Gud
steg ned
Spiret
løfter seg
mot
himmelen
i takk
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Den Gud som stiger ned

D

isse tankene er skrevet
ned før jul. Det er
adventstid. Ja, jeg liker
å kalle denne tiden før jul for
adventstid og ikke førjulstid.
Jeg opplever at jeg tar noe på
forskudd om jeg kaller den
førjulstid. Og ordet førjulstid får
pulsen til å banke raskere enn
ordet adventstid.

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

Adventstid har mer av stille forventning og hemmelighet
i seg. Og jeg ønsker det skal være slik.
bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no

En julehilsen kan ha så utrolig mange innfallsvinkler.
Bibelen ,salmeboken og tradisjonen er så rik på temaer.
Men denne julen 2011 er en ny jul. Noe har endret
seg siden i fjor. «Du kan ikke gå ut i den samme elv to
ganger», har noen sagt. Slik er det. Men hvordan blir det
i år, tro.

eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no

torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

For noen har det kommet glede inn i familien. Noen
har blitt en til, et nytt barn har kommet, Noen har fått
nytt hus, nye møbler, nytt hjem. Andre har opplevd å
miste noe og noen i det året som har gått. Og de vet ikke
hvordan de skal komme seg gjennom denne julen.

ellen.sandvik@kristiansand.kommune.no

Englene forkynte et gledesbudskap, utstedte en slag
garanti, «en glede for alt folket». Må ikke det også være
en glede for alt slags folk, en glede for folk i alle slags
livssituasjoner.
Det var kanskje for å illustrere dette at ble Jesus født av
en kvinne fra de enkleste kår, at englene forkynte først til
de som var lengst nede på rangstigen og at Jesus ble døpt
av Johannes på det lavete punkt på jorden.
Vår Gud er en Gud som stiger ned. Han hadde gjort det
før. Da menneskene klatret opp for å prøve å bli som Gud,

så står det om Gud at Han steg ned.
Og i en av mosebøkene står det at Gud sier«Jeg har sett
hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de
klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget
ned for å fri dem...»
Vår Gud er en Gud som har steget ned og som stiger ned.
Ære være Gud i det høyeste, sang englene. De kunne også
sunget «Ære være Gud i det laveste.»
Det var kanskje det han var inspirert av den gutten som
på brødfjøla hadde brent inn: «Ære være Gud i høyden,
denne er laget på sløyden.» Det ble helt sikkert en flott
julegave.
Gud ser ut til å like seg i det lave, hos de lave, hos dem
som har bruk for Ham.
”Lukk opp din hjertedør og slipp solen inn”, sang Sputnik.
Jesus sier: ”Se, jeg står for døren og banker, om noen
åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid
meg ham, jeg med ham og han med meg.”
Julesangen sier om denne høye gjest:
Du steg til lave hytter ned, med nyårsgaver: fryd og
fred.»
Og en annen strofe i samme sang kommer med
oppfordringen:
Så la oss gå med åpne sinn, med hyrdene til barnet inn.
Med gledestårer takke Gud for miskunnhet og
nådebud.»
Med takk til Gud for dette fantastiske budskap, og med
ønske om en god og velsignet julefeiring for oss alle.
Julehilsen fra sokneprest
Eivind Martinsen

egil.lervik@kristiansand.kommune.no

la2pga@frisurf.no

tovehouck.christensen@gmail.com
kay.johnsen@kristiansand.kommune.no

ralph.nash@gmail.com
jaluga@online.no

kjetil.berntsen@kristiansand.kommune.no

bjskaar@online.no

liv.godtfredsen@kristiansand.kommune.no

sae@kirken.no
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tovehouck.christensen@gmail.com

Innsettelse av daglig leder Bjørg Sløgedal ved Svein Arve Egeland
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Kaffeposevesker er in!

Redaktørens …

N

år det bugner av noe, blir
vi som regel så slått av
storheten i det vi ser at vi
ikke legger merke til detaljene.

På menighetens julemesse bugnet
det av vakre ting. Alt var et
imponerende syn; fra det nydelige
oppsettet av gevinster til åresalget
på kirketorget til bordene med
hjemmebakst, håndarbeid og
smykker i underetasjen.
Og jeg som skulle være
hjelpefotograf og ta bilder til
Kirkenytt fikk med ett så utrolig
lyst til å ta nærbilder og ikke
oversiktsbilder. For detaljene viste
meg mer enn noe annet at hver
maske i strikkevarene var blitt
strikket av en tent, tålmodig person,
hver julekake og hvert brød var
knadd og eltet, hver smykkestein og

K

irketorget summer
av symaskiner denne
oktobermandagen.
Bøyd ove maskinene
sitter ivrige damer og
strever med å sy sammen
kaffeposer til vesker
godt instruert av erfarne
Liv Godtfredsen. Idéen
har hun hentet fra en
venninne, og nå blir
kaffeposeveskene den
store hit på julemessa. ”Vi
trenger flere kaffeposer,”
sier Liv. ”De må ikke være
vasket, bare klippet og
tømt. Posene kan leveres
på kirkekontoret. Det går
30 poser til én veske, så
alle poser blir vel tatt i
mot!” Og inntekten av
kaffeposeveskene går til
menighetsarbeidet.

Gaven
Hans
hender
ble
våre
til
å lindre
sette
i stand
perle tredd, hver eggeskive sirlig lagt
på rundstykkene. Alt var et resultat
av et møysommelig og trofast arbeid
av mange hender over lang tid. Det
var denne store innsatsen som til
slutt innbrakte nærmere 170.000 kr.
da dagen var over. Det som starter i
det lille blir når alt føyes sammen et
stort , flott bilde.
Det bugner av gaver i juletiden.
Julehandel og juleforberedelser blir
til et fargerikt og vakkert syn under
juletreet. Det er deilig å ha gitt,
spennende å få. Forventningsfulle
gleder vi oss til å åpne. Mange
pakker, mye i fanget når utdelingen
starter. Ja, det bugner.
Ikke rart at det kan bli vanskelig
å finne den egentlige julegaven,
gudsgaven, den lille store gaven, den

største. Barnet, Guds hender rakt til
oss, gitt til oss med glede fordi vi er
høyt elsket.
Og når julepapiret til slutt samles i
sekker og søppeldunk og vi takker
hverandre for kjærkomne gaver, vil
gudsgaven leve i våre hjerter og
hender lenge etter at julen er over
dersom vi har funnet den. Hans
gave rekkes oss nemlig hver dag
hele året og gir oss nye krefter slik
at vi kan være gode medmennesker,
kjærlige, interesserte, utholdende.
Vi lever vårt dagligliv i detaljene, en
sjelden gang får vi se det store bildet,
resultatet av de manges kjærlighet.
Det er det som gjør at vi blir inspirert
til å gå videre.
Tove

Tove

Randesund menighet praksisplass for diakonistudent

Fotograf Dvergsnes

V

Konfirmanter i Randesund - september 2011
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i er ikke sikre på om sying
av kaffeposevesker inngår i
diakonistudiet, men Unn-Harriet
Punsvik sitter allikevel med smil
og stor iver bøyd over symaskinen.
Hunhar reist den lange veien fra
Ballangen i Nordland for å ha en femukers praksisperiode i menigheten
vår. Her følger hun diakonen Gro
Line Gaudestad i hennes arbeid, og
skal skrive semesteroppgave om
bønnearbeid, stilleromsarbeid, som
hun kaller det. ”Dere har jo til og med et
eget bønnekapell og et aktivt bønneliv,”
sier hun og legger til at hun også
skal observere hvordan menighetens
ansatte og de frivillige fungerer
sammen.
Studiestedet er Tromsø hvor hun er
fjernstudent gjennom KUN, Kirkelig
utdanningssenter i nord.

			

Tove
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Sammen for Guds ansikt – ny dåpsliturgi

M

enighetsrådet i
Randesund menighet
vedtok på møte 17.
november å innføre den nye
dåpsliturgien i vår menighet fra 1.
søndag i advent 2011.

Samtidig innføres ”Vår
Far” i stedet for ”Fadervår”.
Siden gudstjensteutvalg og
menighetsråd enda ikke har valgt
nye liturgiske melodier, vil ”Vår
Far” leses – ikke synges - i alle gudstjenester fram til ny
melodi er vedtatt. Se for øvrig egen sak, der Hans Olav
Mørk i Bibelselskapet forklarer de viktigste endringene i
bønnen.

I. Mottakelse

Takk og glede
Den ”gamle” dåpsliturgien ble av noen oppfattet som for
negativ i sitt menneskesyn. Den nye ordningen legger
vekt på takk og glede, og understreker at dette er en
festdag i livet til den som døpes. Det er også en fest for
menigheten. Når menigheten tar i mot den som skal
døpes, er det et uttrykk for at GUD tar i mot.

Vi takker Gud for den som skal døpes, og for at Gud har
skapt mennesket i sitt bilde, til fellesskap med seg. Vi
takker for at Gud tar i mot oss i dåpen og frelser oss fra
synd og død. Når det er spedbarn som døpes, blir det
også en grunnleggende takk for det nye livet. Som før
leses Johannes 3,16, ”den lille bibel”, som knytter linja
mellom Guds kjærlighet, Jesus, troen og det evige liv.
Når barn døpes, leses ”barneevangeliet” fra Markus
10, 13-16, om Jesus og barna. Her følges den nye Bibel
2011 – og det er verdt å merke seg Jesu reaksjon da
disiplene viste bort barna: Jesus ble sint. Det er Jesu
reaksjon når noen vil stenge barna ute fra fellesskapet
med ham. Lesningen innledes med ordene: ”La oss høre
hvor vennlig Jesus tar i mot barna og åpner Guds rike for
oss.”(tidligere: ”lukker Guds rike opp for dem (barna).”
Takkebønn
Det finnes to ulike takkebønner, og presten velger
den som passer best til dagen og situasjonen. En fra
dåpsfølget kan lese denne bønnen, eller den leses av
klokker/medliturg. Den første bønnen har fokus på Guds
vern og beskyttelse, mens den andre sterkere vektlegger
tilhørighet:

6

Gud, hør vår bønn.
M Amen.
B
Barmhjertige Gud,
vi takker deg for livets store under
og for NN/dette barnet/disse barna/dem,
som skal døpes i dag.
Takk for at du i dåpen
gir oss et hjem i din kirke på jorden.
Bevar henne/ham/dem i din omsorg
og gi henne/ham/dem fremtid og håp.
Gud, hør vår bønn.
M Amen.
Ordet om dåpen og troen
Dette er selve grunnlaget for dåpen: Jesu ord om
dåpen og opplæringen, spørsmålet til dåpskandidaten/
foreldrene om å slutte seg til dette, og tilslutningen til
dette ved at vi alle sammen bekjenner forsakelsen og
troen. Vi uttrykker den bevegelsen som ligger til grunn
for dåpen: Fra Djevelen og alt ondt i tilværelsen, til den
treenige Gud.

II. Dåpshandlingen

Som før er det tre elementer som utgjør dåpshandlingen:
Korstegning, dåpsord med vann, og håndspåleggelse.

Vannet blir synlig og hørbart for alle ved at det helles
i døpefonten. Den praksis vi har i vår menighet, ved at
vannet helles med store bevegelser, plask og sprut, er nå
anbefalt praksis for alle. Deretter ber presten en av tre
ferdig formulerte bønner. Disse bønnene varierer både i
innhold og i tiltale, og det er ønskelig å variere bruken av
dem.
A
Herre Jesus Kristus, takk for dåpens vann, som ved ditt
ord er en nådens kilde. I dåpen frir du oss fra syndens
og dødens lov og forener oss med deg i den seier du
vant ved din død og oppstandelse. Gi henne/ham/dem
som døpes, nytt liv ved din hellige Ånd.
B
Evige Gud, takk for at du tar imot oss i den hellige dåp.
I dåpens vann renser du oss ved ditt ord fra all synd og
forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus
Kristus. I troen på ditt ord og løfte ber vi: La den nye
fødsel skje ved din skapende Ånd.

A

C

Evige Gud, du har skapt oss i ditt bilde
og i dåpen kaller du oss ved navn.
Vi takker deg for NN/dette barnet/disse barna/dem,
som skal døpes i dag.
Hold din vernende hånd over henne/ham/dem.
Gi kjærlighet og visdom til alle som har del i ansvaret og
omsorgen for henne/ham/dem.

Evige Gud, vi takker deg for frelsen i den hellige dåp,
der du frir oss fra mørkets makt og gjør oss til lysets
barn. Send din Ånd, så hun/han/de som døpes, reises
opp fra dåpens vann til det nye livet med Jesus Kristus,
vår Herre.
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Noen prester har opplevd det kunstig å spørre om navnet
til den som døpes, hvis man kjenner familien godt. Det

understrekes at dette er et rituelt spørsmål som ikke er
avhengig verken av hva liturgen husker eller om man
kjenner barnet/dåpskandidaten. Navnet skal lyde ved
dåpen, og dette er (fremdeles) måten det skal gjøres på.
Selve dåpshandlingen omkranses av gode bønneord, lest
av presten med åpen håndflate mot den som døpes: ”Gud
bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid”
innledningsvis, og avslutningsvis ”Gud styrke deg med
sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.”
Korstegnet er Jesu merke, og tegnes over den som skal
døpes.
Det øses rikelig med vann over barnets/dåpskandidatens
hode tre ganger – synlig og hørlig. Det kan gjerne både
plaske og sprute!
Når dåpen er utført, tørkes den døptes hode, gjerne
av et barn i dåpsfølget, av medliturg eller av presten.
Av praktiske grunner legges det opp til å tørke før
håndspåleggelsen.
I denne håndspåleggelsen kan både foreldre og faddere
delta. Presten erklærer hva Gud nå har gjort i den døptes
liv: Gitt sin Hellige Ånd, gjort til sitt barn og tatt inn i sin
troende menighet.
Dåpshandlingen av den enkelte kan avsluttes med
at den som er døpt presenteres for menigheten med
ordene: Dette er NN, som er døpt inn i Kristi kirke og vår
menighet.
eller Dette er NN, vår søster/bror i Kristus.

III. Livet i dåpen

1. Dåpslys. Som tidligere tennes et dåpslys for hver
enkelt. Ordet fra Johannes 8,12 leses: ”Jesus sier:
”Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke
vandre i mørket, men ha livets lys””. Dermed får
dåpslyset sin betydning for livet i dåpen, og den
livslange vandringen som dåpen er en begynnelse
på.
2. Dåpens forpliktelse. Tidligere kom denne delen
av dåpsliturgien før selve dåpshandlingen. Nå
kommer den etter, og rekkefølgen på leddene er
og byttet om: I den nye ordningen tiltales først
menigheten: Kjære menighet. Gjennom dåpen setter
Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu
kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og
tjeneste, inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli
forløst ved vår frelser, Jesus Kristus.

Deretter tiltales foreldre og faddere, med omtrent
den samme ordlyd som tidligere. Foreldre og
faddere har del i et hellig ansvar. Som tidligere
handler det om å be for barnet, lære barnet selv å
be, og hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta
i nattverden. I tillegg er det lagt vekt på ansvaret
for å vise omsorg for den som er døpt. Målet er det
samme som tidligere, men med noe enklere ordlyd:
så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.
3. Fadervår. Foreldre og faddere minnes om ansvaret
for å be for dåpsbarnet og lære det selv å be, og
det er derfor naturlig at vi sammen ber ”den bønnen
Jesus selv har lært oss.” Det er en bønn det er verdt
å lære videre! Se for øvrig egen sak om den nye
ordlyden.
4. Lovprisning. Som før er det ordene fra 1.
Petersbrev 1,3 som avslutter dåpen. Disse ordene
lyder ofte i gravferder. Ordene spenner en bue av
håp over hele livet.
Den nye dåpsliturgien har noen klare fordeler i forhold
til den ”gamle”:
Det er godt å kunne understreke takk og glede over
livet
Det er riktig å uttrykke at hvert menneske er skapt i
Guds bilde
Det er fint å kunne involvere dåpsfølget i sterkere
grad enn tidligere
Det er nyttig å ha mulighet til å variere bønnene vi
ber ved dåpen
Gudstjenestereformen legger vekt på sterkere grad av
involvering i gudstjenesten. Aller tydeligst er dette – som
før! – ved salmesang, forsakelsen, trosbekjennelsen og
Herrens bønn. Gudstjeneste er noe vi gjør for hverandre!
Vi kan godt bli enda mer bevisste på det: vi deltar for og
med hverandre.
Jeg håper menigheten tar godt i mot den nye
dåpsliturgien!
I neste nummer av Kirkenytt vil jeg skrive om starten og
slutten av gudstjenesten.
Ressursmateriell om gudstjenestereformen
er tilgjengelig på http://www.kirken.
no/?event=doLink&famID=178213
Torill Farstad Dahl, kapellan
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Ta i mot !

Herrens bønn ”Vår Far”

D

isiplene spurte Jesus: «Herre, lær oss å be, slik
Johannes lærte sine disipler» (Luk 11,1). Da lærte
Jesus dem å be Herrens bønn. Bønnen er ikke et
slavisk mønster, men et eksempel på hvordan vi kan be til
vår himmelske Far. I Det Nye Testamente finner vi bønnen
på gresk, men det er mest sannsynlig at Jesus formet denne
bønnen på bibelhebraisk eller arameisk. Siden den gangen
har mennesker formet ordene på stadig nye språk.

Hvert nytt folkeslag som har fått bibelen på sitt eget
språk, har formet sin egen ordlyd ut fra de ordene
som evangelistene skrev ned. Slik må det være for at
nye folk og generasjoner skal kjenne at bønnen er på
deres eget morsmål. Derfor har det enda ikke kommet
ut to bibelutgaver på rad i Norge med samme ordlyd
i Fadervår. I Bibel 2011 lyder Herrens bønn slik:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Hvordan vi ”tar i mot” er selvsagt opp til hver enkelt.
Denne gangen har jeg tenkt på velsignelsen. Hvordan
tar vi imot den? Presten lyser velsignelsen og vi står der
og blir velsignet. Og det var vel det? Eller kan vi gjøre
noe mer for å fornemme at velsignelsen er noe som er
veldig konkret, og som strekker seg langt utover de få
minuttene det varer?

(Matt 6,9−13; jf. Luk 11,2−4).
Vår Far i himmelen
Denne enkle måten å be på er en direkte refleks av
måten Jesus ba på. Når han ba med sine egne ord, startet
han bønnen med det arameiske ordet abba, som var
det vanlige ordet som barn og voksne brukte for «Far».
Dette vet vi fra Markusevangeliet, som i fortellingen
om Jesus som ber i Getsemane, henter inn de arameiske
ordene Jesus brukte: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta
dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som
du vil» (Mark 14,36).
Mange har spurt oss hvorfor vi ikke bare kan si «Far
i himmelen» i Fadervår. Fordi det lille ordet «vår» er
avgjørende viktig. Det nye forholdet til Gud gir oss
også et nytt forhold til våre medmennesker. Fra nå av
er vi ikke ensomme individualister lenger. Vi er med
i et verdensvidt kirkefellesskap. Og Gud elsker alle
mennesker like høyt som han elsker meg.
La navnet ditt helliges
«la»-formene finner vi for første gang i Alexander
Seippels nynorske oversettelse fra 1915: «Lat namnet
ditt helgast, lat riket ditt koma …». På gresk står
ordene her i 3. person imperativ, en form som ikke er
i bruk på norsk. Derfor må det brukes omskrivninger,
enten med ønskeform, konjunktiv, slik som i den
gamle ordlyden «helliget vorde ditt navn», eller med
hjelpeformen «la», en oversettelsesmåte som altså er
over hundre år gammel i Norge. Disse formene kom inn
i bokmålsteksten i Ungdomsoversettelsen fra 1959 og så
i 1978-utgaven. I nynorsk har de vært der hele tiden. Så
de som mener at la-formene er unorske eller ubibelske
har store deler av den norske bibeltradisjonen mot seg.
8
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G

udstjenesten er en
ufattelig kilde! Men
kanskje er vi ikke alltid
bevisste på det? Er liturgien
kjedelig? Det er jo det samme fra
gang til gang! Og det kan virkelig
være vanskelig å konsentrere seg.
Slik har i alle fall jeg følt det! Men
så har jeg begynt å lytte og å se, og
oppdager at gudstjenesten er en
eneste stor giver! Den formidler
Guds nærvær og sitt ord til meg!
Her er det jo bare å ta i mot!

Guds navn er et uttrykk for Gud selv. Gud lot sitt navn
bo i tempelet i Jerusalem. Nå bor det i Jesus, og i kirken.
Det betyr at Gud er tilgjengelig, at vi kan snakke med
ham. Da 1978-utgaven kom ut, ble det mest diskusjon om
bokmåls-ordlyden i den første bønnen. Formuleringen
«La ditt navn holdes hellig» sa bare at mennesker må
holde Guds navn hellig, men i kildeteksten ligger det
en dobbelt betydning. Verbet står i passiv, og både
mennesker og Gud selv kan tenkes som subjekt i
setningen. I Esekiel 36 hører vi om hvordan israelittene
vanhelliger Guds navn. Derfor sier Gud: «Jeg vil hellige
mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det
som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne
at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere
viser meg hellig for øynene på dem» (v. 23). Med den nye
ordlyden «La navnet ditt helliges» har vi fått fram igjen
den doble betydningen.

En frikirkepastor fortalte hva han opplevde i en koptisk
kirke i Egypt. Selv pleide han å ta imot velsignelsen
med foldede hender og bøyd hode. Så oppdaget han at
menneskene rundt ham tok imot velsignelsen på en helt
annen måte: de smilte til presten! Og så lagde de en skål
av sine to hender og strakte dem litt fram for seg. Der
formet de seg til en skål. Den var helt tom! Velsignelsen
skulle fylle den! Jeg ble veldig grepet av denne historien

og ønsket å ta imot velsignelsen
på samme måte, men våget
ikke. For hva ville menigheten
si?? - selv om vi ofte synger Svein
Ellingens vidunderlige salme:
”Vi rekker våre hender frem som
tomme skåler”.
Jeg fortalte dette til en
prestelærer. Hun svarte at hun
praktiserte det samme – men
gjorde noe mer: Når presten sa ”Amen!”, lukket hun den
ene hånda over den andre. Da fikk hun en liten krukke.
Og den blir fylt av velsignelse! I
tankene tok hun med krukka
hjem. Der ”satte” hun den på et
sted midt i huset – og så tenkte
hun: ”Her har jeg Herrens
velsignelse stående hos meg. Og
der står den til jeg får fylt den
ved neste gudstjeneste!” Det
ga meg mot til å rekke hendene
fram og ta ”velsignelseskrukka”
med hjem. Da ble velsignelsen ganske konkret!
Dette passet meg og mitt hjerte. Andre har andre måter
å ta imot på. Men la i alle fall det nye året bli rikt på
velsignelsen både i kirken og hjemmet!
William R. Glad

Og la oss ikke komme i fristelse
Det greske ordet som er oversatt med «fristelse»
(peirasmós), kan også bety «det å bli satt på prøve».
Verbformen som tradisjonelt er oversatt «led … inn», har
egentlig en såkalt permissiv eller tillatende karakter, og
hele bønnen kan omskrives slik: «Tillat ikke at jeg blir
satt på en slik prøve at jeg faller i syndens makt.» (Jf. Job
1,6 – 2,10; Matt 26,41.) Det er altså ikke Gud som frister
oss, tvert imot. Gud har lovet at når vi blir fristet, vil han
vise en utvei (1 Kor 10,13). Derfor kunne denne bønnen
også vært oversatt slik: «Led oss ut av fristelsen og frels
oss fra det onde».
Hans-Olav Mørk
Bibelselskapet

Presentasjon av et ikke fulltallig nytt menighetsråd
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LysVåken på gudstjenesten - 1. søndag i advent 2011

Baby- og
småbarnssang
våren 2012

i Søm kirke for barn
mellom 0 og 3 år med foreldre.
Hver onsdag kl.10.30-11.15
Fra 18. januar til 25. april
(unntatt 29. februar)
Etterpå er det sosialt
samvær og kafé med
salg av kaffe og vafler.

Bibel 2011

Ledere:
Louise klungland og
Torill Farstad Dahl.

T

orbjørn Træland og John Hodne har snekret denne flotte
Bibel 2011, og kateket Ellen Sandvik har stått for maling
og dekorasjoner. Bibelen brukes i gudstjenester og ved
andre anledninger, og inneholder spennende illustrasjoner
til de aktuelle bibeltekstene. På familiemøtet under
julemessa fortalte diakon Gro om Josef, og jamen kunne
hun hente ut Josefs kjortel fra den store bibelen!
Randesund menighet vil ha fokus på den nye
bibeloversettelsen på flere arrangementer i løpet av
vinteren og våren.
I anledning Bibeldagen/Såmannssøndag 5. februar vil
Hans Olav Mørk, prosjektleder for Bibel 2011, besøke
menigheten. Følg med på oppslag, annonser og web!

Velkommen til familiejuletrefest

Alle er velkommen!
Ingen påmelding.
Det koster kr. 30,- per gang.
Lurer du på noe? Ring 38 19 68 80
eller se randesund.no
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våren 2012
I Søm kirke
Tilrettelagt for de minste
barna og deres
familie –og ellers alle
som har lyst.
Datoer:
5. februar
18. mars
29. april
Gudstjenestene begynner
kl. 17.00
De vil vare opp til 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat.

Velkommen!

Søm kirke tirsdag 3. januar kl. 17.00
Program:
Julekaker og juletregang
Leker og underholdning
Andakt
Kollekt

Kanskje kommer vismennene på besøk?

10

Barnegudstjenester

DEN NORSKE KIRKE
Randesund menighet
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Julemesse og Juleverksted i Søm kirke

Stor takk!
Årets julemesse innbrakte 170.000
kroner, et resultat av en kjempejobb
lagt ned av kirkeringene både
gjennom året som har gått og
på selve lørdagen. Og det var
damenes dag selv om trofaste

12
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Roald Korsvik og Arnfinn Mesel
hadde gleden av å formidle flotte
åregaver til forventningsfulle
årekjøpere gjennom sine tall så
lenge julemessa varte. En takknemlig
stab og menighetsråd takker alle for

innsatsen.
En kjempetakk også til alle frivillige
som hadde forberedt, kjøpt inn og
som jobbet på juleverkstedet dagen
derpå, på kirkens nyttårsdag.En stor
takk også til alle barn, foreldre og

besteforeldre som kom til kirken,
deltok, laget og trivdes i fellesskapet.
Vi forbereder oss til julehøytiden, det
er meningsfullt å gjøre det sammen!
Hilsen staben og menighetsrådet i
Randesund menighet

Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 4
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Nytt spir og vindfløy på Randesund kirke

Misjonsprosjektet på Atsimoniavoko, Madagaskar

irkegjengere og
forbipasserende vil
sikkert ha merket seg
vedlikeholdsarbeidet på Randesund
kirke nå i høst. Bak stillas og duk
har det skjedd en viktig og høyst
påkrevd reparasjon av kirkens tårn og
spir. Vi har tatt en kikk bak fasaden,
bokstavelig talt, og møtt de gode
håndverkerne bak restaureringen. For
nå strekker et helt nytt skinnende
spir seg mot himmelen på kirken på
Frikstad!

ørste del av rehabiliteringsarbeidet er fullført.
Råtne takstoler og ødelagte takplater er skiftet ut.
Bølgeblikkplatene er malt grønne og det er nye blå
takrenner på alle hus. En stor takk til dere alle som har
bidratt!
Nå skal det lages nye dører og vinduer. Indre tak må
repareres og alle husene skal males. Det er neste
oppdrag.
Den gassisk lutherske kirken har 6600 menigheter og
bare 1300 prester. Det er den lutherske kirken i verden

K

gamle spiret. -Vi beregner at det er
gått med rundt et halvt tonn kobber
til det nye taket og spiret, men nå
skal det stå solid og flott i mange,

Oppover, alltid oppover
Et viktig element i den europeiske
kirkebyggekunsten er tårn og spir
som strekker seg og streber mot
himmelen. De skal lyse og blinke
og vise vei, som symbolske veivisere
for oss mennesker. Ofte pyntet med
gull og dekorasjoner, tekket med
kobberet, dette underlige metallet
som skifter farge og karakter
ettersom tidens tann preger det. Lite
var gjort med tårntaket og spiret
på Randesund kirke siden bygget
sto ferdig i 1864, og nå var det på
høy tid å få skiftet ut både spiret og
vindfløyen, hardt utsatt som de har
vært gjennom år med storm, vind og
nedbør.
Jeg fikk en hyggelig prat med
fagfolkene som har stått bak
restaureringen. I verkstedet til
mange år, bedyrer han.
kobber-og blikkenslagermester Jan
-Vi har holdt på med denne jobben
Morten Ødegaard på Tømmersto
en god stund, men det har ikke vært
treffer jeg både ham og Geir
helt enkelt å jobbe i spiret, siden
Salvesen, som driver med blikk-og
mange
deler måtte settes sammen
ventilasjonsreparasjoner. Sammen
der
opp.
Samtidig måtte vi ta pauser
tok de på seg det krevende arbeidet
når
det
var
begravelser og bryllup.
med å fjerne det gamle tårnet, og å
Han
forteller
videre at det er den
lage nytt spir og dekorasjoner så likt
første
kirkejobben
av dette slaget de
originalen som mulig.
har
hatt,
men
at
det
har vært faglig
- Det var verre enn vi hadde forventet,
spennende
og
interessant.
Dessverre
for store deler av tårnet var pill
dukket
det
ikke
opp
noen
historiske
råttent, forteller Geir Salvesen.
gjenstander fra tårnet, ikke så mye
Vi måtte hente inn Rune Ege til
som en avisside eller en mynt, som
snekkerarbeidet, for under den
man
kanskje kunne ha ventet.
gamle tekkingen var en konsistens
omtrent som jord! Her måtte det
Gamle håndverksteknikker
gjøres grundig fra bunnen av, før vi
Opp på bordet kommer den gamle
kunne ta til med selve taktekkingen
vindfløyen i jern, datert 1864. Dette
og utformingen av nytt spir og fløy.
er den opprinnelige vindfløyen,
Jan Morten forteller at det måtte
mener de begge, og det er ikke
brukes gamle teknikker, slik at det
vanskelig å se at den var overmoden
hele skulle bli mest mulig likt det
for utskiftning. Rust og slitasje gjør
14
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at den knapt
henger
sammen
lenger. Geir
mener det
kun var et
tidsspørsmål
før det
hele hadde deiset i bakken en
uværsnatt. Jan Morten forteller
at de har laget helt ny fløy, med
samme utforming, men denne
gangen i galvanisert stål. Til spiret
har de falset og hamret kobber, i
ekte, gammel håndverkstradisjon.
Særs krevende har det vært å lage
en kopi av den gamle pyntekulen,
som var plassert under vindfløyen.
Den gamle var også svært ødelagt.
Kjernen av tre var sprukket og alt
bare amatørmessig dekket med
grønnmalt bly.
Den nye er laget av biter satt sammen
som kakestykker, tolv deler loddet
sammen i form av to halvkuler
alt i kobber med 7 millimeters
tykkelse. Ny trekjerne er det Øvrebø
snekkerverksted som har stått for.
-Vi har ikke hatt noen antikvariske
restriksjoner på oss, forteller de to
håndverkerne, men vi har satt vår
ære i å gjøre det hele så likt som
det gamle, med god kvalitet på
håndverket. Så må tiden bare jobbe
for å gi kobberet den rette patinaen,
den klassiske grønnfargen vi kjenner
fra egne kirkebygg og utlandet ellers.
De to er litt usikre på hvor lang tid
det vil ta, men regner et par tiår,
vel og merke hvis man ikke bruker
naturens egne juksemidler-urin fra
hest og ku, slik det ofte gjøres for å
framskynde irringen.
Nå er arbeidet ferdig, men for å
ta vare på historien fra bygdas
egen kirke har de to fått laget en
monter til den gamle vindfløyen og
pyntekulen - det vil forhåpentligvis
kunne beskues på et egnet sted i
kirken. Og verken Geir eller Jan
Morten er fremmede for nye jobber
”høyere enn himmelen”.
Løft blikket oppover neste gang du er
ved Randesund kirke!
Dag Johan Beek

F

som vokser mest for tiden. Det kommer til ca. 50 nye
menigheter hvert år. Det er for tiden 90 studenter på
skolen.
Vi er med på å utruste og utdanne prester i kirken på
Madagaskar!
Vil du være med til Madagaskar og Atsimoniavoko
påsken 2012?
Turen er annonsert på http://www.ravinala.no med
påmeldingsfrist 20. desember.
Gro Gaudestad

Varm, vár og vakker julemusikk i Søm kirke
I 2005 og 2007 fremførte divisi Hãndels Messias i en fullsatt Søm Kirke. Nå er vi tilbake og
søndag 11. desember klokken 17.00 fylles Søm kirke på ny av varm, vár og vakker
julemusikk. divisi er på sørlandsturnè , med et ønske om å skape julestemning i
adventstiden. Det er det samme julebudskapet men iført en ny musikals drakt, arrangert av
Eirik Berge. Repertoaret er hentet fra julecden ”mot Betlehem” som divisi gav ut sammen
med Kristiansand strykekvartett.
Kjente og kjære julesanger vil prege store deler av konserten. Julemusikk fra den engelske
komponisten John Rutter, gjendiktet til norsk av Arne Kildal og stykker fra komponisten
Johann Sebastian Bach vil også fremføres.
divisi er tilknyttet Indremisjonsforbundet og Bildøy Bibelskole, og består av et 30‐talls
erfarne sangere fra hele Sør‐Norge. Gjennom 27 år har koret spilt inn 10 CD‐er, satt opp flere
klassiske verk og turnert landet på kryss og tvers. Dirigent fra 2011 er Anders Berglund, kjent
fra koret Reflex.
Musikalsk benyttes ulike sjangre, men kvalitet og innhold er alltid med som en rød tråd.
Denne gangen er det julebudskapet som står i sentrum. Det som skjedde den første julen gir
lys og håp midt i mørketiden!
Billettpriser:
Voksne:
Studenter:
Familie:
Barn u/12 år:

200 kr
150 kr
500 kr
gratis

Trenger du en pause fra juleforberedelsene, eller bare ønsker å sette deg ned for å høre
vakker julemusikk, er du hjertelig velkommen!
For mer informasjon, se www.divisi.no
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divisis første juleplate, ”Mot Betlehem”,
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S L AK T E R
ETABL. 1928

FRIVOLD
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf: 38 05 63 00

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

Siv.ing. JAN L. GABRIELSEN AS
AGENCIES

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

Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

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

Korsvik Bilverksted AS

Reparasjon /Service Bil & Båt
Salg / Service TREDAL-hengere
480 30 200 EU-Kontroll

www.kjoitapark.no
Monica Strømme Mushom
mobil: 99 70 70 07
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Arrangementer fra desember 2011 til mars 2012
Søndag 11.desember i Søm kirke:
Kl 17.00: Konsert m/DIVISI
Tirsdag 13.desember i Søm kirke:
Kl 11.00–12.00: Bønn og samtale i kapellet
Kl 19.00: Julekonsert med Lene Jarlsby og Jorun Erdal
Onsdag 14.desember i Søm kirke:
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Tirsdag 7.februar i Søm kirke:
Kl 11.00-12.00: Bønn og samtale i kapellet

Søndag 18.desember i Randesund kirke:
Kl 17.00: Vi synger jula inn med Frikstad Bedehus

Onsdag 8.februar i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Søndag 18.desember i Søm kirke:
Kl 19.00: Julekonsert med SVOK

Mandag 13.februar i Søm kirke:
Kl 18.00: Guttis

Tirsdag 20.desember i Søm kirke:
kl. 18.00: Julekonsert med Randesund Skolemusikk

Tirsdag 14.februar i Søm kirke:
Kl 11.00: Bønn og samtale i kapellet

Tirsdag 3.januar i Søm kirke:
Kl 17.00: Menighetens juletrefest

Onsdag 15.februar i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Kl 18.00. MIDI

Tirsdag 10.januar i Søm kirke:
Kl 11.00-12.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag 11.januar i Søm kirke:
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Tirsdag 21.februar i Søm kirke:
Kl 11.00-12.00: Bønn og samtale i kapellet

Torsdag 12.januar i Søm kirke:
Kl 17.00: Oppstart Rabakoret. Barn fra 4 år til 1.trinn
Kl 18.00: Oppstart Rabakoret. Barn fra 2.-7.trinn

Onsdag 22.februar i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Mandag 16.januar i Søm kirke:
Kl 18.00: Guttis
Tirsdag 17.januar i Søm kirke:
Kl 11.00–12.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag 18.januar i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Kl 18.00: MIDI

Tirsdag 28.februar i Søm kirke:
Kl 11.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag 29.februar i Søm kirke:
IKKE Baby- og småbarnsang pga vinterferie
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Uke 9:
Enter^tur til Hemsedal med KRIK

Tirsdag 24.januar i Søm kirke:
Kl 11.00–12.00: Bønn og samtale i kapellet

Tirsdag 6.mars i Søm kirke:
Kl 11.00-12.00: Bønn og samtale i kapellet

Onsdag 25.januar i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Onsdag 7.mars i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Kl 12.00: Månedens gjest: Vidar Udjus
Kl 18.00: MIDI

Lørdag 28.januar i Søm kirke:
Tårnagent-helg
Mandag 30.januar i Søm kirke:
Kl 18.00: Guttis
Tirsdag 31.januar i Søm kirke:
Kl 11.00–12.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag 1.februar i Søm kirke:
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Kl 10.30: Baby- og småbarnsang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Kl 12.00: Månedens gjest: Olav Skjevesland
Kl 18.00: MIDI
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Fredag 9.mars til søndag 11.mars:
Søndagsskoletur
Mandag 12.mars i Søm kirke:
Kl 18.00: Guttis
Tirsdag 13.mars i Søm kirke:
Kl 11.00-12.00: Bønn og samtale i kapellet

Onsdag 14.mars i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnssang
Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe

Kl 11.00: Middagsbønn
Kl 11.15: Kafe
Kl 18.00: MIDI
Lørdag 24.mars i Søm kirke:
Konsert med Søm kirkekor
Vi tar forbehold om endringer. Se ”Hva skjer?”
på nettstedet vårt www.randesund.no og
Fædrelandsvennen

Tirsdag 20.mars i Søm kirke:
Kl 11.00: Bønn og samtale i kapellet
Onsdag 21.mars i Søm kirke:
Kl 10.30: Baby- og småbarnsang

Faste arrangementer i Søm kirke
• RABAkoret har øvelse hver torsdag
kl. 17.00 for barn 4 år til 1. trinn
kl. 18.00 for barn 2. til 7. trinn
• Søm kirkekor har øvelse
hver torsdagkl. 19. 45
• Guttis møtes i oddetallsuker og er for
gutter fra 1 – 4. trinn. Se nettsiden vår,
randesund.no Barn

• MIDI møtes i oddetallsuker i Søm kirke og
er for jenter og gutter fra 4. – 7. trinn.
• Ungdomsgruppa Enter^ samles hver
lørdag kl. 19. 30 i Søm kirke
• TROS 1. trinn starter opp 1. februar.
• Hver tirsdag kl. 11.00 til 12.00 er der
bønn og samtale i kapellet, Søm kirke
• Hver onsdag kl. 11.00 i Søm kirke:
Middagsbønn, kl. 11.15: Kafé

Slekters gang
Døpte i perioden 28.august til 4.desember 2011
Sofie Wang Belsnes
Andreas Gundersen
Mathilde Tverrli Lervik
Marie Bøe
Jessica Alexandra Andersen Diaz
Tellef Sannes Frigstad
Signe Aadnevig Ingebretsen
Silja Wrånes Visser
Ella Berentsen
Therese Berentsen
Selma Berentsen Gysland
Tilde Kvalheim Halvorsen
Phillip Ree-Stephansen
Andreas Martinius Aaker Rødland
Olai Lauvås Haabesland
Siver Wallevik-Wangen
Andreas Skogestad Austrud
Kristina Larsen Hageli
Emil Tveit Hille
Helle Strømsnes Jakobsen
Sissel Eieland Ording
Alfred Tjøstheim
Dennis Viking Edvardsen-Abrahamsson
Johannes Fløystøl
Mina von Zernichow Nyquist
Malene Wiese-Hansen
Maiken Møller Angel
Johanna Lohne
Mille Øslebø Wathne
Olai Songedal Grana
Phillip André Haugen
Hermine Smith Ness

Nicolai Tetlie Øhrn
Samuel Vimme Skadal
Pernille Waage-Larsen
Erlend Ottar Ramfjord Lykkedrang
Mari Haraldsen Iversen
Magnus Myhrvold
Elias Christoffersen Bakken
Viede i perioden 27.august til 4.november 2011
Malene Lie Kile og Eivind Balchen
Anne Berhus Hansen og Lars-Andreas Irgens
Marianne Haugesten Wolles og Jan Tore Bekkavik
Mona Trelsgård og Rune Gaudestad
Therese Nyhus og Hans Petter Øye Aanensen
Marianne Hodne og Karl Martin Sletten
Maren Mikkelsen og Bjørn Marius Kristiansen
Siv Kristin Andersen og Erik Skretting
Elke Schutt og Svein Inge Lundemoen
Døde i perioden juli til august 2011
Irma Synnøve Aanensen
Olga Lydersen
Hjørdis Zachariassen
Laila Eriksen
Gunnar Hauken
Mary Hansen
Egil Aamlid
Helga Eriksen
Mosse Kvarenes
Egil Jåvold
Telly Andreassen Drageland
Nils Hertzberg Riiber
Jorunn Salvesen
Vidar Saga
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Vann til vinteren
”Når nettene blir lange og kulda setter inn” da er det
ikke alltid at Søm kirke får vann. Vannet fryser nemlig
i kummen nede på parkeringsplassen når det blir
skikkelig kaldt. Nå er det gravd ned en varmekabel fra

kirken og ned til kummen, og den skal forhindre at
vannet fryser. Så takket være dugnadsgraverne blir det
vann i vinterkulda også i Søm kirke.
					Tove

Gleden ved å gi

GEVIR Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

Sweet Drops™

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
Elvegt. 15 • 4614 Kristiansand

“Det er viktig for meg å videreføre verdien av å gi til
dem som har mindre.
Som Hjertevenn får jeg hjelp til å videreføre noe svært
verdifullt, nemlig gleden ved å gi.”
Susanne (32) har en Hjertevenn for hvert barn. Så langt har hun to, men håper på flere.

Bli Hjertevenn! Send sms Hjertevenn til 03002, ring 03002 eller besøk www.hjertevenn.no
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Kirketorget

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er 20 år!

M

enighetenes fellesprosjekt, KUP, har fra sin spede
begynnelse i 1991 vokst til en virksomhet med
4 faste stillinger og 10 frivillige årsverk (ca. 50
frivillige medarbeidere), og er fortsatt i vekst og utvikling.
KUP ble evaluert av Agderforskning/ADH i 1993 og av
NIBR i 2002, og har fått veldig positiv omtale.

Aktivitetsgruppene
Dersom KUP sammenlignes med et tre, har stammen
(kjernevirksomheten) helt siden oppstarten vært drift
av aktivitetsgrupper/støttegrupper for utsatt ungdom.
Mange som har behov for å få styrket sitt selvbilde
og trenger sosial tilhørighet og mestringsopplevelser
innenfor trygge rammer, har fått god hjelp og støtte
gjennom disse gruppene. Det drives nå 5 slike grupper i
KUP med 8-12 ungdommer + 3-5 frivillige ledere i hver
gruppe.
Tiltak for unge mødre
KUP “skyter stadig friske skudd”, og det har etter hvert
kommet flere greiner på treet. I 1999 ble den første
gruppa for unge mødre startet etter henvendelse fra ei
jente som tidligere hadde gått i aktivitetsgruppe. Hun
var gravid og ønsket hjelp for at barnet hennes ikke
skulle få det slik hun selv hadde hatt det i oppveksten.
Den lille mødregruppa har vokst til et omfattende
arbeid. I 2010 fikk 38 unge mødre og 48 barn oppfølging
gjennom tiltaket. KUP disponerer hver mandag lokaler
i Kristiansand Frikirke til ”Mødretreff” hvor alle først
spiser middag sammen før de går til oppfølgingsgrupper
ut fra barnets alder.
Jentegrupper
Ei av de nyeste greinene på KUP-treet er ”Støttegrupper
for jenter med minoritetsbakgrunn”.
Tiltaket ble startet av KUP på oppfordring
fra minoritetsrådgiver i Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) i samarbeid med RVTS
Sør, Familiekontoret i Kristiansand og Grim skole v.
helsesøster. Tiltaket betyr mye for jentene. Det drives nå
2 slike jentegrupper, og planen er å lage egen gruppe for
jentenes mødre, slik at disse også kan få oppleve sterkere
tilhørighet til det norske samfunnet (rapport om tiltaket

kan bestilles hos KUP/RVTS Sør).

Vennskapsbyprosjekt
Et annet skudd på stammen er ”KUPs
vennskapsbyprosjekt i Afrika”. I 2007 ble daglig
leder i KUP introdusert til Kristiansand kommunes
vennskapsbyavtale med Walvis Bay i Namibia. Dette
har ført til at KUP nå støtter barnehjemmet ”Jonah
Home”, ungdomshjemmet ”Hope House”, har tilrettelagt
utenlandspraksis for sosionomstudenter fra Universitetet
i Agder og startet utvekslingsprogram for ungdommer. I
høstferien 2011 fikk den første gruppa på 7 ungdommer
og 6 voksenledere erfare vennskapsbyprosjektet på nært
hold. Turen var meget vellykket, og både ungdommer og
voksne fikk opplevelser og venner for livet.
Planer om ny folkehøgskole
Ei planlagt grein på KUP-treet er ”Opprettelse av
Kristiansand folkehøgskole”. Det har siden 2003 vært
jobbet med et nytt folkehøgskolekonsept for 75 elever
der 10 elevplasser vil bli tilrettelagt for unge mødre og 10
elevplasser for frafallselever fra videregående skoler.
Skolen vil ellers ha mange interessante linjer og valgfag.
Behov for økonomisk støtte
Mye av KUPs virksomhet er basert på givertjeneste og
gaver. Mange behov skal dekkes, og det er ikke alltid
enkelt å få pengene til å strekke til. I 2011 søkte KUP om
kr. 200 000 i ekstra tilskudd fra Kristiansand kommune
for å finansiere arbeidet blant unge mødre, men fikk kun
kr. 80 000. Tidlig innsats overfor denne målgruppen
er meget viktig for å forebygge sosiale problemer og
omsorgssvikt, og KUP håper derfor på støtte fra andre
instanser (bedrifter, stiftelser, legater, enkeltpersoner…)
for å sikre og videreutvikle virksomheten.
Enkeltbidrag kan overføres til KUPs konto
30002380931 (merkes med navn).
Kontakt KUP direkte for å bli med i fast givertjeneste
(www.kirkensungdomsprosjekt.no).
Ut jubileumsåret 2011har KUP en SMS-aksjon hvor man
kan gi kr. 200 per melding ved å sende kodeord ”KUP”
til telefonnummer 2160.

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

vi tar imot nye pasienter og kan tilby deg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmenn tannbehandling
Bleking av tenner
Behandling av tannkjøttsykdommer
Implantatbehandling
Krone- og broterapi
Protesebehandling
Oralmedisin og -kirurgi
Hjelp til å takle tannbehandlingsskrekk
Tannbehandling i narkose
Godkjent for trygderefusjon

velkommen til oss! vi har gode parkeringsmuligheter.
Industrigata 4 PB 1024 Lundsiden 4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10 Fax 38 09 04 04 post@tannlegenordmo.no
www.tannlegenordmo.no
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Tårnagenthelg!

L

ørdag og søndag 28. og 29. januar 2012 inviteres du
som går på 1.-4. trinn til kirken for å være agent. Der
vil det bli mange oppdrag og mysterier som du kan
være med på å løse.

Randesund menighet inviterer denne helgen alle på 1.4. trinn til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen
skal vi utforske kirken, tårnet og kirkeklokken. Barna bor
hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag.
Barn som går på 2.trinn og fyller 8 år i 2012 vil få en
spesiell invitasjon i posten, men det er også mulig for
barn på 1., 3. og 4.trinn å melde seg på til denne helgen.
Kirketårn og andre hemmelige
steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange
barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Vi
vil klatre opp i kirketårn denne helgen
for å utforske det.
Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner
agentene både agenttips og fortellinger som

hjelper dem å løse
oppdragene. Kanskje
får fortellingene
ringvirkninger for både
agentene og for andre...
Englevakter
Vil du være Englevakt?
En Englevakt er en
voksen som er med og
passer på barna noen
timer i løpet av helgen,
en som
kan være sammen med gruppene på
oppdrag eller stå på post, hjelpe til med
maten, m.m.
Nettsted for barn
Søndagsskolen har et nettsted for
barn som heter www.tarnagentene.
no. Her kan barna bli Tårnagenter, de
kan få et eget agentbevis og løse flere
oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen
Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig….
Påmelding på www.randesund.no innen 15.januar.
Begrenset plass, barn fra 2.trinn, som melder seg før
fristen vil bli prioritert.
Agenthilsen fra oss i Randesund menighet
P.S. Ikke glem å se ”Tårnagentene”! Den kommer på
NRK Super i jula.

To på samme kurs
Lev lurt! Bli med på kommunikasjonskurs for par
uansett fartstid 10. – 12. februar 2012.
Temaer og tidsrammer
Fredag 10.02. kl. 18.00 – 22.00 Å snakke sammen er
mer enn å snakke
Lørdag 11.02. kl. 09.30 – 18.30 Å lytte er mer enn
ikke å snakke. Mitt hjem – Ditt hjem – Vårt hjem
Seksuallivet – mer enn bare sex
Søndag 12.02. kl 13.00 – 17.00 Respekten for deg
selv og din ektefelle/samboer
Tidligere deltakere har sagt
- Jeg var redd for at jeg måtte utlevere meg, men det
måtte jeg ikke.
- Kurset setter søkelyset på viktige temaer som vi ellers
ikke snakker om.
- Dette kan alle par være med på uansett
kirketilknytning.

-D
 ette øker forståelsen og styrker evnen til å snakke
sammen.
- Alle par skulle unne seg dette.
- Det virker fornyende og bevisstgjørende.
Sted: Søm kirke, Liane Ringv. 10, 4638 Kr.Sand.
Pris: Kr. 800.00 pr. par
Påmelding til: A
 nne Helene Våge E-mail: anne.helene.
vage@kristiansand.kommune.no
Mob. Tlf. 92241454.
Påmeldningsfrist: Innen onsdag 31. januar 2012.
Arrangør: Menighetene i Kristiansand domprosti inkl.
Søgne menighet i samarbeid med
Vågestykket AS.
Kursledere: Diakon/sosionom Anne Helene og
sokneprest Bjarte Våge
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Gudstjenester fra 11. desember 2011 til 25. mars 2012
Søndag 11. desember
(3. søndag i advent, Matt 11, 11-19)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole Sang av Divisi
Søndag 18. desember
(4. søndag i advent, Joh 3, 26-30)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Julaften 24. desember
(Luk 2, 1-20)
Søm kirke:
Kl. 13.45: Familiegudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl,
RABAkoret
Kl. 15.00: Familiegudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl,
Sang: Ungdomsorkester
Kl. 16.15: Familiegudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl
Sang: Kristine Akselsen, trompet:
Reidar Fredriksen
Randesund kirke:
Kl. 14.30: Familiegudstjeneste v/
Eivind Martinsen
Sang: Friksi, trompet: Oddvar
Sodefjed
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/
Eivind Martinsen
Sang: Inga Marie Nesmann, trompet:
Harald Knudsen
Juledag 25. desember
(Joh 1, 1-14)
Søm kirke kl. 12.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Korgruppe, trombone: Sofie Ringen
Søndag 1. januar
(Nyttårsdag, Matt 1, 20-21)
Søm kirke kl. 19.00:
Felleskirkelig gudstjeneste v/ Torill
Farstad Dahl og Ingunn Folkestad
Breistein
Nattverd
Søndag 8. januar
(Kristi åpenbaringsdag, Luk 2, 40-52)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Nattverd
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp

Søndag 15. januar
(2. søndag i åpenbaringstiden, Mark
1, 3-11)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole
Søndag 22. januar
(3. søndag i åpenbaringstiden, Joh
4, 4-26)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Misjonspreg Søndagsskole
Søndag 29. januar
(Vingårdssøndag, 4. søndag i
åpenbaringstiden, Joh 9, 1-7, 35b-38)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp ”Tårnagenthelg”
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Torsdag 2. februar:
(Kyndelsmesse, Luk 2, 22-40)
Søm kirke kl. 19.00:
Kveldsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Nattverd Søm kirkekor
Søndag 5. februar
(Såmannssøndag/ Bibeldagen, Mark
4, 26-32)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp Besøk av Hans Olav Mørk
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 12. februar
(Kristi forklarelsesdag, Mark 9, 2-13)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd Søndagsskole
Søm kirke kl. 20.00:
Ungdomsgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Nattverd
Søndag 19. februar
(Søndag før faste, Joh 12, 20-33)
Søm kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Dåp TROS 1. trinn RABAkoret
Karneval

Onsdag 22. februar:
(Askeonsdag, Matt12, 38-42)
Søm kirke kl. 19.00:
Fastesamling v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Fastesamlinger onsdag 7. og 21.
mars kl. 19.00
Søndag 26. februar (vinterferie)
(1. søndag i faste, Matt 16, 21-23)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp
Søndag 4. mars (vinterferie)
(2. søndag i faste, Luk 7, 36-50)
Randesund kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Narrverd
Søndag 11. mars
(3. søndag i faste, Mark 9, 17-29)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Dåp
Søm kirke kl. 20.00:
Ungdomssgudstjeneste v/ Eivind
Martinsen
Nattverd
Søndag 18. mars
(4. søndag i faste, Midtfaste, Joh 3,
11-16)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Eivind Martinsen
Nattverd
Søm kirke kl. 17.00:
Barnegudstjeneste v/ Torill Farstad
Dahl
Søndag 25. mars
(Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55)
Søm kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/ Torill Farstad Dahl
Dåp Søndagsskole
Vi tar forbehold om endringer. Se
nettstedet vårt www.randesund.no,
eller Fædrelandsvennen

