjeneste
Det er ikke ofte at sjørøvere og skumle
kaptein Sabeltannere, klovner og troll,
feer og prinsesser og underlige dyr og
insekter møter opp til gudstjeneste i
Søm kirke. Men på karnevalssøndagen
den 13. mars vrimlet det av rare
skikkelser i kirkerommet. Smilet satt
løst hos alle, og en lydhør forsamling
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opplevde TROS- seksåringene visualisere
frøet som plantes i jorden og vokser
ut av jorden til noe stort. ”Det som blir
sådd det spirer og gror” var ordene som
fulgte oss på hjemveien etter en livlig
kirkekaffe med saft og boller og gelé og
fremvisning av alle kostymene.
Tove

Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 1
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Odd Knævelsrud 1917 - 2011

D

et var våren for et par år siden, og RABAkoret
skulle ha sin årlige vårkonsert. Søm kirke var
fylt til randen, og i en av benkeradene satt en
smilende eldre mann, Odd Knævelsrud. Lydnivået var
i sterkeste laget for meg under konserten, og jeg tenkte
inni meg: ”Stakkars Knævelsrud!” Men han bare smilte
enda bredere etter konserten: ”Dette er de unges måte å
gjøre det på, og gleden er sterkere enn lyden!” Han visste
hva som var det viktigste. Det ga trygghet å se ham på
søndagsgudstjenestene, og vi ble klokere medmennesker av
å lese hans andakter i Kirkenytt. Han sa alltid ja til å skrive,
og leverte andaktene sin håndskrevet til oss med en skrift
som ble tydelig mer skjelvende etter hvert.
I løpet av et år er det mange kjære ansikter som er blitt
borte og som vi savner i menigheten. Det synliggjøres så
tydelig under Slekters gang. Når vi nå trykker minneordet
over Knævelsrud, kan jeg nesten høre hans milde stemme si
til meg at vi ikke må glemme å hedre alle som er gått bort,
ikke bare han, og jeg ser meg selv nikke til svar. Så mens
våren og livet ligger foran oss, takker vi for alle som har
vært i livet og for alt det de har vært for oss.
Tove
Minneord
Odd var en rikt utrustet person med en lang og
spennende livshistorie. Han hadde sin oppvekst i
Rjukan. Far var klokker, diakon og ”gamlehjemsbestyrer”.
Diakonale idealer flettet seg inn i Odds personlige
utvikling allerede i barndommen. Sammen med
klassevenner – blant dem Gunnar Sønsteby – ble han
også tidlig politisk og ideologisk bevisstgjort.

Etter gymnaset reiste han til Oslo for å studere teologi.
Men så kom krigen og den tyske okkupasjonen. Da
gikk han aktivt inn i motstandsbevegelsen. En av hans
oppgaver var å instruere motstandsgrupper i våpenbruk.
Men så skjedde det noe. Han ble overvåket av Gestapo.
Var i dødsfare. Fikk et telegram med en hemmelig kode:
”Er alvorlig syk”. Det betydde: ”Kom deg over til Sverige,
så fort som mulig!” Via Hattfjelldal dro han på ski over
grensen.
I Sverige fikk Odd anledning til å fullføre sine studier
fram til embetseksamen og praktikum i teologi. Så kom
en ny utfordring. Han reiste til Storbritannia. 13. oktober
1944 ble han ordinert i St Andrews til feltprest for de
norske avdelingene i Skottland.
I september 1945 kom Odd Knævelsrud med skip hjem
til Norge. Han hadde med seg 600 urner. Heltene om
bord ble mottatt med kongelig honnør.
Nå begynte en ny fase i Odds liv. Han ble sjømannsprest.
Det lutherske verdensforbund kalte ham til kirkelige
tjenester i Hamburg. Han hadde emosjonelle barrierer
mot å reise til Tyskland. Men han brøt seg gjennom dem.
Hamburg i ruiner ble en sjokkartet opplevelse for
ham. Ødeleggelsene var overveldende. Byen var full av
fattigdom, nød, fortvilelse og håpløshet. Odd skulle først
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og fremst være prest
for nordmenn. Men
han kunne ikke leve
med slike skillelinjer
mellom mennesker.
Han skrev hjem til
over 300 menigheter,
fortalte om nøden
i den krigsherjede
byen og ba om både
moralsk og økonomisk
støtte. Det fikk
han. Slik startet en
bevegelse som etter
hvert ble til ”Kirkens
nødhjelp”. Odd er blitt
behørig hedret for
dette.
I 1947 ble de to. Odd giftet seg med Magnhild Petra.
De sto sammen om visjonen, kallet, slitet og gledene.
Arbeidsfeltene etter Hamburg ble Wales, Ecuador og
Peru. De arbeidet i Sjømannskirkens regi og hadde som
mål å etablere kirkelige, kulturelle og sosiale møtesteder.
I 1965 landet de i Kristiansand – Odd, Magnhild Petra og
fire barn. De bygde hus på Søm og slo rot her i byen.
Odd ble ansatt som lektor i kristendomskunnskap ved
Kristiansand lærerskole. Som lærer ble han rost for å
være ryddig og systematisk. Han forberedte seg grundig
og hadde en klar progresjon. Han forente etisk alvor
med humor og teoretiske refleksjoner med vittige petiter.
Studentene omtaler ham med respekt og takknemlighet.
Odd var synlig og aktiv – også som pensjonist. Vi
kunne møte ham i universitetets seniorsenter. Og han
hadde høy status i Randesund menighet som taler,
kunnskapsformidler, veileder og inspirator. Han forente
kristen tro med allmenn humanitet.
Odd Knævelsrud hadde en vid oppmerksomhetshorisont
og mange venner som minnes en høyreist hedersmann
med takknemlighet og ærbødighet.
Jan Fjelde

RABAkoret i Søm kirke feirer 15 års jubileum - 30. april
RABA-koret i Søm kirke feirer i år 15 års jubileum!
RABA-koret er et barnekor fra 4 år til og med
7. klasse. Koret øver i kirken hver torsdag fra
kl 17.00-19.00, og er fordelt på 2 grupper.
I løpet av disse 15 årene har dette barnekoret vokst seg
større og større, og pr. 2011 så er det 150 medlemmer.
Selv om antall medlemmer varierer fra år til år, så
er dirigent Elin Wikstøl Andersen og pianist Reidar
Skaaland stabile, og det er all ære til de to som
gjør at dette koret kan feire 15 års jubileum!!
Så TAKK, Elin & Reidar!
I løpet av disse 15 årene har RABA-koret spilt inn 6 CDer, og 2 DVD-er. Den nyeste CD ble spilt inn i fjor høst,
“Du er en juvel” - og i anledning 15-års jubileet så har det
også nettopp blitt spilt inn en 7. CD: “The Best of Raba” der en har samlet de beste sangene over alle disse årene.
Hvert år skjer det mye for RABA-koret; det er mange
forskjellige sangopptredener i byen og i kirken, det er
Barnegospelfestival i Kragerø for de eldste hver høst,
og dette året skal de eldste også få være med på SoulChildren festival i Oslo i mai. Koret har også ’bolledag’
med sang, boller og saft 1. torsdag i måneden slik at koret

kan bli litt mer kjent med hverandre.
I løpet av disse 15 årene så har RABA gitt barna mange
gode og minneverdige opplevelser.
Lørdag 30. april er den store jubileumsdagen- da
skal vi virkelig feire vi oss selv:
Fra kl. 14.00 blir det salg av varm mat, kaffe og
kaker - amerikansk lotteri – og CD slipp av ”The Best
of RABA”.
Jubileumskonserten begynner kl 16.00 også
blir det jubileumskake og kaffe etter konserten
Vi ønsker i den anledning ALLE tidligere RABAmedlemmer velkommen til å være med å delta på
vårkonserten.
Vi har dessverre mistet kartoteket vårt, så vi har ikke
klart å sende ut invitasjon til alle men vi ønsker å samle
sammen mange, for dette er en dag vi ønsker å feire med
så mange som mulig - så velkommen skal du være!
Vi takker for ALT vi har fått oppleve med RABA-koret, og ser
frem til flere år med denne herlige gjengen!
Hilsen styret i RABAkoret

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET
Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

Ledige lokaler

Mesel-Invest AS

Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

firmapost@kaspar-stromme.no
www. kaspar-stromme.no

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

Tel.:
+47 90 84 58 02
E-mail sos.jlg@online.no

We represent shipyards in:
China - Bulgaria and Monte Negro.

Korsvik Bilverksted AS

www.kjoitapark.no
Kjell Engelstad
mobil: 40 40 40 10
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Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll
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Kirketorget

Slekters gang
Døpte i perioden 29. november 2010
til og med 13. mars 2011
Sofia Haarklau
Lukas Møller-Andersen
Aksel Storaker Stangenes
Christoffer Evensen Wikse
Caroline Evensen Wikse
Benjamin Larsen
Emilie Bergan
Camilla Fidjeland Hansen
Lars Olai Bakker
Pernille Langeid Raustøl
Lykke Vabo
Kristian Lykke Eikeland
Ida Volles Bekkavik
Sindre Gundersen Engelhart
Kristine Andersen Lohne
Rikke Marie Åteigen-Skarning
Astrid Kolberg Løvdal
Nora Rødland
Leah Andreassen Bekkevold
Othilie Karlsen Brøvig
Winston Peter Sweet
Nathaniel Tremezano Glosli
Synne Nordbø
Milla Britt Helene Søderstjerna-Pedersen
Sofie Ekberg
Mia Tomine Wikstøl Andersen
Angelica Sundal Jansen
Lilly Sofie Repstad
Milla Halvorsen Vik
Nikolay Reppesgård Ytre-Eide

Balubadag i Søm kirke lørdag 14. mai kl. 14-17

Matheo Robert Larsen
Maren Schjunk Bjørndahl
Evelina Bruskeland Eidshaug
Regine Martine Seilen
Maren Christin Torsvik
Anine Fossheim Wang
Rebecca Baarøy Myhrstad
Martin Senumstad Skaar
Nora Øie Bersland
Viede i perioden november 2010 til mars 2011
Elisabeth Ackermann og Frank Nordbø
Døde i perioden november 2010 til mars 2011
Åge Eriksen
Agnes Vikstål
Herdis Gerd Eriksen
Alf Lorentz Jørgensen
Anna Loka
Sverre Lønne
Hillda Stangenes
Knut Olaf Uberg
Alf Håkon Tønnessen
Nora Evelyn Andreassen
Anne Berit Tønnessen Jordal
Odd Knævelsrud
Anne Marie Robertsen
Trygve Dolsvåg
Johan Vassbotn
Sigfred Johan Zachariassen
Gunvor Johanne Haaland

Givertjenesten - nøkkeltall for år 2010 - Arnfinn Larsen
Fra en enkel start i 1985 med en gavesum på kr. 25.400,
er vi kommet opp i kr. 564.000 i år 2010. Hele tiden har
gavene vært øremerket til lønnskostnader som vi ikke
får dekket av offentlige midler.
Fra begynnelsen betalte vi deltidslønn til kateket. I år
2010 har vi betalt delvis lønn til kateket, diakon,
ungdomsarbeider og ansatt i trosprosjektet.
Også i år 2010 har vi fått en stor gave fra
kirkeringene. Bispekontoret har støttet oss fordi vi
selv lønner
diakon og delvis kateket.
Det har i år vært 134 givere fordelt på 121 familier.
Det blir et gjennomsnitt på kr. 4.665,- pr. år pr. familie.
Gavenes størrelse er fra kr. 1.000,- til kr. 25.000,- pr. år.
De fleste gir et månedlig beløp, og de legger det inn
som et fast månedsbeløp på nettbank.
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Regnskap for 2010
Kostnader iht regnskap 		
Inntekter:
Gaver fra givertjenesten		
Gave fra kirkeringene			
Takkoffer v/gudstjeneste		
Støtte fra bispekontoret		
Sum inntekter			
Underskudd				

kr. 717.000
kr. 564.500
kr. 40.000
kr. 13.800
kr. 45.000
kr. 663.300
kr. 53.700

Vi gjentar suksessen fra i fjor med en akivitetsdag
for hele familien.
I år vil vi oppfordre ALLE til å være med og ha stand på
Balubadagen med salg av for eksempel mat
eller tjenester.
Du kan:
• Selge pent brukte bøker, leker, DVD-er
og sportsutstyr på bruktmarkedet.
• tilby tjenester som f.eks: neglelakking,
fotmasasje, ansiktsmaling eller hårklipp.
• Ønsker du å selge f.eks. lapper, seigemenner eller ristopper kan du det også.
• Eller arrangere driblekonkurranse?
Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan
bidra med her.
Dersom du vil ha stand, må du ta med deg det du
trenger, f.eks bord og stol. Vi finner plass til deg.

Alt må koste litt og all inntekt går til
misjonsprosjektet.
I tillegg blir det:
• Kafé med salg av pølser, muffins, boller,
sjoladekake, kaffe og brus.
• Bruktutsalg av barna i ”Tros” (3.trinn).
• Natursti.
• Karaoke
• Tur med Gråtass
• Og mye mere
Oppstart kl. 14.00 med informasjon om
misjonsprosjektet som vi skal støtte.
Deretter åpner alle aktivitetene og salget.
Dersom du ikke vil ha stand må du komme og handle
og kose deg!
Velkommen til en fantastisk Balubadag!

Kirkevalg – igjen!
12. september skal det igjen velges i kirken. Sammen
med kommunestyrevalget.
Det er Demokrati-reformen som fører til at vi gjør
forsøk med valg samtidig med de politiske valgene.
Nå skal kirken snart overta viktige funksjoner som har
preget statskirken. Bl.a. selv å kunne utnevne biskoper.
Derfor er menighetens nominasjonskomité på leting
etter nye kandidater. Kanskje du er en av dem som vil
stille opp for kirken din på denne måten?
Eller du kan foreslå en annen?
Hva skjer i prosessen ?
1. Før 15. mars skal menighetsrådet levere forslag
på kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøte. Du
kan påvirke rådet med et forslag på en som kan sitte
i ”Kirkens storting”!
2. Innen 1. mai skal menighetsrådslista være klar.
3. 10. august til 9. september kan du
forhåndstemme
4. 12. september er det valg på menighetsråd og
bispedømmeråd/Kirkemøte

Givertjenesten - 2011
Givertjenestens konto: 319.07.52609
Takket være store innbetalinger i januar-februar ligger
vi nå i overkant av kr. 10.000,- foran fjoråret pr. 31/3.
Henv. Søm kirkekontor, 38 19 68 80 Arnfinn Larsen tlf. 38 04 50 51 arnfinn.larsen@online.no
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Arrangementer fra april til 15. juni 2011
Lørdag 2. april i Søm kirke
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter
Onsdag 6. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: John Edvard Olsen:
”Mennesker jeg møtte”
Kl. 19.00: Fastesamling

Onsdag 4. mai i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest: Gerd og Bjarne Hovland:
”Visst skal våren komme”

Torsdag 7. april i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. til 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor

Torsdag 5. mai i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Våravslutning
Kl. 20.00: Søm kirkekor

Lørdag 9. april i Søm kirke
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter

Lørdag 7. mai i Søm kirke
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter

Søndag 10. april i Søm kirke
Kl. 20.00: Konsert med Søm Vokalensemble

Mandag 9. mai
Kl. 18.00: Guttis. Tur. Ta med kikkert og
forstørrelsesglass hvis du har

Mandag 11. april i Søm kirke
Kl. 18.00: Guttis. Hemmelig opplegg
Tirsdag 12. april
Kl. 17.00: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Konfirmantene deltar
Onsdag 13. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 17.30: MIDI
Torsdag 14. april i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Barn fra 4 år til 1. trinn
Kl. 18.00: RABAkoret. Barn fra 2. til 7. trinn
Kl. 20.00: Søm kirkekor
Lørdag 16. april i Søm kirke
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter. Movie Night
Langfredag – 22. april i Søm kirke
Kl. 21.00: Langfredagskonsert v/ Reidar Skaaland
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Lørdag 30. april i Søm kirke
Kl. 15.00: RABAkorets jubileumsfest
Kl. 16.00: RABAkorets jubileumskonsert
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter

Onsdag 11. mai i Søm kirke:
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Lørdag 14. mai i Søm kirke
Kl. 14.00 – 17.00: Barnas Balubadag
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter
Søndag 15. mai i Søm kirke
Kl. 20.00: Vårkonsert med Søm kirkekor
Tirsdag 17. mai
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Randesund kirke.
Friksi
Onsdag 18. mai i Søm kirke
kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Lørdag 21. mai
Ungdomsgruppa Enter på Øygospel

Onsdag 27. april i Søm kirke
Kl. 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé

Søndag 22. mai i Søm kirke
Kl. 19.00: Kirkens Nødhjelps konsert. Generalsekretær
Atle Sommerfeldt, Jens Olai Justvik, Kristine Akselsen,
Sofie Ringen med blåsegruppe, Torbjørn Alfsen,
Reidar Skaaland

Torsdag 28. april i Søm kirke
Kl. 17.00: RABAkoret. Generalprøve til vårkonserten
Kl. 20.00: Søm kirkekor

Mandag 23. mai
Kl. 18.00: Guttis. Avslutning på Sømsstranda. Møt opp
på stranda til vanlig tid
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Onsdag 25. mai i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé

Onsdag 8. juni i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé

Onsdag 1. juni i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé
Kl. 12.00: Månedens gjest:Torstein Gundersen: ”Gud,
våre hjerter og helsevesenet”

Lørdag 11. juni i Søm kirke
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter. Sommeravslutning
Onsdag 15. juni i Søm kirke
Kl. 11.00: Middagsbønn
Kl. 11.15: Kafé

Torsdag 2. juni (Kristi himmelfartsdag)
Dvergsnestangen kl. 11.00: Fellesarrangement

Søm kirke blir åpen tirsdag til fredag kl. 10.00 14.00 fra 1. til 29. juli

Fredag 3. juni til 5. juni
Kl. 19.30: Ungdomsgruppa Enter på tur til Oggevatn

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

Påsken 2011 i Randesund menighet

O

m du ønsker å følge påskens bibelske drama så
kan du få hjelp til det ved å delta på de forskjellige
gudstjenester og konserter som finner sted i
kirkene våre. Gjennom bibeltekster, liturgi, salmer, musikk
og symboler vil de ulike dagene i høytiden markeres.
Her følger en oversikt, med hilsen fra staben i
Randesund menighet.
Palmesøndag
Randesund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste Dåp
Musikk.
Vi hører om Jesus som blir salvet i Betania, og videre
blir vi med på inntoget i Jerusalem, folk tar imot ham
og hyller ham.
Tekst: Joh 12, 1-13, ”Hosianna”
Skjærtorsdag
Søm kirke kl.18.00: Måltid i kirken Gudstjeneste
Nattverd Musikk.
Dagen har sitt navn etter det gamle norske ordet skir,
et ord for vasking, renselse.
Tekst: Luk 22, 14-20, ” Da tiden var inne, gikk Jesus til
bords sammen med apostlene.”
Langfredag
Randesund kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste
Jesu lidelseshistorie leses Musikk.
(Kl. 16.30 blir det økumenisk korsvandring i
Kristiansand fra St.Ansgars kirke til Domkirken.
Pasjonskonsert i Domkirken kl. 17.30.)
Søm kirke kl. 21.00: Konsert Ansvarlig: Reidar
Skaaland.
Dette er en sorgfull dag. Vi følger Jesus fra tidlig
morgen frem mot hans død på korset. Men det er
ikke bare sorgen som skal prege dagen. Jesus har
fullført et guddommelig oppdrag, og i engelsk

tradisjon kalles denne dagen for ”den gode fredag”
Tekst: Lukas 22,39-23,46, ”Det ble da et mørke over
hele landet helt til den niende time”
Påskenatt
Kristiansand domkirke kl.23.00: Påskenattsmesse.
Fastetiden var i den tidlige kristne kirke en
opplæringstid før dåp kunne finne sted, noe som ofte
skjedde tidlig påskemorgen. Etterpå var en klar for å
delta i gudstjenesten og nattverden på påskedag.
Tekst: Mark 16,1-8, ”Meget tidlig den første dag i uken”
1. påskedag
Søm kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp Sang
Musikk”.
Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig
oppstanden!!”
Det utrolige har skjedd, Kristus har stått opp fra de
døde. Han lever!
Tekst: Matt 28,1-8, ”Frykt ikke ! Jesus er stått opp fra
graven.”
2. påskedag
Kristiansand domkirke kl.11.00: Gudstjeneste.
Forvirringen er fortsatt stor ,men flere og flere vitner
kan fortelle om det som har skjedd. Jesus viser seg for
to personer på vei til Emmaus.
Tekst: Luk 24,13-35, ”Brant ikke våre hjerter i oss da
han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.”
1. søndag etter påske
Søm kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste ”Barnas
påskefest” Nattverd RABA-koret
Etter oppstandelsen møter Jesus sine disipler
Tekst: Joh 20,19-31, ”Salig er de som ikke ser og
likevel tror.”
Vi ønsker alle en velsignet påskehøytid
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Gudstjenester i Randesund fra april til juni 2011
Søndag 3. april
(4. søndag i faste, Joh 6, 1-15)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Gro Line Gaudestad
Nattverd ”Vi over 60”
Søndag 10. april
(5. søndag i faste, Joh 11, 45-53)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Søndagsskole Søm
kirkekor
Søm kirke kl. 17.00
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene v/ Torill Farstad Dahl
Palmesøndag 17. april
(Joh 12, 1-13)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Skjærtorsdag 21. april
(Luk 22, 14-20)
Søm kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste v Torill Farstad Dahl og
Gro Line Gaudestad
Kveldsmåltid
Langfredag 22. april
(Luk 22, 39-23, 46)
Randesund kirke kl. 11.00:
Pasjonsudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Jesu lidelseshistorie leses

Lørdag 7. mai
Søm kirke kl. 11.00 og kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Søndag 8. mai
(2. søndag e. påske, Joh 10, 11-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Søndagsskole Vårtur
Søndag 15. mai
(3. søndag e. påske, Joh 16, 16-22)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp TROS – 8 åringer deltar
Tirsdag 17. mai
(Grunnlovsdag)
Randesund kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Friksi deltar
Lørdag 21 mai
Søm kirke kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl
Randesund kirke kl. 14.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl
Søndag 22. mai
(4. søndag e. påske, Joh 16, 5-15)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Søndagsskole
Randesund kirke kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl

Første påskedag 24. april
(Matt 28, 1-8)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Dåp
Søndag 1. mai
(1. søndag e. påske, Joh 20, 19-31)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd Barnas påskefest
Bønnevandring
RABAkoret synger

Kristi Himmelfartsdag
torsdag 2. juni
(Luk24, 46-53)
Dvergsnestangen kl. 11:
Felleskirkelig gudstjeneste
Søndag 5. juni
(6. søndag e. påske, Joh 15, 26 16,
4a))
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Randesund kirke kl. 13.30:
Dåpsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
1.pinsedag, søndag 12. juni
(Apgj 2, 1-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Nattverd Forbønn
Søndag 19. juni
(Treenighetssøndag, Joh 3, 1-15)
Randøya kl. 12.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
”Randøyadagen”
Søndag 26. juni
(2. søndag e. pinse, Luk 16, 19-31)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no
eller Fædrelandsvennen

Søndag 29. mai
(5. søndag e. påske, Ef 3, 14-21)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Avslutning TØFF

Søndagsskolens program våren 2011
10. april - Søndagsskole
1. mai - Barnas påskefest

8. mai - Vårtur!
22. mai - Søndagsskole

