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Redaktørens …
Vi dro til London i forfjor. I september.
En fin tid før høststormene satte inn,
tenkte vi. Deilige dager mens det enda
var varme i lufta. Datter og datterdatter
skulle passe «dyreparken», hunden og
katten. Ikke for mørke kvelder enda. Alt
lå til rette for en fin tid for de hjemme og
for oss. Og flyturen over og de par første
dagene var helt flotte. Deilig avslapning
etter en hektisk innsats med Kirkenytt.
Men vi hadde ikke regnet med Knut.
Stormen Knut. Som nok skapte sterk
vind der vi var i London. Men verre var
det hjemme. Knut herjet, et tre falt over
strømledningen vår, gavlen av huset ble
revet ut. Hjelpeløse satt vi i London. I
stummende mørke hjemme satt de som
passet huset og ikke fikk lyset tilbake.
Da tok naboene affære. Byggmesteren
fikk gavlen på plass, elektrikeren fikk
strømmen tilbake til oss. Da vi trengte
det som mest, opplevde vi omsorgen.
Aktiv innsats fra de rundt oss.

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

asne.louise.halvorsen@kristiansand.kommune.no

rolf.erik.hanisch@kristiansand.kommune.no

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Når
det vi
frykter
skjer
går
det an
å mestre
sorgen
men
vi trenger
omsorgen
som
et varmt
teppe
rundt
skuldrene
mens

Vi lever våre hverdagslige liv, vi planlegger og
strever og håper på at slik skal det fortsette. Så
inntreffer plutselig det uventede, det som ikke
skulle skje, et crash inn i rutinene. Det kan være

anne.eidjord@kristiansand.kommune.no

et dødsfall, en
vond diagnose,
en ulykke eller
et brudd som
gjør vondt. Eller
bare det at vi
strever med livet,
på skolen, i jobben
eller hjemme. Uansett når og hvor og hva
det er, så endres livene våre.
Det er da vi trenger bærelaget, som Torill
prest skriver om i sitt avskjedsinnlegg i
dette nummer av Kirkenytt. Noen som
bærer oss eller noen som vi må bære. I det
praktiske eller med bønn og de gode ord.
Med vår tilstedeværelse i form av det som
trengs av hjelp. Plutselig oppdager vi også
hvor trygg menighetens bønnetjeneste er,
noen som bryr seg om oss, som ber.

Nå går vi mot lyset, mot vekst og håp. Det
er som om vi trekker et lettelsens sukk, for
den mørke vinteren ligger bak oss. I naturen,
og i våre rutinemessige liv. Vi må bare vite og
ha øynene åpne for at plutselig kan det skje det
som ikke skulle skje. Da må vi være klar til å være
tilværelsens varme for hverandre.
Tove

reidar.skaaland@kristiansand.kommune.no

BALUBADAG

june.baaroy.myhrstad@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer
haakon_eb@hotmail.com

per.svein.sorensen@kristiansand.kommune.no

tovehouck.christensen@gmail.com
ralph.nash@gmail.com

Kl. 11.00: BALUBAgudstjeneste

ralph.nash@gmail.com

hvor TROS 3.trinn deltar bl.a. med utdrag fra en musikal
Rett etter gudstjenesten fortsetter vi med

geir.morkestol@kristiansand.kommune.no

KAFÉ, BARNAS BRUKTMARKED

peter.n.helms@gmail.com

og massevis av AKTIVITETER!

tobiasmalvig@gmail.com

tovehouck.christensen@gmail.com
osannarnes@gmail.com
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10. MAI KL. 11 – 14 I SØM KIRKE

Vi samler inn penger til arbeid med barn og unge
i Mustamae menighet,Tallinn, samtidig som vi har det gøy!
Du kan gjerne ha en aktivitet eller selge noe.
Da er du med på å samle inn penger til prosjektet.
Kirkenytt - Randesund menighet - 2020 Nr. 1
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Ydmykhet. Barmhjertighet.
Når dette bladet kommer i postkassa di, er det
fremdeles fastetid. Ta med deg to ord videre på
veien mot påsken:
Ydmykhet.
Barmhjertighet.
To ord som ikke akkurat er «in» i tiden. Men:
To ord som er helt sentrale i Jesu liv - og i våre liv,
hvis vi vil følge Ham.
To ord som kan gi retning til holdning og handling
i fastetiden og for livet oss imellom.
To ord som på nytt må bli kjernebegreper for
kristne – og for alle som vil en fremtid for jordens
barn.
I disse dager skjer viktige ting på løpende bånd i
kirken i Randesund:
Klimaseminaret i Søm gikk første gang av
stabelen i fjor. Nå er det her igjen. Biskop Stein
Reinertsen kommer med foredrag om en kristen
begrunnelse for at vi skal engasjere oss. Vi får
besøk fra «Bærekraftige liv» i Bergen. Og det blir
presentert en rekke spennende seminarer om
hvordan vi kan bidra til endring hos oss lokalt. Det
vi kan gjøre hos oss, kan kanskje synes smått i
den store sammenhengen, men det er i pakt med
behovene for endring globalt. For jorden er en
sårbar klode – og våre liv er vevet inn i en uendelig
vakker vev av alt det skapte.
Kom og bli ydmyk og inspirert!
Samme helg er det gudstjeneste for Jorden. Søm
kirkekor synger bl.a. noen av John Rutters vakre
sanger om livets og skaperverkets skjønnhet! Kom
og bli ydmyk og inspirert!
Den andre hendelsen er Fasteaksjonen. Landets
nest største innsamlingsaksjon med 40.000
bøssebærere som bidrar over hele Norges land.

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
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Gjennom Kirkens
Nødhjelp vil vi
møte menneskers
mest elementære
behov: rent vann
og grunnleggende
sanitærforhold.
Selvfølgelige ting
for oss – men slett ikke for mange av våre søsken
på Guds jord.
Kom og bli med! Finnes det noen enklere og mer
effektiv måte å øve barmhjertighet på?
Å møte menneskers nød og engasjere oss for
jordens fremtid, det er gode fokus for fastetiden.
Men er ikke jordens fremtid Guds sak?
Er ikke fremtiden i Guds hånd?
Gud selv gjør den til vår sak.
Kristen tro er ikke skjebnetro, og Gud tar ikke fra
oss vårt ansvar for jordens fremtid. Tvert imot
kaller han oss å ha samme sinn som Kristus –
han som stadig får «inderlig medfølelse» med
mennesker når han ser deres nød. Og når vi vet
hva som kommer med endret klima, roper det oss
til innsats for menneskets fremtid, – som er våre
barns og alle barns fremtid.
Som det heter i en av takkebønnene etter
nattverden:
«Hjelp oss å høre det ropet du har hørt, å se den
nøden du har sett, og å elske vår neste som oss
selv.»
To ord må vi løfte på nytt:
Ydmykhet. Barmhjertighet.
For Kristi skyld. For jordens skyld.
Rolf Erik Hanisch, sokneprest

Klimakrise – hva nå?
Seminar i Søm kirke 14.-15. mars 2020
Bli med på å skape håp! Våren 2020 gjentar vi
suksessen med klimaseminar i Søm kirke, som ble
gjennomført i mars 2019.
Vi vil ta vare på jorden i en kritisk tid. Vår tids
største utfordring er en klimakrise som er i ferd
med å ødelegge livsgrunnlaget vårt, og som
allerede har rammet noen av de mest sårbare
og fattige menneskene på jorden. Vi ønsker
å inspirere til et engasjement for Guds vakre
skaperverk, vår sårede jord.
Vi tar FNs klimarapporter på alvor, og mener at
utfordringen kaller oss til å samle alle gode krefter,
både innenfor og utenfor kirkesamfunn.
Derfor håper vi at dette initiativet kan favne bredt,
og inspirere til nytenkning og nye relasjoner.
Årets seminar skal gi oss verktøy til å gjøre en
forskjell der vi bor. Vi kan bidra til håp og framtid
med å gjøre endringer i våre egne liv.

Biskop Stein Reinertsen gir oss den teologiske
begrunnelsen for å handle nå!
Vi får inspirasjon fra Bærekraftige Liv, med
kursholdere fra Bergen
Solcellekurs fra lokale aktører
Grønne hagetips, fra NIBIO i Grimstad
Ungt perspektiv på klima og miljø v/ Kristiansand
Folkehøyskole
Inspirasjon fra kjøkkenhagen, forfatter og kunstner
Barbro Raen Thomassen.
Musikk ved Åsne Louise Halvorsen (vokal) og Ole
Kelly Kvamme (kontrabass).
Alle er hjertelig velkomne. Se nærmere program
med påmelding på nettsiden randesund.no
Arrangør er Randesund kirke, Kristiansand Frikirke og
Agder Bispedømmeråd.

Julemessa 2019 innbrakte kr. 234 000

(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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Fasteaksjonen 2020 i Randesund

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.

DAMENES AFTEN
Søm kirke onsdag 29. april kl.19.00.
Etter mange ønsker om ny damekveld, slår vi
til igjen. Denne gangen blir det ikke salg av
bruktklær og mannekengoppvisning, men
det skjer mye annet spennende.
Kveldens tema: Du vet vel om at du er verdifull
Sang | Åsne-Louise Halvorsen
Piano | Reidar Skaaland
Dikt | Tove Houck
Loddsalg, enkel bevertning, kollekt

Vann for livet
Vann og kjærlighet – de mest
grunnleggende behov i et
menneskes liv! Det er dette det
handler om i fasteaksjonen:
skaffe tilgang på rent og
trygt vann og fremme
helse og livskvalitet. Ditt
bidrag i fasteaksjonen er en
kjærlighetshandling – omsorg
for medmenneskers mest
elementære behov. Og den
forandrer liv. Sjekk mer på
fastekasjonen.no.

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.

Kirkeringene arrangerer
vårfest og årsmøte
Onsdag 15. april kl. 19.00
Søm kirke
Astrid Hareide kåserer rundt temaet:
Kvinner jeg har møtt på min vei
Ost og kjeks
Utlodning
Sang og musikk

All inntekt går til misjonsprosjektet vårt i Tallinn.
Vi håper virkelig å se deg denne kvelden.
Hilsen MISJONSUTVALGET

6

Kirkenytt - Randesund menighet - 2020 Nr. 1

Fasteaksjonen 29.-31.mars
Kirkens Nødhjelp sin årlige
innsamlingsaksjon er Norges nest største
studenter og andre frivillige.
innsamlingsaksjon. Den engasjerer over
Søndag og tirsdag
40.000 bøssebærere i hele Norge. De
Folkehøyskolens studenter kommer på
siste årene har innsamlingsresultatet fra
dørene i løpet av søndagskvelden. Tirsdag
Fasteaksjonen ligget på rundt 35 millioner
ettermiddag og kveld går menighetenes
kroner. Det utgjør omtrent en tredjedel av
Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsbudsjett. konfirmanter og andre frivillige. Ta vel imot
dem! Ha kontanter klare - eller bruk Vipps.
Mens mange av tilskuddene til Kirkens
Du kan også møte bøssebærerne på
Nødhjelps arbeid er øremerket til bestemte
formål som er avhengige av skiftende politiske butikkene.
prioriteringer, er gavene fra Fasteaksjonen
I tillegg er 100 damer i bygda mobilisert til en
frie midler. Dette gir organisasjonen større
særlig kveld til inntekt for aksjonen.
forutsigbarhet, fleksibilitet og muligheter til
Åpen kafé på tirsdag
å igangsette store nødhjelpsoperasjoner når
Randesund bydel/sogn består av godt over
katastrofer inntreffer.
100 roder som gås disse dagene. Det trengs
Her hos oss i Randesund er både Randesund
fremdeles flere bøssebærere. Meld deg på til
menighet (Den norske kirke), Ytre
menighetskontoret eller møt opp i Søm kirke
Randesund misjonskirke og Kristiansand
på tirsdagen. Da er det åpen kafé kl.18-20.
Folkehøyskole med å gjennomføre aksjonen i Det blir musikk med Reidar og quiz og kaker
år. Det er ekstra gledelig at vi kan samarbeide
og kaffe - og mulighet for å gå en rode eller gi
på tvers om dette, med både konfirmanter og ditt bidrag – for livet!

Alle damer hjertelig velkommen

AS

TLF 909 43 807
kjetil@bkeas.no
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Misjonsprosjektet
Fra 1. september 2016 til 01.september 2019 var
misjonsprosjektet i Randesund menighet delt i
to. Hovedprosjektet (75%) var til bygging av ny
kirke i Mustamae menighet i Tallinn i Estland.
Biprosjektet (25%) var til Ebenezerhjemmet i
Haifa, via Israelsmisjonen.
I løpet av tre år overførte vi til kirkebygging i
Mustamae: kr.289 564. I tillegg kommer innsamling
fra Balubadag: kr. 73 300. Til sammen kr. 371 864
Til Ebenezerhjemmet ble det overført: kr. 81 116
Penger fra Balubadagene i 2019 gikk bl.a. til
barneleirer for barn. Vi har fått noen bilder fra
disse leirene som vi skal vise i Søm kirke. En del av
pengene gikk også til julegaver til 55 barn.
Våren 2019 vedtok Menighetsrådet at vi fortsetter
innsamlingen til kirken i Mustamae ett år til, frem
til 1. september 2020. Ettersom NMS har endret
sin innsamlingsprofil, sender vi nå pengene direkte
til byggekomiteen for kirkebygget. Dette skrev jeg
om i Kirkenytt nr. 3 i 2019.
Status for den nye kirka i Mustamae pr. januar
2020
I slutten av august fikk vi den gledelige nyhet at
det gamle kirkerommet var avvigslet og en del av
den nye kirka var vigslet. De har innredet en liten
del av den nye kirka til kirkerom og bruker det til
gudstjenester og andre aktiviteter i kirka. Det var
en stor dag for denne flotte menigheten da de
kunne ta i bruk den nye kirka. Det jobbes stadig
med å ferdigstille alt.
I høst bad vi Tiina Klement, prest i Mustamae,
diskutere med byggekomiteen hva de ønsket vi
videre skulle samle inn penger til. De diskuterte

dette, og vi fikk
tilbakemelding om at
det var et stort behov
for et handicaptoalett/
stellerom. De hadde
kun ett ferdigstilt toalett
og det er lite når det er
familiegudstjenester og vanlige gudstjenester. I
løpet av høsten 2019 sendte Randesund menighet
innsamlede penger til dette. Menigheten i Tallinn
er veldig takknemlige for gavene de får.
Jeg snakket nylig med Tiina Klement. Da fortalte
hun at det er bevilget 50 000 euro (ca. kr. 500 000)
som de håper de skal få bruke til å klargjøre det
store kirkerommet slik at det i hvert fall kan brukes
til større arrangementer. Vi får tilbakemelding når
denne avgjørelsen er kommet.
Vi begynner nå arbeidet med forslag til nytt
misjonsprosjekt fra september dette året. Men
vi kommer nok fortsatt til å følge med hvordan det
går i menigheten i Tallinn og vi håper jo at om ikke
for lang tid så skal hele kirka være ferdig.
Innsamling av tøy m.m. til Tallinn
I disse tre årene har vi også hatt innsamling av
tøy m.m. som blir sendt til bruktbutikken som
er knytta til Mustamae menighet. Nå i vår er det
innsamling første onsdag i februar, mars, april og
mai. I mai er det siste gang vi har innsamling.
Tusen, tusen takk til alle dere som er med og gir, både
penger til selve misjonsprosjektet og tøy som vi
sender.
			Marianne Haukom Rossland

Sammen – for hverandre
De siste 8-10 årene har nummer 243 i salmeboka
blitt en av kjernesalmene i menigheten. I siste
verset synger vi:

Her er min kirke, her hører jeg til!
Her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.
Den hellige Ånd gir meg trygghet og fred,
Vi svarer med tillit og lovsang og bønn.
Etter nesten 15 år som prest i Randesund menighet
sier jeg farvel, takker for meg, og blir prest i
Birkenes. Det er vemodig og trist, og et stort skritt.
Jeg ønsker alt godt for Randesund menighet og
alle dere som hører til her.
Alle medlemmer i Den norske kirke hører til i en
lokalmenighet. Noen bruker kirken aktivt, og noen Min bestemor bar meg, og jeg ble døpt i den
bruker den helt sporadisk. Uansett, som medlem
treenige Guds navn.
HØRER VI TIL.
Jeg kunne ikke selv gå – men jeg ble båret – av
Det tror jeg er noe av det viktigste jeg har prøvd å
andres hender, av andres tro, av andres håp og
formidle disse årene jeg har vært prest her.
kjærlighet.
Du hører til.
Siden har jeg blitt båret mange ganger. Av
bedende, støttende
Og organist Reidar
kjærlighets-hender.
har nok helt rett når
Også av menigheten han slår fast: Mine
som har båret meg når
to favorittord er
jeg ikke selv kunne
ordene SAMMEN og
makte å gå. Deres
HVERANDRE.
hender
bar meg så
Den som hører til på
nær Gud at jeg igjen
et lag, er heldig. Et
kunne
kjenne at jeg
lag der man spiller
ikke
var
glemt, at jeg
hverandre gode,
ikke skulle gi opp.
der man feirer seire
Fortellingen om de
og står sammen
fire som bar sin venn
gjennom nederlag,
til Jesus, er fortelling
der man støtter
om en menighet,
hverandre gjennom
eller om et lag. Noen
skadeperioder, der
ganger bærer vi. Noen ganger blir vi båret. Vi er
man øver og trener, blir stadig bedre. Et lag der
hverandres bærere. Et bærelag, der det snart er
man taper sammen og vinner sammen.
den ene, snart den andre som bærer og blir båret.
Slik kan det også være å høre til i en menighet.
Det kan være et sted der vi trener på og lærer oss å Mine favorittord er SAMMEN og HVERANDRE.
Kirken er et lag der disse ordene både er
være SAMMEN.
treningsopplegget, slagordet, målet – og
For vi hører sammen, vi som er døpt.
gevinsten: Sammen – for hverandre.
Ikke bare vi som kjenner hverandre. Men vi hører
Jan Magnus Bruheim skriver i diktet Um å bera:
også sammen med dem vi ikke kjenner.
Skapte er vi te bera
For vi er en kropp, forteller Bibelen oss. Eller en
og lette børene for kvarandre.
søskenflokk, eller et tre. Eller et lag.
Vi som hører til i kirken, her og over hele verden, nå Slik er det.
og gjennom alle tider, vi er et lag.
Takk for meg og nesten 15 gode år.
Vi er et lag av mennesker som bærer hverandre,
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gjennom bønn,
gjennom hjelp og
gjennom nærvær.
Som de fire vennene
som kom bærende
med sin lamme venn
til Jesus, men som
ikke kom fram på grunn
av alle menneskene, og
derfor brøt opp taket i huset der Jesus var, og firte
ned båren med den lamme på.
Nesten hver uke bæres mennesker til Jesus i kirken.
En gang ble jeg også båret til Jesus.

		

Varm hilsen fra Torill Farstad Dahl
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Min salme

Jeg er glad i salmer, både nye
salmer og gamle salmer. Jeg har
en forkjærlighet for en del av
de gamle som går i moll, med
mange vers og der teksten
forteller en historie.
Den salmen jeg har valgt ut, er
gammel, men går i dur. Jag kan
icke räkna dem alla er skrevet av
Lina Sandell i 1880, og Albert
Lindström satte melodi til den
i 1889. Dette var min mormors
salme, den vi alltid sang på
hennes bursdag.
Min mormor kom fra en
storgård i Sverige, og giftet
seg med en fattig prest fra

Torill til Birkenes

Haugesund. De forlot familie og
trygghet og dro til Madagaskar
som misjonærer. De fikk 7 barn,
hvorav fire døde før de fylte to
år.
Tross mange tunge opplevelser,
sang mormor denne sangen om
Guds godhet. I andre vers står
det om hvordan bevisene på
Guds godhet og kjærlighet skal
stråle rundt oss selv når vi har
det tungt og mørkt.

påminnelse
om det gode Gud lar skje i livet
mitt.

Vi er ikke lovet et liv uten
vanskeligheter, men vi er lovet
at Gud skal være med oss hver
eneste dag.

Da min mor fylte 80 år, sang min
datter den for henne – så dette
er blitt en familiesalme vi setter
stor pris på!

Denne takkesalmen var min
mormors sang. Jeg har den i
hjertet mitt både som et minne
om henne, men også som en

Hilsen Kirsten Leidal, som herved
utfordrer Hilde Gunn Sletten
til å fortelle om sin salme i neste
nummer av Kirkenytt

Jag kan icke räkna dem alla
1.
Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.
Likt morgonens droppar de falla
och glimma likt dessa så skönt.
Jag kan icke räkna dem alla,
de prov på Guds godhet jag rönt.

2.
Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal,
men stråla likt dessa så klara,
jämväl i den mörkaste dal.
Likt stjärnornas tallösa skara
de hava ej namn eller tal.

3.
Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!
Guds kärleks bevis må jag kalla
de under av nåd han beter.
Jag kan icke räkna dem alla,
men ack, må jag tacka dess mer!
Lina Sandell / Albert Lindström

SVOK SANG PÅ ASKEONSDAG
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— Jeg har prøvd å være til stede med hele meg slik
som jeg er. Både med tårer i begravelser og tøys og
tull på karneval, sier Torill Farstad Dahl. 1. mars holdt
hun sin siste gudstjeneste i Søm kirke før hun begynte
som sogneprest i Birkenes.
Med bare et par måneder i manko har hun fulgt
et årskull fra dåp til konfirmasjon. Søm kirke var
flunkende ny da Torill kom hit for nesten 15 år
siden.
— Jeg har vært her så lenge at jeg kjenner mange
familier i flere generasjoner. En blir jo godt kjent
når jeg har døpt og konfirmert, viet og begravd,
og møtt ungdommene jevnt og trutt gjennom
mange trosopplæringstiltak. Så det blir naturlig
nok både sorg og savn når jeg nå forlater denne
mangfoldige menigheten, sier Torill.
Menneskemøter
Hun har heldigvis kjent på at hun har vært godt
likt, og er takknemlig for alle relasjonene som
har blitt bygget i Randesund. Det som gjør mest
inntrykk på henne i hverdagen som prest, er
møtene med mennesker i ulike livssituasjoner.
Særlig i forbindelse med begravelser og dåp hvor
man kommer tett på sterke følelser.
— Men også møtet med mennesker når man står i
en gudstjeneste og forkynner, berører meg sterkt.
Det å se menigheten da, og kjenne menneskene
så godt at du kan tolke ansikt og uttrykk, og
tenke at både ordene, tekstene, salmene, liturgien
gir noe. Det er flott. Det betyr mye for meg å se
at mennesker finner en himmel over livet og
opplever å bli båret av kirka og felleskapet, sier
hun.
Prestekallet
Torill ble født i Haugesund (derav skarre-r-en),
men familien flyttet til Vestfold allerede da hun
var tre år gammel. Hun var ofte både i kirka og på
bedehuset. Og fra hun var 13 år visste hun at det
var prest hun ville bli.
— Jeg hadde aldri møtt noen kvinner som var
prester, men jeg leste en bok av Brett Borgen hvor
hovedpersonen ble prest, og da falt det på plass,
sier hun. Hun skulle imidlertid bli voksen før hun
selv traff den første kvinnelige presten.
— Mange har nok opp igjennom syntes at det har
vært fremmed og uvant. Men overfor meg har det
vært så lite kommentarer at jeg nesten ikke har
tenkt over det engang, sier hun.

Kirkerommet
Torill sier selv at hun har vært veldig heldig med
kirken hvor hun har jobbet.
— Det er et fantastisk kirkerom å være prest i! Jeg
tror på at du i gudstjenesten skal få ha muligheten
til å la tankene fly. Og til å bruke andre sanser enn
bare hørsel. Vi tilhører en tro som har vært veldig
ordrik. Men vi er hele mennesker, så det å bruke
alle sansene, og å oppleve både kunst og farger er
veldig viktig, reflekterer hun, og tenker på både på
arkitekturen og Nupens fargerike glassmalerier i
Søm kirke.
Sterke relasjoner
Kollegaene i staben i Randesund menighet
kjenner hverandre godt. Mens kantor Reidar har
vært der i 30 år, har Ellen kateket vært der i 20.
Trosopplærer June har vært der nesten like lenge
som Torill. De har utviklet sin egen rytme, og vet
hva de andre tenker om ting.
— Jeg kan se på Reidars isse når han ikke følger
helt med i gudstjenesten, sier Torill og ler.
— Jeg kommer til å savne menigheten utrolig
sterkt. Virkelig. Jeg kommer til å følge med og
håper at jeg blir oppdatert på hva som skjer, hvem
som gifter seg og hvem som blir syke, sier Torill
ettertenksomt.
Og selv om hun synes det er vemodig å forlate
Randesund, bli det spennende med nye
utfordringer som sogneprest i Birkens.
— Kulturen på landet er nok litt annerledes enn
her. De er en litt mindre stab og jeg blir nok mer
synlig og kjent i lokalmiljøet der. Men det er
stor oppslutning om mange av de tingene som
skjer i kirka, og jeg gleder meg til å bli kjent med
menigheten der, avslutter hun.
				Turid K. Vevatne
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De gode hjelperne

Har du sittet i kirken og sett bunkene av bøker som
at
deles ut til toåringer og fireåringer? Eller fått en
tjenesten
fadderhilsen med navnet ditt i sirlig håndskrift?
gjør at de
Tenkte du da på hvem som sendte ut invitasjonene,
kjenner
skrev hilsenen, sørget for blomster på bordene på
seg
kirketorget?
hjemme
i
menigNoen virker i det stille og tar ansvar for at alle
heten.
detaljene er på plass. Kirsten Johannessen har
vært menighetskontorets gode hjelper omtrent
- Jeg gleder meg hver gang jeg skal på jobb,
siden hun flyttet til Søm i 1975. Anna Eldhuset
utbryter Anna.
har kommet til det siste året. Begge hjelper til på
Annas oppgaver er blant annet å hjelpe til å holde
kontoret en dag i uka.
orden på et stort antall frivillige som bidrar med
Kirsten Johannessen viser fram en perm med
alt fra vask av lokaler via kirkekaffekoking til
gulnete lister fra en tid da skrivemaskinen var det
klokkertjeneste: Det er lister som skal sjekkes og
viktigste kontorredskapet. Hun forklarer hvordan
datoer som må stemme, beskjeder skal sendes ut
området rundt menighetshuset (nå bydelshuset
og endringer må noteres.
i Vardåsveien) ble delt inn i soner med hver
I tillegg har hun fått ansvar for pynting på
sin kontaktperson. Kirsten ble leder for dette
kirketorget, og mens hun er i gang plasserer hun
kontaktarbeidet, og holdt orden på nye barn som
gjerne ut krukker og lys utenfor kirken også.
ble født, og sendte sonekontakten på besøk med
- Jeg synes det er viktig å passe på det estetiske
innbydelse til dåp. Etter dåpen passet hun på at
også rundt den fine kirken vår, sier Anna.
familien fikk besøk med en hilsen ett, to og tre år
De nøyer seg ikke med en dag i uka på kontoret,
etter dåpen, og at de ble invitert til kirken for å få
disse to ‘kontordamene’. Anna er kirkevert, hun
kirkebok når det var fire år siden de ble døpt.
er med i kirkering, og hun sitter i misjonsutvalget.
- Hva har forandret seg siden den gangen?
Når Kirkenytt kommer på besøk, er hun ivrig
- Det har jo blitt mange flere folk, vi dekker et
opptatt med å ta imot bidrag til hjelpesending
større område og har flere aktiviteter. Nå sender vi
til menighetens misjonsprosjekt. Kirsten er også
invitasjonene i posten, og mye registreres på data. med i kirkeringenes arbeid, og har vært med i kor i
Men fortsatt hjelper hun kateketen å arrangere
mange år.
treff for både toåringer og fireåringer, og passer på En helt spesiell oppgave langt unna vanlig
at alle får innbydelse og bok.
kontorarbeid har Kirsten hatt når førsteklassingene
Anna Eldhuset fikk sin faste kontordag da daglig
blir invitert på julevandring hvert år. Da forvandles
leder hadde behov for avlastning. Etter at Anna ble hun til erkeengelen Gabriel, han som fortalte Maria
pensjonist synes hun at hun kan prioritere det.
at hun skulle bli mor til Jesus. Men erkeengelen
Kirsten rekrutterer også småengler til englekoret.
Og daglig leder Åsne-Louise Halvorsen setter stor
Og
mens hyrdene hutrer rundt bålet, synger
pris på jobben hun gjør:
Kirsten og alle englene: Ære være Gud i det høye!
- Anna kommer alltid med smil og god energi. Hun
Og Kirsten kan fortelle om en liten gutt som
tenner levende lys og gjør det hyggelig rundt oss.
fikk være med på denne vandringen gjennom
Hun har sin faste plass i resepsjonen og hjelper
juleevangeliet, og utbrøt: «Det er jo helt magisk!»
med kontorarbeid, tar imot folk som kommer og
hjelper så langt hun kan. Vi ser at hun blir mer og
Kanskje det er noe av den himmelske magien
mer husvarm. Kirsten er allerede godt husvarm og som gjør at brev puttes i konvolutter, hilsener
erfaren. Jeg har mange ganger tenkt på hvor viktig håndskrives, blomster pynter bordene, og lister og
det er at nybakte foreldre blir møtt på en god
oversikter får det frivillige arbeidet til å fungere.
måte når de velger dåp. Jobben Kirsten gjør blir
Nesten uten at noen legger merke til det.
viktigere framover enn noen gang.
				Elise Seip Tønnessen
Både Anna og Kirsten sier de føler seg verdsatt og
inkludert i fellesskapet med staben, og framhever
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Bli med mot en million!

Givertjenesten bidrar
sterkt til at Randesund
menighet kan drive så
mye ßott arbeid, ikke minst
blant barn og unge.
Du som er med, gj¿r dette
mulig.
I 2019 økte bidragene til
givertjenesten med 8,9%
- til 848.200 kr.
HJERTELIG TAKK
til alle som er med!
I 2019 kom det til 24 nye givere,
og noen falt ut. NŒ er det 143
aktive. Det ¿konomiske
resultatet er et godt skritt opp
og fram. Og det er n¿dvendig,
for menigheten stŒr foran store
utfordringer.
Vi skal ikke bare holde liv i den virksomheten som er i gang, men utvide.
Fordi vi blir mange ßere i bydelen og fordi vi har et sŒ godt budskap Œ formidle.
Er dette viktig for deg? Du har ogsŒ muligheten til Œ v¾re med.

Vi vil nå 1 million i 2020.
1.

Da fullÞnansierer givertjenesten driften som
er i gang - diakoni, barnearbeid,
ungdomsarbeid o.a.
Frivillige gj¿r stor innsats under ledelse av
vŒr dyktige stab.

2.

SŒ skal innsatsen mot barn og unge ¿kes.
MenighetsrŒdet avgj¿r hvordan det konkret
skal skje.

Hvis alle givere f¿lger sine betalingsavtaler,
fŒr vi inn 910.900 kr i 2020.
Huledag 2019

Hvor Þnnes de knapt 90.000 kroner som mangler pŒ millionen?
- 25 nye givere gir 300 kr pr. mŒned.
- Eller: Alle 143 givere ¿ker sine bidrag med 52 kr pr. mŒned.
- Eller: 100 av de nŒv¾rende giverne ¿ker sine mŒnedsbel¿p med 75 kroner.
- Eller kombinasjoner av dette.
Med din hjelp er det fullt mulig Œ nŒ millionen - og mer til.
Vil du endre bel¿p, sender du mail til arnÞnn.larsen@online.no.
Innmelding ordner du pŒ www.randesund.no/givertjeneste
Hilsen giverkomiteen
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Randesund Kirkenytt 35 år
Første nummer av Randesund
Kirkenytt kom ut i mars 1985. Det
var et ekstranummer i anledning
av at Randesund ble eget
prestegjeld, utskilt fra Oddernes
1. mars 1985.
Randesund menighet i 1985:
Vi er blitt eget prestegjeld.
Prester er Jan Otto Kvalheim,
konstituert sokneprest og
Per Arnar Haaland, kapellan
– overført fra Oddernes. I
september blir Einar Ims
tilsatt som ny sokneprest. Han
innsettes i desember. Roald
Korsvik er klokker, Egil Lervik
kirketjener. Tove Houck blir tilsatt
som kateket i halv stilling, betalt
av givertjeneste. Bønnevakten
starter sin virksomhet.
Kirkegårdsutvidelse på Frikstad
er fullført. Hånes kirke er under
arbeid. Grunnsteinsnedleggelse i
september. Stor dugnadsinnsats.
Menighetshuset i Vardåsveien
(nå Randesund bydelshus)
er 10 år. Det er stor aktivitet
der, bl.a. med et stort og aktivt
ungdomskor, Reflex. Bygget
huser også menighetens
barnehage.
Gudstjenestene er annenhver
søndag i Randesund kirke og i
Menighetshuset.
På Hånes samles menigheten
til gudstjenester i gymsalen på
Hånes skole annenhver søndag.
Det er søndagsskole og en rekke
aktiviteter for barn og unge.
Hånesutvalget tar seg av mange
oppgaver for menigheten på
Hånes, men det er underlagt
menighetsrådet for Randesund
og har lite formell myndighet.
Det er også aktivitet med bl.a.
barnegospelkor i Tømmerstø
grendehus som menigheten er
medeier i.
Ny sentralkirke for Randesund
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drøftes. Et utvalg har begynt
arbeidet med å finne tomt.
I årsberetningen for 1985
(Kirkenytt nr. 2/86) kan vi bl.a.
lese at
Søm søndagsskole holder til på
Menighetshuset og Haumyrheia
skole. Søndagsskolen har 152
barn og 35 søndagsskolelærere,
men trenger 4 til.
Søndagsskolen i Ytre Randesund
holder til på følgende steder:
Strømme skole, Dvergsnes
forsamlingshus, Frikstad
bedehus og Sodefjed
forsamlingshus. Søndagsskolen
har 65 barn og 20 ledere.
Mange er engasjert i kor/
musikk (antall sangere/
musikere i parentes):
Randesund menighetskor
(22), Søm musikkor (25), Reflex
(110), Miniflex (?), Menighetens
barnekor (55), Tømmerstø
barnegospel (30), Hånes
barnekor (60), Ungdomskoret
Inspiration (Hånes - nytt
i 1985 - 30), Randesund
messingensemble (7).
Redaktører
Organist Arne Andreassen var
en ildsjel. Han kunne mer enn
å spille orgel. Arne mente at
nå som vi var egen menighet,
måtte vi ha menighetsblad.
Og det kunne gi overskudd til
byggingen av Hånes kirke. Med
menighetsrådets velsignelse
satte han i gang – med
skrivemaskin og det vi nå vil
kalle svært enkle midler. Men
det ble blad – 5 nummer i 1985
og hele 9 nummer i 1986.
Etter et kort mellomspill i 1987
fortsatte Arne Andreassen å lage
Kirkenytt til februar 1989.
Da var det brann i
Dronningensgate der Arne
Andreassen hadde kontor. Arne
sto på fortauet på motsatt side
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og så
på.
Det
gjorde
også
Øyvind
Solum.
Der og da henvendte Arne seg
til Øyvind og utnevnte han
til ny redaktør av Kirkenytt.
Øyvind fikk med seg en
liten redaksjonsgruppe og
satte i gang. I tillegg til det
redaksjonelle, måtte det skaffes
annonser slik at bladet ikke
skulle belaste menigheten
økonomisk. Ganske snart var
det på plass – og siden da har
Kirkenytt i alle år finansiert sin
egen drift ved hjelp av velvillige
og trofaste annonsører og
noen frivillige gaver. Det er
ganske spesielt, for i mange
menigheter er menighetsbladet
en utgiftspost. Kirkenytt kom nå
med 6 nummer i året i A4-format.
Sommeren 1990 tok Øistein
Vigemyr over ledelsen, med god
støtte av dyktige medarbeidere.
Menighetsrådet ga støtte til
innkjøp av dataprogram. Siden
da av har all layout blitt utført på
PC hjemme hos en i redaksjonen.
Etter 8 år byttet man roller i
redaksjonen, og Elise Seip
Tønnessen overtok som redaktør.
I 2003 ble Tor-Bjørn Nordgaard
engasjert som redaktør. Den
nye redaksjonen hadde sitt
tyngdepunkt på Hånes. Det året
dukket de første fargebildene
opp i bladet. Reisingen av Søm
kirke den største saken. Da
Hånes ble eget prestegjeld
og begynte å tenke på eget
menighetsblad, var det naturlig
for Tor-Bjørn å takke for seg etter
et drøyt år.

oss over vår nye kirke, var det
ingen som laget menighetsblad.
Ny giv
MEN, i 2005, etter nesten 2
års pause, tok Tove Houck
Christensen fatt, godt støttet
av sin mann Ralph Nash. Hun
skriver. Han ordner med bilder
og layout. Og slik har det vært
siden.
Samtidig som Tove ble redaktør,
dukket nettsida randesund.no
opp med Kjell Håland som første
webredaktør. Også der hadde
Ralph en finger med i spillet.
Bladet og nettsida har siden
fulgt hverandre til gjensidig
nytte og berikelse.
Det er blitt en stor bunke blader
fra Toves og Ralphs hånd. Det du
leser i nå er nr. 55! Hvor mange
timers arbeid det innebærer,
tør jeg ikke tenke på. Være til
stede på arrangementer med
kamera og notatblokk. Snakke
med mennesker og holde seg

oppdatert med alt som skjer.
Skaffe annonser. Sette opp
bladet på PC. Samarbeide med
trykkeri. Kjempestress opp
mot deadline. Slappe av litt når
bladet er ferdig. Men straks skjer
det noe som må være med i
neste blad. Ingen har holdt på så
lenge som Tove og Ralph. Det er
imponerende!
Det meste av stoffet i Kirkenytt
knytter seg naturlig nok til
aktivitet i menigheten. Det
skjer mye, så det er ikke
vanskelig å fylle bladet med
bilder og rapporter om flotte
arrangementer som har vært og
gode ting som kommer. Det er
bygd to kirker i perioden. Det er
flott å lese om dugnadsinnsats
og god fremdrift. Den gamle
kirka på Frikstad fylte 150 år i
2014. Det ble selvsagt markert.
Prester og andre ansatte har
kommet og gått. Men også
hverdagsmennesker blir trukket

fram. Noen som gjør en lite
synlig innsats, blir nevnt og
hedret. Her er ord til ettertanke,
dikt og prosa. Og mye mer.
Jeg sitter med alle årgangene
av Kirkenytt rundt meg. Kikker
på bilder og leser. Du verden
så mye flott som har skjedd i
Randesund i disse årene! Og
så mye flott som fortsatt skjer!
Bladene er blitt mer fargerike
med årene, men også bladene
med bare gråtoner formidler en
fargerik menighet.
Menigheten er på banen med
aktivt nettsted og facebookside
med mange følgere. Men
Randesund Kirkenytt. –
papirversjonen – når vel så
langt. Vi får stadig eksempler
på at folk som sjelden oppsøker
kirkene våre, leser bladet de får
i postkassa. I en digital tid har
menighetsbladet stadig sin plass.
Og det bladet vi har, kan vi være
stolte av!
Øistein Vigemyr

Og mens vi i Randesund gledet
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Hvem vil synge i kor?

Responsen var knallgod da Søm kirkekor
henvendte seg til Rabakoret og lurte på om de
ville være med på et samarbeid. - Dette blir sååå
gøy, sier Anita Haugstad, leder i Rabakoret.
Og her er ingen utelatt!
Fra de minste i Raba til den eldste i Søm kirkekor
får vi et spenn på over 80 år!
Vi vil vise at de to korene i menigheten kan gjøre
en hel konsert sammen, sier Anette Strømsbo
Gjørv, leder i Søm kirkekor.
Vi har også invitert foreldre av kormedlemmene
i Raba til å være med på noen sanger, forteller
dirigent Lisa Håland, som håper at det kan friste til
å bli med i Søm kirkekor på mer permanent basis.
Skriv en ny sang, sier Elin Wikstøl Andersen,

SØM KIRKE 10. APRIL KL. 21.00
dirigent i Raba til kantor Reidar Skaaland. Det gjør
hun ofte, og nok en gang setter Reidar i gang å
komponere. På konserten synger altså felleskoret
bestående av Raba, foreldre og Søm kirkekor en
helt nyskrevet sang.
Søm kirkekor har holdt det gående i snart 20 år og
det har jamen de fleste medlemmene også, men
det er plass til flere korsangere. Det inviteres til et
knakende godt miljø og mye sangglede, og ikke
minst er det stas å holde konserter. Kanskje noe
for deg også? Kom på konserten vår og se selv. (se
plakat side..)
Kontaktinformasjon leder av Søm kirkekor
anette@gmk.no, mobil 952 80445
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• Åsne-Louise Halvorsen, sang
• Reidar Skaaland, flygel/orgel

Kunstutstilling i Søm kirke

Tradisjonen tro blir det også i år en sommerutstilling. Som i fjor blir det en utstilling av tre sørlandskunstnere,
to bosatt her i byen og en i Lyngdal.Utstillingen åpner søndag 7. juni og avsluttes søndag 23. august.

Kollekt v/ utgang

Rabakorets Vårkonsert
7. mai klokken 17.00
Søm Kirke
(ved fint vær holdes konserten ute)

Arne Åmland
arbeider og bor i Lyngdal. Som
mange kjenner til, utformet
han Søm kirke sammen med
arkitektkollega Arild Lauvland
og kunstneren Kjell Nupen.
Denne gangen er det imidlertid
ikke som arkitekt han kommer,
men som billedkunstner. I
tillegg til arkitektutdannelsen
fra NTH (nå NTNU) har han også
utdannelse fra Statens Kunst
og håndverksskole, Oslo. Som
billedkunstner jobber han med
landskap og religiøse motiver i
form av tresnitt og akvareller.
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Helen Asplund
har ingen formell
kunstutdannelse, men har
arbeidet som billedkunstner
siden 2008. Hun har hatt
utstillinger og separatutstillinger
i Kristiansand, Skien, Haugesund
m.fl. Det hun ønsker å skape
og formidle i sine malerier er
først og fremst stemninger. De
ulike stemninger som oppstår
i naturen eller stemninger i og
mellom mennesker.
Hun har atelier på Odderøya.
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Tone Kjønniksen
har sin utdannelse fra Kunst
og håndverkskolene i Oslo
og i Bergen, samt hovedfag i
glassmaleri fra Edinburgh. Hun
jobber med maleri, grafikk
og glasskunst og har hatt
utsmykningsoppdrag i kirker og
på skoler flere steder i landet.
Gjennom sin kunst, enten det er i
maleri, grafikk eller glass, ønsker
hun å bruke lys til å formidle håp
og tro til mennesker. Hun har
atelier på Flekkerøy.

Fra klokken 16.00 blir det salg
av pølser, middag, kaffe og kaker
Ta med stol
Kollekt
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Unge hjem
Som nyinnflyttet til menigheten i 1975, ble vi
oppfordret til å melde oss på noe de kalte Unge
hjem. Det var kristne husfellesskap beregnet på
unge familier. Og det passet jo bra på oss – vi var
jo unge!
Man valgte selv hvilket opplegg man ville følge,
bibelstudium, neste søndags tekst, bøker med
kristne temaer, tidsaktuelle saker fra kultur og
kristenliv osv. I vår gruppe hadde vi et rikt utvalg
av temaer og bøker. Av bøker vi diskuterte kan
nevnes Bo Giertz: Steingrunnen, Tor Halvor
Hovland: Så som i himmelen, og David Kvebæk: Ta
tid til kjærligheten.

Aktuelle temaer var skillet kirke/stat, de forskjellige
verdensreligioner, forskjeller og likheter mellom de
forskjellige kirkesamfunn, og i nyere tid, homofili
og partnerskapsloven. Vi var innom mange andre
temaer og bøker, men etter hvert falt vi ned på en

Årets nyhet
gjennomgang av søndagens tekst. Det forhindret
imidlertid ikke at også andre temaer kom opp,
med søndagens tekst som utgangspunkt. Men
ofte havnet vi fullstendig på viddene, hvilket
avstedkom mye latter.
Fra begynnelsen var vi en gruppe på 5 – 6 par, men
etter hvert ble vi for mange og måtte dele oss. Det
er jo grenser for hvor mange man kan være i en
stue! Dette var jo også mye av filosofien bak Unge
hjem-gruppene: del opp og få nye medlemmer.
Gruppen har i løpet av disse 45 årene bestått av
mange personer, men de siste 20 årene er vi blitt
en fast gjeng på 10 stykker. Vi kom til at det passet
best for oss i vår situasjon.
Vi er blitt en vennegjeng hvor vi er trygge på
hverandre og trives i hverandres selskap. I tillegg
til faste treff hver måned, har vi også hatt mange
utflukter. Vi har vært på festspillene i Bergen,
besøkt Røldal stavkirke, Agatunet i Ullensvang og
vi har vært på flere sykkelturer i Danmark sammen
med Mandalsavdelingen av KFUK/KFUM.
Uansett hvor gamle vi blir, vil vi alltid kalle oss UNGE
HJEM!				Bjørn Skaar

Hilsen fra en gruppe av yngre årgang
Vi er 8 stykker som møtes ca. 2/3-hver uke til
sosialt samvær pluss samtale. Vi pleier å starte
kvelden med kveldsmat før vi prater sammen om
ulike temaer. Vi har hatt litt ulike opplegg, men nå
følger vi noen bøker der vi kikker på søndagens
tekster. For oss har det vært viktig med litt «lav
terskel» slik at vi ikke trenger å forberede oss til
samtalegruppen. Vi følger opplegget i boka og ser
hvor langt vi kommer.
Samtalegruppa går egentlig ganske langt tilbake
i tid. Utgangspunktet er vel en gruppe som ble

etablert i menigheter på slutten av 1990-tallet.
Denne ble etter hvert så pass stor at den ble delt i
to. Vi er på en måte den ene av disse gruppene selv
om det nå bare er en igjen fra den opprinnelige
gruppa.
For oss som er sammen i denne gruppa er det fint
med et slikt fellesskap som slike grupper gir. Dette
gjelder både sosialt og åndelig. Vi opplever at det
er fint å være del av et fellesskap der vi kan snakke
om både hverdagslige og mer viktige ting. Dette
kan anbefales.			
Åsmund Farestveit

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med
Roald Kvarsten, tlf 8918 46 978, mail: r.kvarsten@gmail.com
eller Åse Neset, tlf 915 75 328, mail: aaseneset@hotmail.com
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5-årstreff: Kveld med
Kirkerottene

TROS 3.TRINN

Alle som fyller 5 år i 2020 inviteres til samling
med Kirkerottene

starter opp onsdag 1. april for alle som går på
3. trinn.

Onsdag 13. mai kl. 17.00 -18.15 i Søm kirke.

Der får du høre om Gud som har skapt alt som
lever. Vi skal også snakke om hvordan vi kan ta
vare på skaperverket.
Vi skal ha forskjellige aktiviteter både ute og
inne, og alle gutter og jenter som går på 3. trinn
er HJERTELIG VELKOMMEN!! Invitasjon kommer i
posten!
Påmelding på www.randesund.no innen 25. mars
2020. Vi har onsdagssamlinger (kl. 14 - 16) før
Balubagudstjenesten og Balubadagen
søndag 10. mai! 		
Håper vi sees! J

Enkel middag for hele familien fra kl. 16.00.

Bli kjent med rottene Vesle og Fredo, som
bor i en kirke i skogen. Vi skal se film om
dem, og ha rottejakt i kirkerommet.
Hold av kvelden! Invitasjon kommer i
posten!

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.
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Det begynner å ligne et liv
En gang må være den første, tenker jeg, når en ny app igjen fullsatt Søm
tas i bruk på mobilen. Det handler om å være klar for kirke. Vi er fulle av
teknologisk endring. Det krever litt ekstra. Mange er
takknemlighet unge
som meg – ikke først til å ta i bruk nye ting. Vi må jo
som gamle. Torill har
være effektive
gitt av seg selv – hun
er et forbilde. Så har
Nå er vi i gang med nytt menighetsråd. Jeg
hun nye og spennende
vil påstå vi har aldri hatt større bredde. Det er
utfordringer foran seg
spennende at alle bidrar fra sitt ståsted. Hvordan
som
sokneprest
skal vi jobbe effektivt sammen – sørge for at alle
blir sett? Vi er blitt en stor menighet med en stab
Det ligner et liv – et langt liv. Svar meg: Hva er det
som teller 12 aktive. Mange skal si sitt og sette sitt
som gjør at dere fortsetter? Hvordan kan vi alle
preg. Vi er heldig og har flotte ressurspersoner i
forstå det og være med å bidra på vår måte? Ikke
alle posisjoner. Så også på den frivillige siden.
nøl med å spørre andre om å være med i det gode
fellesskapet. Vi finner informasjon på randesund.no.
Da kongeparet fylte 80 år, hadde de en tale som
Vi kan delta også på det praktiske plan.
mange nok husker. De gjentok flere ganger: «Det
begynner å ligne et liv», sitert Ole Paus. Jeg kjenner Vi skal til med nyansettelse av kapellan. Da blir
mange i menigheten som dette kunne gjelde for.
det nye initiativ - og noen vil si «debatt». Nye
(Redaksjonen i Kirkenytt inkludert.)
meninger må det være plass for i en kirke med stor
takhøyde.
Det er mange i vår menighet som gir av seg selv
på utallige måter. Vi leser om det i Kirkenytt, på
Vi må aldri stoppe å la oss utfordre av hverandre,
Facebook og Web-siden vår, randesund.no. Vi
det hører med. La oss likevel alltid ta ting med
opplever tjenestene under og etter gudstjenesten
det gode slik som Jesus gjorde med unntak av
og takker på ny for at det finnes så mange
fariseerne.
tjenester i Guds rike at en av dem passer for meg.
Jeg lar meg nok engang imponere av ildsjelene
Enten i en av de mange ansvarene/ smågruppene
som viser ekte tjenersinn.
i menigheten - eller som giver, eller støttespiller i
De har skjønt noe viktig gjennom et langt liv, vist
forbønn for andre.
dugnadsånd. Dere gir det nye menighetsrådet
Det som imponerer meg aller mest, er jo når jeg
troen på det gode i mennesket - i «Et fellesskap
møter igjen såkalte gamle travere. De var erfarne
for alle - i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for
også den gang (siste gang jeg var i MR i 2006medmennesker».
08). Vi så de igjen da vi takket av kapellan Torill
En stor takk for inspirasjonen dere gir oss!
Farstad Dahl, etter 15 år i tjenesten. Da var det
				Øystein Sannarnes

Bli en venn og få en igjen!

Besøkstjenesten er for deg som ønsker å snakke med
noen eller gjøre noe sammen med noen. Ung eller
gammel, hjemme eller på institusjon.
En besøksvenn kan være en du kan prate med om løst
og fast, en du kan gå på butikken med, lese med, gå på
tur med og lignende.
Det er du og din besøksvenn som bestemmer selv hva
dere skal gjøre og hvor ofte dere skal møtes.
Besøksvenner er medmennesker, frivillige med
taushetsplikt som regelmessig besøker mennesker i
alle aldre.
Ta kontakt med diakon Anne Eidjord i Randesund
menighet enten om du ønsker besøk eller har lyst til å
bli besøksvenn, tlf: 38196881/90985987.
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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
18. juni
Alle er hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Reidar Skaaland, kantor,
Rolf Erik Hanisch, sokneprest,
og Anne Eidjord, diakon

Kirkenytt - Randesund menighet - 2020 Nr. 1

21

KARNEVAL SGUDSTJENESTE 1. MARS

Skilsmisse/samlivsbrudd?
Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom,
eller har gått igjennom samlivsbrudd.
Rona Senter, 4 etasje.
Parker gratis i kjelleren,
ta heisen rett opp.

+47 48 88 88 50

Grundig synsundersøkelse, riktige briller og linser.

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
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Elin Røsok Richardsen, diakon
elin.rosok.richardsen@kristiansand.kommune.no
tlf 38196841/90662699
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
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Slekters gang fra november 2019 til februar 2020
Døpte

Viede

Lotte Nordheim Larsen
Mia Crogh
Vilma Gjedrem van Gasteren
Madine Kronborg Sørslett
Johan Pedersen
Milo Steven Sommerfelt Sowka
Leonard Drange
Isabella Utsola Johansen
Eline Lundevold Abusdal
Nella Løland-Grimestad
Thea Synnøve Ljøstad
Josefine Åteigen
Anton Angelo
Tobias Mollestad Sars
Tiril JacobsenElla Gjerdal Skei
Louise Løberg Skarpeteig

Linda Noreen Dybesland og Leendert Bakker

Døde

Mildred Betzy Tune
Reidun Bjørg Ågseth
Sigrun Vollen Horpestad
Elsa Ovesen
Tore Sodefjed
Ragnhild Røv
Bjarne Mydland
Torhild Justvik
Hallbjørg Ånesland
Inger-Dordi Østmoe
Peer Gunnar Kalvø
Terje Mydland

24.12.2019
25.12.2019
29.12.2019
05.01.2020
12.01.2020
19.01.2020
26.01.2020
26.01.2020
02.02.2020
09.02.2020
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STED
Søm kirke
Søm kirke
Søm kirke
Søm kirke
Søm kirke
Randesund kirke
Søm kirke
Randesund og
Søm kirke
Søm kirke
Randesund kirke
Søm kirke
Søm kirke
Søm kirke
Søm kirke
Randesund kirke
Søm kirke
Søm kirke

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

Onsdager
Kl. 10.30-11.15: Babysang (fra 0 til 2år)
Kafé/sosialt fra 11.15
Fra kl .11.15: Kafé på kirketorget

Lørdager
Kl. 19.30: U
 ngdomsgruppa Enter^.
For ungdommer fra 8. trinn og oppover

Fredager
Kl. 18.00-19.30: M
 IDI annenhver fredag.
For gutter og jenter 5. – 7. trinn

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

(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.

TAKKOFFER TIL
Kirkebygg Tallin
Kirkens ungdomsprosjekt
Åpne Dører
Menighetens arbeid
Menighetens arbeid
Internasjonalt fellesskap Kr.sand
Kirkebygg Tallin

NOK
15098
13917
10869
9692
13903
1300
12176

Blåkors og Kirkens nødhjelp 50/50

77697

Kristent Interkulturelt arbeid
Menighetens arbeid
Menighetens arbeid
Menighetens arbeid
Sjømannskirken
Kirkebygg Tallin
Kirkebygg Tallin
Menighetens arbeid
Det norske bibelselskap

8642
5636
14665
5000
10573
8543
4160
23250
9020
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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
Søm kirkekor: Kl. 19.30 – 22.00:

Onsdagstreff med månedens gjest - kl. 12.00 i Søm kirke

Offer 3. NOVEMBER 2019 – 9. FEBRUAR 2020
DATO
03.11.2019
10.11.2019
17.11.2019
24.11.2019
01.12.2019
08.12.2019
15.12.2019

Faste arrangementer i Søm kirke

Onsdag 1. april - Odd R. Jørgensen
9 undere - Om motstandsmannen Pål Eiken
Onsdag 6. mai - Terje Mesel
Bioteknologi på avveier?
Onsdag 3. juni - Bjørg Valborgland
« Å se det store i det små»
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Gudstjenester fra mars til juni 2020
MARS
Søndag 15. mars
3. søndag i fastetiden,
Luk 11, 14-28
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for jorden v/ Rolf Erik Hanisch
Søndagsskole
Klimaseminar i Søm kirke lørdag søndag
Søndag 22. mars
Maria budskapsdag,
Luk 1, 26-38
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Nattverd, søndagsskole,
menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Søndag 29. mars
4. søndag i fastetiden,
Joh 11, 45-53
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ vikar
Dåp, nattverd, søndagsskole
APRIL
Søndag 5. april
Palmesøndag,
Joh 12, 12-24
Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ vikar | Dåp
Torsdag 9. april
Skjærtorsdag,
Matt 26, 17-30
Søm kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Nattverd
Fredag 10. april
Langfredag,
Mark 14, 26-15, 37
Randesund kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Søndag 12. april
Påskedag,
Luk 24, 1-9
Søm kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd

Søndag 19. april
2. søndag i påsketiden,
Joh 21,1-14
Søm kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Påskefest for alle generasjoner
Søndag 26. april
3. søndag i påsketiden,
Joh 10, 11-18
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Nattverd
MAI
Søndag 3. mai
4. søndag i i påsketiden,
Joh 16, 16-22
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ vikar
Nattverd, anledning til personlig
forbønn, søndagsskole
Randesund kirke kl. 13.30
Dåpsgudstjeneste v/ vikar

Lørdag 23. mai
Luk 1, 50-53
Søm kirke kl. 11.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Rolf
Erik Hanisch
Randesund kirke kl. 13.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Søndag 24. mai
Søndag før pinse,
Joh 15,26-27
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ vikar
Dåp, nattverd, søndagsskole
Søndag 31. mai
Pinsedag,
Joh 20, 19-23
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Dåp, nattverd, anledning til
personlig forbønn

Lørdag 9. mai
Joh 16, 16-22
Søm kirke kl. 11.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Søm kirke kl. 13.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch

JUNI
Søndag 7. juni
Treenighetssøndag,
Matt 28, 16-20
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ vikar
Nattverd, Søm kirkekor

Søndag 10. mai
5. søndag i påsketiden,
Joh 15, 1-8
Søm kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Balubadag

Søndag 14. juni
2. søndag i treenighetstiden,
Matt 3, 11-12
Buane kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste
v/ Rolf Erik Hanisch
Søndagsskolens
sommeravslutning

Søndag 17. mai
Grunnlovsdag,
Salme 127,1-3
Randesund kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Torsdag 21. mai
Kristi himmelfartsdag,
Mark 16, 19-20
Søm kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Rolf Erik Hanisch
Dåp

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

Følg oss på Facebook

