Velkommen til Flekkefjord menighet!
Her ønsker vi at alle skal trives – og at hver
enkelt kan finne et felleskap å tilhøre. Her er
oversikten over faste treffpunkt i menigheten:
Gudstjeneste
Når: Hver søndag kl. 11.00
Hvor: Flekkefjord kirke
Formiddagstreff «Lave skuldre»
Når: utvalgte onsdager (følg med på oppslag)
Hvor: Flekkefjord fremtidige kirkesenter
Supertirsdag: Middag og aktiviteter
Når: Hver tirsdag fra kl. 16
Hvor: Flekkefjord bedehus
Menighetens bønnetime
Når: Hver tirsdag kl. 18-19
Hvor: Flekkefjord kirke
Se også egne brosjyrer for Tro og lys og menighetens
trosopplæringsarbeid.

Ønsker du en meningsfull oppgave i et fellesskap?
Da kan du delta i/med:
 praktisk dugnadsarbeid
 praktiske gjøremål under gudstjenesten.
 bake kake til kirkekaffe og andre tilstelninger
 forbønnstjeneste og praktisk arbeid i kvinneforeningen Kirkeringen
 å være med å videreutvikle og oppdatere menighetens
hjemmeside
 å være med i redaksjonen til menighetsbladet
 å dele ut menighetsbladet
Kontakt: Daglig leder Elisabeth- eller kirkekontoret
 konfirmantarbeidet (ulike oppgaver, fra å stelle i stand mat til
undervisningen til å være hjemme-hos-gruppeleder)
 forbønnstjenesten på bønnetimen
Kontakt: Sokneprest Anne-Lise
 kjøkkengjengen eller ryddegjengen for Supertirsdag og andre
trosopplæringstiltak
 Supertirsdag; være leder eller medhjelper på Babysang (0-1 år),
Knøttesang (1-3 år), Barnegospel (3 år og oppover) og
Hobbygruppen (fra 2. trinn)
 avgrensede tiltak som f.eks. Lys Våken, Tårnagenthelg
Kontakt: Trosopplæringsleder Randi
 språkkafeen for kvinner med flyktningebakgrunn
 formiddagstreffet «Lave skuldre»
 Tro og lys-felleskap for mennesker med psykisk utviklingshemning
 videreutvikle menighetens arbeid som grønn menighet
Kontakt: Diakonimedarbeider Randi Margrethe
 Bidra med sang og musikk
 Synge i menighetskoret Kontakt: Kantor Geir
Kanskje har du andre ideer til tiltak? Ta kontakt med oss!
For mer informasjon, se Flekkefjord menighets hjemmeside:
http://www.flekkefjord.kirken.no/

Ønsker du å bli frivillig, men vet ikke helt
med hva?
Er du frivillig og ønsker oppfølging eller
endring?

Vi ønsker at alle frivillige i Flekkefjord
menighet skal få holde på med det de har lyst
til – og få være trygge på hva man forplikter
seg til. Det er mulig å prøve ut oppgaver for
en begrenset periode.
Ta kontakt med Randi M. Larsen dersom du
ønsker å bli frivillig eller ønsker en prat om
hvordan du opplever å være frivillig.
Kirkekontoret
kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
Randi M. Larsen, diakonimedarbeider
Elisabeth Bøe Grøtteland, daglig leder
Anne-Lise Miraglia Hille, sokneprest
Randi Bø Osen, trosopplæringsleder
Geir Kalleberg, kantor

38 32 88 20
930 66 567
951 41 785
957 39 333
911 78 470
918 84 423

