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   Redaktørens … 
«Det er mørkt når vi drar på jobb, og 
det er mørkt når vi kommer hjem.» 
Et oppgitt sukk når vinteren rykker 
nærmere. Det ble en litt lysere 
morgen rundt tiden da vi stilte 
klokken og gikk inn i vintertiden, 
men så har mørket overtatt. Et 
mørke som også blir et indre mørke 
i tiden rundt allehelgenssøndagen 
når savn og sorg forsterkes ved vårt 
besøk til en grav for å tenne lys og 
minnes. Muntlig ville jeg kort og 
godt bare ha sagt: det er ikke gøy 
i det hele tatt! Heldige oss som får 
øye på solen av og til på dagtid. 
Det er som om ryggen ranker seg, 
hjertet kjennes lettere og lyset blir 
som medisin for en trist sjel.
Og heldige oss som får feire 
desember måned sammen midt i 
mørketiden. Med lyset som det store 
sentrum. Tente lys, sang og musikk 
og konserter som lys, fellesskap som 
lys, aktiviteter som lys. Og midt i 
det hele det store Lyset, gaven, som 
sender sine stråler inn i våre hjerter. 
Lyset, som tilgir og gir nåde så livsbøren 
vår ikke blir for tung å bære. Lyset, som gir 

livsmot og 
innsatsglede 
på desember-
veien og 
videre inn i det 
nye året. Lyset, 
som gir lindring 
og håp når vi gråter ved en grav. 
Heldige oss som har et fellesskap 
å søke til, som får lov å gå inn i 
meningsfylte oppgaver som bare 
venter på oss. Heldige oss som får 
leve dagen med follede hender i 
ryggen. Og heldige oss som ikke 
hemmes av en syk kropp når det 
gjelder å kunne sukke en bønn for 
den vi er glad i. 
På deilig nynorsk har diakonen vår 
kartlagt behovene for oppgaver 
i menigheten vår. Og vi har med 
hensikt plassert oversikten på 
midtsidene slik at vi kan ta dem ut 
og ikke glemme dem når bladet går 
videre til papirdunken. Vi finner alle 
noe der, og gjennom oppgavene 
finner vi fellesskapet.

     Hilsen Tove   

Han
forsoner

oss
med

det som
har vært

gir oss
styrke
langs
veien
i dag

fyller
oss 

med håp
gjennom
timene

mot
lyset

JULETREFEST
SØM KIRKE

KL. 17.00

V E L K O M M E N  T I L

P Å M E L D I N G :
W W W . R A N D E S U N D . N O

 
H Å P E R  V I  S E E S !

Søndag 2 . januar  2022

ALLE
VELKOMMEN !!

TIRSDAG
30.NOVEMBER

JULEGRØT KR 30,- PR PERS 
KL 16-17.30

 

JULEVERKSTED 
FRA KL 17

KR 60,- PR PERS
 

VELKOMMEN!!

Julegrøt +
Juleverksted

SØM KIRKE:
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TROS på 1.trinn! J
Starter opp i Søm kirke i uke 9 (kl. 14-16). 
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 6. mars kl. 11. Hold av 
dagen! J Og alle (barn, unge, voksne og eldre) 
oppfordres til å kle seg ut! J 
Over nyttår får alle medlemmer som er født i 
2015 brev i posten med innbydelse til TROS. 

Ikke filosofenes Gud – men Gud som er nær!
Den kjente naturvitenskapsmannen og kristne filosofen Pascal skriver i sin 
dagbok om en hendelse som fikk stor betydning for han.

I nådens år 1654.
Mandag 23. november, den hellige pave og martyr Clemens og andre 
martyrers fest.
Fra omtrent halv elleve aften til omtrent en halv time etter midnatt.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store forskjellen det er på en gud som bare er inne 
i hodet til mennesker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som kommer inn i vår verden. Julenatt 
kommer Gud så nært at vi kan se Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se hvordan Gud er. Vi så en sårbar 
Gud, overlatt i menneskenes hender og omsorg. Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke tror på en 
gud som bare er inne i hodene til filosofene og de lærde. «Ordet ble menneske, og vi så Hans herlighet», 
skriver Johannes. 

Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde. Det stopper ikke med at Gud kommer nær, det 
handler også om en relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal være min Gud.» Gud ble menneske for 
å nå helt inn til oss. Gjennom dåpen og troen på Jesus blir dette en virkelighet. 

«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1)  

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans. Her hadde han sydd inn det som var aller 
viktigst i livet. På den lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde oppdaget, men der stod 
ordene han hadde skrevet ned etter opplevelsen.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.

Velsignet jul!
Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark
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Givertjenesten skaper muligheter!

Givertjenesten når 1 million i 2021!
I år vil givertjenesten inkludert prosjekt UNG samle inn vel 1 million kroner. Innen nyttår 
vil det være resultatet. Hjertelig takk til dere som bidrar! 

Men vi samler ikke på penger.
De blir straks til tjenester og gode opplevelser, givende og byggende møter mellom 
mennesker. Ungdom har et sted å møtes, og der treffer de andre ungdommer og trygge 
voksne. Barn kommer til trivelige aktiviteter og relevant trosopplæring. Eldre og syke får 
omsorg og omtanke. Kort sagt: Menigheten i funksjon for deg og dine.
Givertjenesten bidrar til å løfte aktivitet og innsats utover det aller mest elementære. Vi 
betaler noe av lønna til diakon, kateket, renholder og ungdomsarbeidere. 

Nå har vi gjennom prosjekt UNG særlig fokus på barn 
og unge:
•  Ombygging av kjelleren i Søm kirke  
•  Utstyr til kirkekjelleren og annet arbeid 
•  Flere/større stillinger rettet mot barn og ungdom


Kirkekjelleren er ferdig og tatt i bruk. (Se bilder.) 
Noe nytt utstyr er på vei. Lokalene fylles med aktivitet. 
Vi har plass og nye muligheter - og det er viktig, 
for Randesund rommer stadig ßere mennesker. 
Noen av dem Þnner en plass i kirka og vi prøver å få 
kontakt med enda ßere, og gi dem et godt tilbud. 

Prosjekt UNG fortsetter - BLI MED du også!
Innen sommeren 2024 vil vi samle inn 500.000 kr til arbeidet 
blant barn og unge. Da er vi avhengig av din innsats.
Meld deg inn på skjemaet du Þnner på 
randesund.no/ung (nederste bilde) 
eller bruk QR-koden. 
Fyll ut med beløp, navn, adresse osv. 
Vil du ha skattefradrag, må du oppgi 
personnummer.  

Det går også an å gi 
enkeltbidrag til prosjektet:  
Vipps 689 930 eller 
bankkonto 2801.51.32193.

Givertjeneste, enkeltgaver og takkoffer gir rett til skattefradrag.

For giverkomiteen                                                         
Øistein Vigemyr

QR-kode - 
snarvei til 
innmelding

GIVERTJENESTEN SKAPER MULIGHETER
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Midt i livet og glad i kirken
Karen Marie og Åsmund 
Farestveit har bodd på Søm 
siden de fikk barn - nå har 
eldstemann flyttet hjemmefra. 
Omtrent like lenge har de gått i 
Søm kirke, og kjent seg hjemme 
der. Nå ønsker de å møte flere i 
samme livssituasjon der. 

- Vi vet jo at det er 
mange aktuelle; vi treffer dem 
i andre sammenhenger, men 
går du på gudstjenesten 
søndag formiddag, ser du at 
det er andre aldersgrupper som 
dominerer, sier Karen Marie.

- Vi ønsker at 
menigheten skal være aktuell 
for alle, i alle livsfaser, sier 
Åsmund, som også sitter i 
menighetsrådet. 
Der er han med 
å diskutere 
strategier for å nå 
bredt ut. Men han 
innrømmer at han 
trives vel så godt 
med å gjøre noe 
aktivt som å sitte 
i møter. Og nå er 
han altså innstilt 
på å være med 
og ta i et tak for 
å skape et sted 
å være som kan 
åpne dører for 
de som kanskje 
er kommet ut av 
vanen med å gå til kirken.

Nå er ekteparet med 
på et initiativ for å få til en 
møteplass for at voksne midt i 
livet kan komme sammen og 
bli kjent. Tanken er å skape 
sosial kontakt og tilhørighet 
gjennom å gjøre noe sammen. 
De forteller at de har planlagt 
en lørdagskveld der deltakerne 
blir delt inn i grupper som lager 
mat sammen. De har fått låne 
et skolekjøkken på Lund, og når 
maten er klar, vil de dele rettene 
i et måltidsfellesskap. Den 
første datoen de har valgt er  
27. november, så når 

menighetens julemesse 
er avviklet, kan 
mellomgenerasjonen gjøre 
seg klar til kokkekamp på 
skolekjøkkenet.
Tidligere har Åsmund 
vært engasjert som 
ungdomsarbeider i menigheten 
ved siden av lærerjobben. 
Da var han med å dra i gang 
ungdomsklubben Enter på 
lørdagskveldene. Karen 
Marie har bl.a. vært med i 
søndagsskolen. Begge har vært 
fast inventar på Enter-turer – 
med hele familien. Og det siste 
året har de også stilt opp i Midi 
for gutter og jenter i slutten av 
barneskolen. Nå har de altså 

lyst til å slå et slag for dem som 
kanskje er over småbarnsfasen, 
som kan tenke seg litt voksenliv 
i menigheten. Målgruppa for 
lavterskeltilbudet har de satt til 
voksne under 50.

- Det må ikke oppfattes 
som en absolutt aldersgrense, 
bare en antydning om hvem 
dette passer for, sier Karen 
Marie. Hun forteller at de har 
unnfanget idéen sammen med 
sine gode naboer Bjørg og 
Bjarne Sløgedal, som forøvrig 
begge har passert 50-årsmerket. 

- Dette skal ikke være 
en ny forpliktelse for travle 

familier, men heller en hyggelig 
happening, der det kan være 
lett å ta med seg venner, sier 
Åsmund. Initiativtakerne 
tenker seg at det er flere i 
deres livssituasjon som kan 
tenke seg å gå i kirken, også på 
søndagsgudstjenesten, og at 

det vil være lettere 
å komme seg over 
dørterskelen når 
de vet at de treffer 
kjente der. 

- Vi har jo 
egentlig nok å 
gjøre, og vi treffer 
andre på vår alder 
i bibelgruppe 
og i den nye 
kirkeringen som 
møtes til enkle 
samlinger i kirkens 
lokaler, sier 
Karen Marie. Hun 
peker på at dette 
tiltaket sikter mot 

å inkludere alle generasjoner 
i det store fellesskapet i 
menigheten. Og der kan det 
til tider være tynt med folk fra 
mellomgenerasjonen. 

- Vi har jo my flott arbeid 
for barna her i menigheten. De 
har vært flinke med å tilpasse 
trosopplæringen og andre 
tilbud til barnefamilienes travle 
liv. For småbarnsfamiliene 
finnes det et opplegg som 
stadig følger opp og skaper 
tilhørighet. Men tilhørighet er 
jo like viktig i alle livsfaser, sier 
Åsmund. 
        Elise Seip Tønnessen

6 Kirkenytt - Randesund menighet - 2021  Nr. 4



«Nå vandrer fra hver en verdenskrok» synger vi. 
Og det er jo det vi gjør i adventen og førjulen – vi 
vandrer og venter på han som har kommet, og 
som har sagt at han skal komme igjen. Vi pynter, 
vi baker, vi handler gaver, mange stresser, mange 
nyter. Jul er så mye, så fint, så skjørt og for mange 
så vrient. Det skal liksom være så innmari koselig, 
og sånn er det ikke for alle. Jul er også tid for savn 
av mennesker vi ikke hadde råd til å miste, av håp 
som ikke ble noe av. Alt forsterkes i jula. 
Julekosen får så stor plass i samfunnet, og 
vi begynner å lade opp allerede i slutten av 
november, det oser koselighet overalt. Men det vi 
feirer var ikke mye koselig, det var ramme alvor. To 
unge mennesker som skulle bli foreldre, ikke noe 
sted å være, fødsel aleine under de kummerligste 
forhold. Gud med oss, midt oppi alt. For det lille 
barnet som ble født, han som vi feirer, han kom 
ikke for å lage julekos, han hadde en mye større 

oppgave! Han kom med 
lys, fred og frelse til oss 
forvirrede mennesker. 
Det evige Ordet, Gud, ble 
menneske, «det sanne lys som 
lyser for hvert menneske kom 
nå til verden», står det i Johannes 1. «Den finner 
ikke julen som leter under et tre», er det et klokt 
menneske som har sagt. Det er fint med gaver, fint 
med alle lysene, fint med familie, slekt og venner, 
men jeg ønsker for oss alle sammen at det store 
som skjedde engang skal være det aller viktigste.
At vi ikke glemmer julens store budskap midt 
oppi alt. For det varer ikke bare denne jula, men 
for alltid. For «Finner du ham i krybbens hø som 
hyrder så – da eier du nok til freidig å dø og leve på». 
Velsigna jul til dere! 
   Hilsen Kristina Grundetjern

Temakvelder i Søm kirke
Denne høsten har vi startet opp med 
temakvelder i Søm kirke. Hver siste mandag i 
måneden inviteres det til foredrag og samtale 
rundt varierte og aktuelle temaer. Her skal 
det være noe for enhver – både for foreldre 
og andre voksne uavhengig av livssituasjon. 
Dette skal også være en sosial arena hvor du 
kan bli kjent med andre i menigheten.
På samlingene, som varer fra kl. 19.30 til 
21.30, er det enkel servering, og det er gratis å 
delta. Velkommen!
29. november: Hva har møtet med islam gjort 
med min kristne tro? Ved Levi Geir Eidhamar.
31. januar: Et livssynsåpent samfunn. Forum for 
tro og livssyn ved Ragnhild Toreid.

28. februar: Når barna blir tenåringer – 
Utvikling, løsrivelse og familierelasjoner.  
Ved Ingun og Andreas Magnus.
28. mars: Hva slags mennesketype er du? En 
smakebit på Enneagrammet – et verktøy for 
personlig vekst. Ved Ingunn Eidem.
25. april: Hvilepuls og naturglede. Ved Håkon 
Borgenvik
30. mai: Tema kommerl
Det kan bli endringer i programmet. Følg med på 
facebook og nettsider. 

Randesund menighets misjonsprosjekt
Randesund menighet har inngått en misjonsavtale 
med Stefanusalliansen. Vi støtter prosjektene 
«Stefanusbarna» og «Anastasia» i Kairo, Egypt.
Avtalen går over tre år, fra og med 2021 til og med 
2023. Vi har som mål å samle inn til sammen  
kr. 240.000 i løpet av disse tre årene.
Vi ønsker å engasjere alle aldersgrupper i vår 
menighet i forbønn og givertjeneste for barn, 

ungdom og voksne som trenger materiell hjelp. 
Vi vil også støtte dem i retten til å kunne ha sin 
kristne tro.
Les mer om prosjektene på  
www.stefanus.no/hva-gjor-vi/her-arbeider-vi/
egypt
Hittil innkommet til misjonsprosjektene:  
Kr. 55 822,-
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Nytt fra menighetsrådet
Vi har hatt en travel og givende høst. Mye gøy og 
positivt skjer i kirken vår. Det som kanskje gleder 
meg mest er igjen å se den store flokken med 
barn som, i begynnelsen av gudstjenesten samles 
rundt søndagsskolens skattekiste foran i kirken 
før de marsjerer ned i kjelleren til søndagsskole. 
Det er inspirerende og det fyller oss med glede 
å se barna i gudstjenestene. En stor takk til dere 
voksne som tar ansvar for at alle barn som har lyst 
kan komme på søndagsskole i Søm kirke.
Enter 
Ungdomsklubben Énter har tatt den nye 
ungdomssalen i kjelleren i bruk. Det ser veldig 
lovende ut. I løpet av november håper vi å 
være helt i mål med dugnadsinnsatsen og 
installering av det nye moderne lys-, lyd- og 
bildeutstyret. Målet er å ha en offisiell åpning av 
den nye salen i november. Det er mange som har 
bidratt, men jeg ønsker å rette en særlig takk til 
en dedikert guttegjeng, med Tobias Malvik og 
Magnus Ramsdalen i spissen, som har gjort en 
kjempeinnsats – hjertelig takk til dere! 
Menighetsrådet gleder seg over at vi har flere 
ungdommer til konfirmasjonsundervisning i 
høst enn vi har hatt på flere år. I forlengelsen av 
et spennende undervisningsopplegg, gleder 
vi oss over å kunne invitere konfirmantene 
til å være med på Énter. Her inkluderes og 
engasjeres ungdommene hver lørdag i et trygt 
ungdomsmiljø med masse spennende aktiviteter.
Møteplasser 
Stab og frivillig har virkelig stått på i høst for å 
skape møteplasser for unge og voksne i kirken. 
Vi inviteres til å være med på felles ”bli kjent 
middager”. En ivrig gjeng har startet opp med 
temakvelder en gang i måneden. Her deltar 
spennende foredragsholdere som innledere. Vi 

har bønnetjeneste, 
smågrupper, 
bibelgrupper, 
Rabakoret, 
kirkekoret og 
mye mer. Se 
hjemmesidene og 
Kirkenytt for informasjon. 
Menighetsrådet er glade for 
alt det gode arbeidet som vår dyktige stab og alle 
frivillige medarbeidere legger til rette for. Vårt mål 
er at alle, - barn, unge og voksne i bydelen skal 
kunne delta, finne seg til rette, og engasjere seg i 
menighetens ulike aktiviteter.
Medarbeidere 
I høst har hovedfokuset vært rettet mot å ”ta 
igjen det tapte” og kommer skikkelig i gang etter 
en lang tid med koronarestriksjoner. Vi håper og 
tror at vi med stor innsats fra stab og frivillige er 
på god vei. Det å få på plass en vikar i rollen som 
daglig leder har vært til stor hjelp. Vi er takknemlig 
for å ha fått Marie Holte i den rollen. Vi er også 
takknemlige for at Nataliya Egeland har fått fast 
stilling som kirketjener. 
Med midler fra vår egen givertjeneste og prosjekt 
Ung jobber menighetsrådet videre med å styrke 
barne-, ungdoms- og familiearbeidet. Takk til alle 
dere som gjennom fast givertjeneste gjør dette 
mulig.   
Til slutt vil jeg reklamere for julemessen 27. 
november. Der anbefaler jeg alle i Randesund til å 
komme og kjøpe masse lodd og kose seg. Det vil 
være flotte gevinster og salg av julekaker og alt 
mulig annet fint. Kom, gjør en god julehandel og 
støtt arbeidet i menigheten. Hjertelig velkommen!
 

Nils Kristian Aarsland, leder i menighetsrådet

Romjulskonsert i Søm kirke tirsdag 28. desember kl. 19.00
Fire unge klassiske talenter holdt hver sin 
lunsjkonsert i Søm kirke i juli i år. Konsertene 
var en suksess sett både fra utøvernes og 
publikums side.
Nå møtes en del av disse ungdommene 
igjen i Søm kirke til en romjulskonsert 
sammen med domkantor Martin Pearson. 
Her skal det presenteres både kjente og 

kjære julesanger, samt en del mindre kjente. 
Velkommen en times musikalsk fellesskap i 
Søm kirke.
Konserten er arrangert av Randesund 
menighet, med støtte fra Kristiansand 
kommune.
Ingen påmelding, billetter selges ved 
inngangen, betaling med VIPPS eller kontant.
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SØM KIRKE

Nora Strømme, Tiril M. Beisland, fløyte Erle Steinkopf, fløyte

Billetter: Kr. 150 Familie (maks 2+2) Kr. 500
VIPPS eller kontant ved inngangen.

arr. Randesund Menighet, med støtte fra Kristiansand kommune

Filip B. Hansen, fiolin MathiasS.Pearson, cello Martin Pearson, orgel

Tirsdag 28. des. kl. 19
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FOR BARN MELLOM 0 OG 2 ÅR 
MED FORELDRE

NB! HUSK PÅMELDING  
(KUN ÉN GANG PR SEMESTER):

 www.randesund.no
 

Kr 40,- pr gang
betales når dere kommer

ON-CALL AND RELIABLE!

 

10 ONSDAGER 
FRA 2.FEBRUAR 2022

(UNNTATT 23.FEB VINTERFERIE 
OG 13.APRIL PÅSKEFERIE) 

T.O.M. 20.APRIL 
 

KL. 10.30 – 11.15 
I SØM KIRKE. 

 

KAFÉ FRA KL 11.15
TA MED MATPAKKE, GRATIS KAFFE/TE, VAFLER: 10,-

VÅREN 2022:

G U T T I S

VELKOMMEN 
TIL

M A N D A G E R
1 8  -  1 9 . 1 5

SØM KIRKE,
UNDERETASJEN

ANNENHVER
MANDAG I
ODDETALLSUKER

SNEKRING / FORMING
LEK

ANDAKT
FILM

FORFRISKNING

OPPSTART
17/1-22

1. - 4. TRINN

VÅREN 
2022

Barnegudstjeneste
S Ø M  K I R K E

KL 17

P Å  B A R N A S  P R E M I S S E R

VARIGHET: MAX 45 MIN - LIVLIG -
SANSELIG - GJENKJENNELIG - 

VI LAGER EN  "HUSKE-PÅ-TING" - 
ETTERPÅ ENKEL KVELDSMAT.

Kom!

23.jan
13.feb

13.mars

VÅREN
2022
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F A C E B O O K :  M I D I - S Ø M  K I R K E             R A N D E S U N D . N O / M I D I

M I D I
H V A ?  K L U B B  F O R  J E N T E R  O G  G U T T E R  P Å  5 . - 7 . T R I N N .  

H V O R ?  K J E L L E R E N  I  S Ø M  K I R K E  

N Å R ?  F R E D A G E R  I  O D D E T A L L S U K E R ,  K L  1 8 . 0 0  -  1 9 . 3 0  *
*Tidspunkt kan variere

KAN DU SOM VOKSEN VÆRE MED OG HJELPE TIL ? 

MIDI TRENGER DEG! NÅ!
K O N T A K T   M A R T E  D I A K O N :  4 7  1 7 7  2 2 7

Oppstart: 21.januar

1-ÅR!

HEI, DU SOM 
ER ELLER 

SNART BLIR : Kom!NY 2021

Vi i Randesund menighet
vil gjerne gi deg en GAVE !  

Det er en fin bok som
passer for deg.

Kom og hent den i kirka
tirsdag 7.des kl 17 eller
en av dagene i uke 49

(tirsdag - fredag mellom
kl 10-14)! 

Påmelding innen 1.desember:
www.randesund.no

 
Hilsen Randesund menighet 

v/Ellen og June

Vil du bli tårnagent?

Vi trenger deg til å være med å 
løse oppdrag og mysterier i

Søm kirke (2.-4.trinn)
lørdag 5. og søndag 6.februar!

Velkommen til en spennende helg!

Hilsen oss i Randesund menighet
(i all hemmelighet)

Kirkenytt - Randesund menighet - 2021  Nr. 4 11
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ONS D
FK EA EN

AGS-

VELKOMMEN!
SØM KIRKE ONSDAGER KL 10.30 - 12.30
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Aktivitet Skildring Hyppigheit

Eldre

Hyggetreff
Andaktsstund med kaffe/kaker på Randesund 
omsorgssenter og Strømmehaven. Behov for fleire som kan 
ha andakt.

1-3 gonger i halvåret

Onsdagskafé

Tre onsdagar i månaden er det Onsdagskafé på Kirketorget. 
Ein viktig møteplass for eldre, skuleborn og babysong- 
foreldre. Treng friviljuge til å koke kaffi, steike vaflar og 
rydde etterpå.

1-2 gonger i halvåret

Månadens gjest
Ein gong i månaden er det seminar/foredrag i kirkesalen. 
Treng friviljuge til å koke kaffi, servere kringle og rydde 
etterpå.

2-3 gonger i halvåret

Strømmehaven
Randesund menighet ynskjer å vere synlege og tilstades på 
Strømmehaven. Me treng friviljuge til ulike oppgåver der. 
Ta kontakt med diakon for meir informasjon.

Så ofte det passar for deg.

Besøksven

Det er mange i Randesund som er einsame eller har 
utfordringar som gjer at dei ynskjer besøk. Gjennom 
pandemien er det fleire som har vore isolert og vore mykje 
inne. Det kan vere både unge og eldre. Nokon treng ein 
samtalepartnar, andre treng å kome seg litt ut på tur eller 
kafé.

Så ofte det passar for deg 
og den du besøker.

Born/Ungdom

MIDI

Annankvar fredag er det MIDI – ein klubb for 5.-7. klasse. 
Det er behov for trygge vaksne som kan vere tilstades 
for tweensa våre. Det trengs friviljuge som møter 
opp på dagen og som kan vere med på planlegging/
administrering.

Velkommen som friviljug i Randesund menighet
I august byrja eg som diakonvikar i Randesund 
menighet. Eg fekk fort erfare at dette er ein stor, 
levande og aktiv menighet. Imponerande mange i 
kyrkjelyden vår gjer ein innsats for å legge til rette for 
trygge og opne fellesskap for bebuarane i Randesund. 
Andre stiller trufast opp i bøneteneste, i arbeid 
med nettsidene våre, som klokkarar og kyrkjevertar, 
som besøksvener eller praktiske oppgåver. Det 
friviljuge engasjementet gjer at me kan kalle oss ein 
fellesskap for alle, i tru på Jesus Kristus og i teneste for 
medmenneske. 
Det er friviljuge i denne kyrkjelyden som trufast og 
jamt har stått i ulike tenester i over 30 år. Som ung og 
i byrjinga av mitt arbeidsliv, gjev dette inspirasjon og 
motivasjon. Eg tek av meg hatten for alle dykk som 
set av tid til å tene dykkar medmenneske gjennom ei 
friviljug teneste i kyrkjelyden vår.
Men, etter at samfunnet byrja å opne opp i haust, ser 
me ein nedgang i friviljugheta. Det har hendt i haust 
at kyrkjekaffien nesten har vorte avlyst. Staben har 

òg i større grad enn før stilt opp i friviljuge oppgåver. 
Behovet for friviljuge er stort. 
Det trengs store og små hendar til ulike oppgåver i 
Randesund menighet. Det kan handle om konkret 
kaffekoking og baking, trygge vaksne i borne- og 
familiearbeidet vårt, praktiske og tekniske oppgåver, 
som besøksven, eller medhjelparar på gudsteneste. 
Kanskje har du tid og lyst til å starte noko nytt eller ser 
behov fellesskapen vår ikkje dekker. Det er behov for 
deg som stiller trufast opp veke etter veke, og du som 
vil gje av di tid ei gong i halvåret. 
Som friviljug betyr du mykje for kyrkjelyden vår, det 
fellesskapet me bygger i lag, og høve det gjer alle oss 
til å tene våre medmenneske i Randesund – det er 
unikt! Du er hjartleg velkommen til å vere friviljug.
Ta gjerne kontakt med diakonvikar Marte M Dybdal, 
dersom du vurderer å vere friviljug.  
471 77 227/38 19 68 81 
marte.martilla.dybdal@kristiansand.kommune.no 
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ENTER

Kvar laurdag er det ENTER for ungdommane våre. Det er 
krevjande å vere ungdom i den tida me lever. Behovet for 
trygge vaksne som har tid til å sjå, vere i lag med og vere 
førebilete for ungdomane våre er viktig. 

1-2 gonger i halvåret

GUTTIS

Annankvar måndag er det GUTTIS. Sløyd og forming i 
kjellaren i kyrkja, med innslag av song og forteljingar frå 
Bibelen. Gutta i kyrkjelyden vår treng trygge vaksne som 
ser dei. 

Familiearbeid

Tysdagsmiddag

Ein tysdag i månaden inviterer me til middag på 
Kirketorget. Dette er eit viktig møtepunkt på tvers av 
generasjonar. Det trengs friviljuge til å rigge rommet, setje 
ut mat (ferdig bestilt) og rydde/vaske etterpå.

1-2 gonger i halvåret.

TROS 1., 3., 5. 
trinn

Friviljuge til å bidra med ulike praktiske oppgåver.

Ulike 
trosopplærings-

tiltak

Friviljuge til å bidra med ulike praktiske oppgåver.

Sondagsskulen

Det er sondagsskule nesten kvar sondag. Det trengs fleire 
friviljuge til å ha sondagsskule, og nokon til å administrere 
sondagsskulen. Dette er svært viktig for borna i kyrkjelyden 
vår!

Gudsteneste

Klokkar Klokkaren hjelper til i gudstenesta med å lese kunngjeringar og tekstlesing. Ein 
får grundig innføring på førehand i kva ein skal seie og gjere. 

Kyrkjevert Ei viktige rolle i gudstenesta er å ynskje velkommen og ta i mot dei som kjem. 
Eit smil kan bety mykje. Det trengs friviljuge som vil vere med på dette.

Enkel 
kyrkjekaffi

Kyrkjekaffien er den viktigaste møtestaden for kyrkjelyde vår. Her møtast me på 
tvers av generasjonar, vert kjend med kvarandre og bygger fellesskap. Til enkel 
kyrkjekaffi treng me friviljuge som kan koke kaffi, sette ut kjeks/kaffikoppar og 
rydde etterpå.

1-3 gonger 
i halvåret

Stor 
kyrkjekaffi

Nokon gonger markerer me noko ekstra på gudstenesta. Då lagar me 
stor kyrkjekaffi. Då er det 3-5 personar som bakar kake/bollar/muffins til 
kyrkjekaffien. Me treng friviljuge som kan bake, koke kaffi, sette ut koppar/kaffi/
bakst og rydde etterpå.

1-2 gonger 
i halvåret

Dåpsvert
Forsongarar
Praktisk

Vaske dukar/
klutar/

Me har ei liste over personar som hjelper til med å vaske dukar, 
kjøkkenhandklede og klutar. Det er stor aktivitet i kyrkjelyden vår. Kjøkkenet 
med klutar og kjøkkenhandklede er mykje brukt. Reinhald knytt til dette er ei 
svært viktig oppgåve.

1-5 gonger 
i halvåret

Dugnad
Kyrkja vår er vakker og me har eit fint uteområde. Det krev innsats å halde alt 
dette ved like. Det trengs innsats til ulike praktiske oppgåver på dugnad, både 
inne og ute ila året. 

1-3 gonger 
i året 

Mykje av arbeidet vårt er drive av friviljuge som gjer ein trufast innsats år etter 
år. Det hender at nokon likevel ikkje kan kome som planlagt. Då treng me ei 
liste over personar me kan ringe på kort varsel når det trengs. 

Av og til 

Kirkenytt - Randesund menighet - 2021  Nr. 4 15



Min salme
Eg fekk utfordringa om å dela «Min salme» frå Odd 
Vidar Pedersen. Eg har valt ein vakker salme som 
mange nok kjenner til og har glede av. Teksten 
er skriven av lyrikaren Haldis Reigstad, og denne 
salmen er kanskje den mest kjente av songane 
ho har skrive. Ho er vestlending slik som eg er, 
og det at teksten er på nynorsk gjer meg enda 
meir glad i den. Gunstein Draugedalen har fortalt 
at han var saman med Reigstad på eit kurs på 
Hurdal Verk folkehøgskole i 1977. Under ein 
bibeltime skreiv ho teksten, og ho bad han så om 
å skrive melodien til. Draugedalen har fortalt at 
då Reigstad skreiv «Tett ved sida mi går Jesus» var 
ho i ein krevjande livssituasjon. Songen vart med 
i Salmer 1997, (tillegget til Norsk Salmebok) og den 
er med i Norsk Salmebok (2013) som nr. 361. Fleire 
andre songbøker har den også med. Innhaldet 

er enkelt og rett 
fram, og melodien 
som Gunstein 
Draugedalen laga 
til den er god å 
syngja med på. For 
meg er salmen ei 
påminning om at Jesus 
ser meg kvar dag og alltid 
vil vera med meg. Også i tider når alt er mørkt eller 
livet er tungt å bera, får me trygt gå med Han ved 
sida vår. Salmen gjev oss trøyst og håp for evig tid.

Eg har no utfordra Ingar Boge til å dela med oss 
salmen hans i neste nummer av Kirkenytt.

  Med venleg helsing Dag Soldal

Tett ved sida mi går Jesus  Tekst: Haldis Reigstad  Melodi. Gunstein Draugedalen

Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her 
 
Han på vegen vil meg vakta
Så eg ikkje går meg vill
Å, kor godt det er for barnet
Å få høyra Jesus til.
 
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der

Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
 
Han som er den gode hyrding
Tek mi vesle veike hand
Dag for dag han trufast leier
Meg til himlens lyse land
 
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her

 
Tett ved sida mi går Jesus
Å, kor eg er sæl og fri
Som kan jubla ut i lovsong
Eg er hans til evig tid!
 
Tett ved sida mi går Jesus
Alltid vil han vera der
Eg treng ikkje gå og ottast
Når eg fylgjer Jesus her
  

Iver Kleive på besøk i 
Søm kirke i november
Iver Kleive var nylig 
innom i Søm kirke for 
å ha et kort møte med 
orgelet og klaveret. Han 
smilte også da han gikk. 
Både han og vi gleder oss 
til konserten 30. januar.
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- og dersom dette ikke er nok; Iver er også ridder av      
1. klasse av St. Olavs orden. 

Nå har han altså valgt Søm kirke på grunn av instrumen-
tene og akustikken. Kan dette være jule- og nyttårsgave 
til deg selv med evt. en du er glad i?  Det er flygelet,  
orgelet og akustikken i Søm Kirke som er bakgrunnen 

for at Iver Kleive tok kontakt med vår kantor Reidar 
Skaaland. Flygelet er gitt av Rigmor og Gunnar           
Strømme, med god hjelp av leverandøren. 

Vi har gode rabatter på billettprisen, bl.a. til frivillige i 
menigheter (uavhengig av kirkesamfunn), elever ved 
vgs. mv.  

Mange har vel opplevd at musikk evner 
å holde oss oppe når livet byr på      
vanskeligheter -  
"like a bridge over troubled water"? 
Iver Kleive har i filmmusikken til "De 
Usynlige" spilt den ikoniske melodien 
til Simon & Garfunkel, og har nå satt   
denne tittelen som overskrift for        
konserten i Søm kirke.   

Iver valgte Søm kirke! 
Iver Kleive er organisten, komponisten, 
kirkemusikeren, korlederen, studio-
musikeren, akkompagnatøren, solisten, 
dirigenten og arrangøren som bl.a. ble 

spurt om å ha en hovedrolle i en av        
utdelingene av Nobels fredspris. Nå har 
han valgt Søm kirke på grunn av            
instrumentene og akustikken. 

Sikre billetter til deg og dine allerede nå!  
Dersom det er ledig plass, kan du også  
kjøpe billett ved inngangen ved å betale 
med Vipps. Vi tar ikke bankkort eller kon-
tanter. Vi har svært gode rabatter for bl.a. 
frivillige i menigheter og elever ved  vgs. — 

se www.ticketmaster.no.   
Overskuddet fra konserten går i sin helhet 
til menighetsarbeidet. 

Se ellers www.iverkleive.no  

«Kleive is    
probably the 
world's 
rockiest church 
organist» 

(World Music - The Rough Guide, Broughton & Ellingham, 1999) 
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TARAN OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO
HAVET

Musikere: Tove Kragset og Bernt Rune Stray 

Alexander Rybak ✶  Rune Larsen ✶  Ingrid Berg Mehus ✶  Maria Haukaas Mittet ✶  Hans Marius Hoff Mittet 
Stille Natt Hellige Natt

Søm kirke 
Lørdag 4. desember kl 16.30

JULEKONSERT
RANDESUND 

SKOLEMUSIKK
TRADISJONEN TRO ARRANGERER RANDESUND 

SKOLEMUSIKK JULEKONSERT I SØM KIRKE 
TIRSDAG 14. DESEMBER KL. 17:30

INNGANG KR. 100,-
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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

NYTT BYGGETRINN - SALGET ER I GANG!

bildet er en illustrasjon. avvik kan forekomme.

SALGSKONTORET ER 
ÅPENT ONSDAGER

KL 15 - 16.30
www.randesundhageby.no

AS TLF 909 43 807

kjetil@bkeas.no
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Slekters gang i Randesund fra 22. august til 24. oktober 2021

Døpte
Ludvig Håverstad
Iben Henrikke Sørli Natvig
Benjamin Krabbesund Sande
Linnea Pettersen Svendsen
Audun Rist
Herman Forland
Kristian Marinius Larsen
Nils Gard-Håkonsen
Julia Czinki Jurczak
Amalie Øidna
Emilie Padøy
Madelen Skarbø
Anna Mathilde Alsaker
Lina Dahl Danielsen
Amanda Delacour Hodson
Hermine Karlsen
Eliah Solli Sandsness
Ella Elise Harbones Christiansen
Felix Crowe Johannessen
Stella Norenes
Julian Holthe
Hermine Rasmussen
Felix Westgaard

Isabell Zapata-Bredesen
Iris Wikstøl Henriksen
Elvira Nordstokkå Hestetun
Lucas Lund
Elias Solvik
Milian Sund-Heddeland
Julie Nordsjø
Filippa Sandvik 

Døde
Turid Løvåsen
Inger Brit Mosvald
Liv Skår Engebretsen 
Olav Martin Gudem
Anne-Lise Larsson
Bjørg Lie
Marit Øveråsen
Liv Håland
Esther Dolsvåg
Gunnar Wathne
Bjarne Johan Berntsen
Gunvor Sødergaard
Ivar Dag Hansen

Viede 
Heidi Frivold og  
Alexander Solan Gundersen

Marthe Aas Løvsland og 
 Jan Morten Sodefjed Larsen

Wenche Rekdal og  
Sten Scott Andersen

Karoline Hatløy Andersen og  
Ole Edvard Wåle

Aina Løvdahl og  
Øystein Kindervaag

Hanne Kasti Trygsland og  
Martin Avelsgård Ovesen

Jorunn Stomnås og  
Tor Erik Lindebø Berthelsen

Julie Fredrikke Lohne Berntsen og 
Dag Erik Røkenes

Nora Lohnås Nygaard og  
Martin Yggeseth 

Takkoffer 1. august til 24. oktober 2021
 
Dato Takkoffer til Beløp 
01.08.2021 Menighetens arbeid 3 515

08.08.2021 Menighetens arbeid 11 110

15.08.2021 Menighetens arbeid 7 770

22.08.2021 Misjonsprosjekt Stefanusalliansen 7 100

29.08.2021 Prosjekt UNG - givertjenesten 12 166

04.09.2021 Menighetens arbeid 13 231

05.09.2021 Bibelselskapet 7 255

11.09.2021 Menighetens arbeid 6 266

12.09.2021 Misjonsprosjektet Stefanusalliansen 10 961

19.09.2021 Rabakoret 12 000

26.09.2021 Menighetens arbeid 8 782

03.10.2021 IKO 7 629

10.10.2021 KIA 6 385

17.10.2021 Menighetens arbeid 11 553

24.10.2021 TV-aksjonen 14  467
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Rabakorets Julekonsert
i Søm Kirke

Søndag 5. desember kl. 16.00
Inngang Kr. 50,- pr. pers.

Kollekt til fadderbarnehagen vår i Nairobi

/rabakoret         rabakoret      rabakoret.no
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Gjestfrihetens 
 høytid

Søm kirke  
Onsdag 8. desember kl. 20.30 

Billetter kr 300.- på ticketmaster.no og ved inngangen 

Basert på Per Arne Dahls bok: Gjestfrihetens kraft (Gyldendal)

Per Arne 
Dahl 
Magne 
Fremmerlid 
Odd Johan Overøye
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serveres fra kl 16 til 17.30

11. JANUAR
8. FEBRUAR

8. MARS

Småbarnssang

VELKOMMEN TIL SØM KIRKE

TIRSDAGS-

MIDDAG

fra kl 17 - 18

ETTER MIDDAGEN:

Håper vi sees!

DATOER VÅREN 2022:

HVER 2. TIRSDAG 
I MÅNEDEN!

Søm Søndagsskole
J U L E A V S L U T N I N G :  5 . D E S E M B E R !

 
S J E K K  F A C E B O O K - G R U P P A  

B A R N & U N G E  R A N D E S U N D  M E N I G H E T  +
W W W . R A N D E S U N D . N O

F O R  O P P D A T E R T  P R O G R A M  F O R  V Å R E N !
 

N B ! !  K U N N E  D U  T E N K E  D E G  Å  V Æ R E  M E D  O G
B I D R A  P Å  S Ø N D A G S S K O L E N ?  

T A  K O N T A K T  M E D  H A A K O N  ( 9 1 8  0 9  1 0 3 ) ,  
V I  T R E N G E R  D E G !

KOMMER
DU?

 

 

Våren
 2022

Våren 2022
På Hyggetreffet møtes vi til sang og musikk, 

en kort andakt, kake, kaffe og loddsalg.

12. Januar
16. Februar

16. Mars
13. April
11. Mai
15. Juni

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med: 
Marte M Dybdal, diakonvikar
Tlf.: 38 19 68 81/471 77 227

marte.martilla.dybdal@kristiansand.kommune.no 
Hjertelig velkommen!

Hyggetreff
   Kl. 16.00-17.30 

Randesund  omsorgssenter

Hyggetreff
   Kl. 16.00-17.30 
Strømmehaven

Våren 2022
På Hyggetreffet møtes vi til sang og musikk, 

en kort andakt, kake, kaffe og loddsalg.

19. januar
23. februar

23. mars
20. april
18. mai
22. juni

Trenger du skyss eller har spørsmål, ta kontakt med: 
Marte M Dybdal, diakonvikar
Tlf.: 38 19 68 81/471 77 227

marte.martilla.dybdal@kristiansand.kommune.no 
Hjertelig velkommen!
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Faste arrangementer i Søm kirke
Mandager

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

Kl. 18.00-19.15:  Guttis annenhver tirsdag.  
For gutter 1.-4. trinn 

Tirsdager
Kl. 19.30–22.00: Søm kirkekor:    

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

Torsdager
Rabakoret 

Mini Raba Kl. 17.00–17.30, barn fra 4 år til 1. trinn
Raba Kl. 18.00–18.30, 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 ”Kalender” på www.randesund.no

Onsdagstreff med månedens gjest - kl. 12.00 i Søm kirke
Onsdag 2. februar - Helge Simonnes 
Arven etter Donald Trump - når konspirasjonsteorier 
og religiøs retorikk truer demokratiet.

Onsdag 2. mars - Terje Mesel  
Bioteknologi på avveier?

Onsdag 6. april - Ingunn Folkestad Breistein 
Salige er de som skaper fred, å leve med uenighet i 
kirke og samfunn.

Onsdag 4. mai - Kristina Grundetjern  
Hverdagskristen/ hverdagstro.

Onsdag 1. juni - Bjørg Valborgland 
Å se det store i det små.

Gudstjenester julen 2021
Fredag 24. desember 
Julaften, Luk 2, 1-20 
Søm kirke: 
Kl. 13.45: Gudstjeneste, sang av Rabakoret, 
trombone v/ Frank Iglebæk 
Kl. 15.00: Gudstjeneste, sang v/Vilde Sørensen 
Vabo, flygelhorn v/ Espen I. Egeland  
Kl. 16.15: Gudstjeneste, sang v/Vilde Sørensen 
Vabo, flygelhorn v/ Espen I. Egeland 
Randesund kirke: 
Kl. 14.30: Gudstjeneste, 
Kl. 16.00: Gudstjeneste, saksofon  
v/ Mathias Hagen

Lørdag 25. desember 
Juledag, Joh 1, 1-14 
Søm kirke kl. 12.00: 
Høytidsgudstjeneste, nattverd, sang av 
mannsgruppe ledet av June B. Myhrstad

Søndag 26. desember 
2. juledag 
Ingen gudstjeneste

Strikkekafeen
i Søm kirke

Oppstart 20. januar
i Kirkestuen

Tid: 11.00 – 13.30,
torsdager i oddetallsuker

Kaffe og te serveres

Ta medmatpakke og strikketøy
Et sted for å møtes, prate, og

strikke, hvis ønskelig

Alle er velkommen
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strømme 
Entreprenør og eiendomsutvikler

www.kaspar-stromme.no
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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

Coop Mega Dvergsnes
dvergsnes.mega@coop.no 

Telefon: 38 12 50 60
Apent:08.00 – 22.00 

Nå også lørdager

Tlf. 932 34620

MENY RONA
Hverdager: 08:00 - 22:00

Lørdag: 08:00 - 20:00
Telefon: 38179600
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NOVEMBER
Søndag 28. november
1. søndag i adventstiden 
Matt 21, 10-17 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 
Kirkebursdag, TROS 5. trinn 
deltar

DESEMBER
Søndag 5. desember
2. søndag i adventstiden  
Joh 16, 21-24 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp

Søndag 12. desember 
3. søndag i adventstiden 
Joh 5, 31-36 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste

Søndag 19. desember 
4. søndag i adventstiden 
Matt 1, 18-25 
Søm kirke kl. 11.00 
Julesanggudstjeneste

Julens gudstjenester: Se side 25  

2022
JANUAR
Nyttårsdag 1. januar
Jesu navnedag 
Matt 18, 19-20 
Felleskirkelig gudstjeneste

Søndag 2. januar 
Kristi åpenbaringssøndag 
Joh 12, 42-47 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp

Søndag 9. januar
2. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 1, 29-34 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, nattverd

Søndag 16. januar
3. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 1, 15-18 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, nattverd 
Randesund kirke kl. 13.00 
Dåpsgudstjeneste 
Søm kirke kl. 17.00 
Gudstjeneste 
Nyttårsfest, En kirke for alle

Søndag 23. januar
4. søndag i åpenbaringstiden 
Luk 13, 10-17 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, nattverd 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste

Søndag 30. januar 
5. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 5, 1-15 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd 

FEBRUAR
Søndag 6. februar
6. søndag i åpenbaringstiden 
Mark 13, 21-27 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 
Tårnagentene deltar

Søndag 13. februar
Såmannssøndag, Bibeldagen 
5. Mos 6, 1-9 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste 

Søndag 20. februar
Kristi forklarelsesdag 
Luk 9, 28-36 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp

Søndag 27. februar
Fastelavnssøndag 
Luk 18, 31-34 
Søm kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp, nattverd

MARS
Askeonsdag 2. mars 
Søm kirke kl.19.00 
Fastegudstjeneste

Søndag 6. mars
1. søndag i fastetiden 
Matt 26, 36-45 
Søm kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Karneval 

Søndag 13 mars
2. søndag i fastetiden 
Luk 13, 22-30 
Randesund kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste, nattverd 
Randesund kirke kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste 
Søm kirke kl. 17.00 
Barnegudstjeneste 

Søndag 20. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 22, 28-34 
Søm kirke kl. 11.00 
Klima- og 
bærekraftsgudstjeneste 
Klimakonferanse i Søm kirke  
18.-20. mars

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

Dåp meldes på nettsidene til 
Kirken i Kristiansand:  
kristiansand.kirken.no
Ledige plasser for dåp finnes der.

Gudstjenester -  november til  mars 2022


