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45. årgang
Nr 1 – påsken 2009

Jesus – hvem han var – og hva vi tror
Ja, nå er jeg kommet til avslutningen av
tida mi her. Da vil jeg jo gjerne takke for
meg og for gode møtepunkter med
mange av dere gjennom disse 9 årene. De
siste årene har det blitt mindre siden jeg
har fått flere oppgaver som prost. Nå er
det blitt slik at jeg nok har vært mer i
Gyland enn i Bakke. I Bakke har vi jo også
hatt denne saken med presteboligen som
vel ikke har vært så hyggelig for noen av
oss. Men det får vi prøve å legge bak oss.
Om jeg nå skal nærme meg en andakt før
påske vil jeg ta utgangspunkt i to av de fristelser Jesus opplevde i Matt 4. De
bør utfordre oss alle. Jesus var sulten etter en lang faste og blir av djevelen
bedt om å gjøre stein til brød. Det handler jo om at Jesus utfordres til å bevise
hvem han var. Mens hang på korset hører vi det samme: om du er Guds sønn –
da kan du vel komme ned! Den fristelsen har fulgt Jesus og kirken gjennom
alle år. Gud må bli synlig, - gjøre noe! Og særlig når det gjelder det med brødet
– tenk på alle de som sulter og lider nød. Han som kaller seg verdens frelser –
hvorfor gjør han ikke noe? Ropet fra verdens nødlidende er så sterkt! Dette er
vanskelig!
Så skyter vi på Gud og ser ikke at ansvaret vel så mye må være vårt. Vi vil jo
ikke dele med oss, enda vi har mer enn nok. Ja, for det er jo nok brød, men vi
vil ikke slippe Guds vilje til i hjertene våre. Men Jesus mettet jo mange tusen en
gang i ødemarken bare med noen få brød. Ja, men det handlet vel om at det
først ble nok til alle når de begynte å dele. Og de begynte vel å dele etter at
de hadde latt Jesu ord få rom i hjerte. Ser du sammenhengen?
Den andre fristelsen handler om å forvrenge Bibelens ord og bruke den til
noe den ikke var tenkt å skulle brukes til. Vi kan ”skyte” på liberale teologer
som gir oss et forvrengt bilde av Gud og Jesus. Og mange roper høyt om den
slags teologer. Men djevelen befinner seg nok også midt i det mest konservative kristenmiljø. Han var nettopp i tempelområde når han frister Jesus og siterer
skriften for ham. Det går en del mennesker rundt med vonde opplevelser fordi
de møtte en ”ukristelig” bibelbruk fra de som ble opplevd å ville være de mest
kristelige. Det kan nok være at noen har mistet sin tro fordi noen lot seg friste
til å sitere bibelord og bruke det mot mennesker på en måte Jesus aldri hadde
ment. Det handler mer om noen menneskers tilbøyelighet til kontroll og makt
enn Guds gode vilje. Jeg har selv sett det på nært hold!
Visst har vi utfordringer fortsatt – ikke minst når det gjelder å gjennomskue
fristeren og praktisere vår tro på en god måte i dag. Tro er jo ikke bare å
kunne en del bibelske fortellinger eller skriftsteder. Heller ikke å kunne legge
ut om treenighetens mysterier. Tro former liv, bestemmer liv. Tro er en måte å
leve på. Det betyr at tro innebærer en bestemt måte å leve med livets gaver,
med livets problemer og med livets utfordringer. Tro er ikke å unngå livet i dets
mangfold, men å møte det, leve med det slik at det kan være til Guds ære.
Så er det slutt for tjenesten min her, og ikke vil vi treffes så ofte heretter,
men vi utfordres til å fortsette våre liv som kristne mennesker hver på vår plass
– til Guds ære! Er ikke det flott? Vi har visst mer enn nok å ta fatt på både dere
og jeg.
G o d p ås ke t i l a ll e . H il s en Br i tt o g S v ei n F i n k

Nr. 4 ombrekk

20-03-09

09:48

Side 2

Takk til Torgny!

Storting og Småting
Ja, hva er stort, og hva er det som er lite? Det
kommer vel mest an på ditt ståsted og den synsvinkelen du ser den bestemte saken fra.
Men alle mener vi nok at et stortingsvalg er stort,
og et menighetsrådsvalg er mindre. Slik har det
vært, men ikke nå lenger:
Den 13., og for vår del 14. september skal det
samtidig med stortingsvalget også velges menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd
og delegater til Kirkemøtet.
Kirkens forhold til Staten er i utvikling. Kirkens
gudstjenesteliv og trosopplæring er det også.
Samtidig er det den kristne tro og tradisjon som
vår kirke skal bære fram også i framtiden.

Torgny Kvåle sluttet som kirketjener i Bakke kirke
31.12.08. Han begynte som kirkegårdsarbeider i
1986, var også klokker en stund til Annlaug overtok.
Han har vært kirketjener i mange år, fra slutten
av åtti-tallet, da han overtok etter Lars Hjelleset.
Fra 1992 var han også ansatt som kontormedarbeider på Menighetskontoret.
Som kirketjener har han bl.a. sørget for at
kirken er opplåst i rett tid og at varmen er på,
alterutstyret er på plass. Han ringer med kirkeklokkene når det skal gjøres, - både i glede og
sorg.
– Jeg trivdes meget godt i dette arbeidet, sier
Torgny. Han slutter nå av helsemessige årsaker.
På lysmessen 14. desember takket kirkeverge
Stein Rafoss for godt og trofast arbeid i mange år
og gav Torgny en fin blomstervase fra Flekkefjord
fellesråd. Randi Bø Osen takket også Torgny for
innsatsen og gav han en flott tollekniv som hilsen
fra Bakke menighet.
Bildet er tatt ved midnattsgudstjenesten 31.12. i
Bakke kirke.
Gunhild og Lars Hjelleset deler nå kirketjenerstillingen. Lykke til i dette arbeidet, begge to!
U t g i v e r : Bakke og Gyland menighetsråd
R e d . k o m i t e : Kari Hunsbedt
Torbjørn Dunsæd
Agnar Klungland
B a n k g i ro :
30303039178
A d re s s e :
Postboks 7, 4438 Sira
Bladet sendes til alle hjem og utflyttere
som en får melding om.
K i r k e v e rg e :
Stein Rafoss 48 11 79 99
Adresse:
Boks 20,
4400 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 81 25

At Kirkevalget avholdes samtidig med
Stortingsvalget blir sett på som en praktisk
utvikling av demokratiet. Denne er knytta til det
politiske forliket som ble inngått 10. april 2008
om statens forhold til Den norske Kirke.
Dermed blir Kirkevalget 2009 et historisk valg som
gir menighetene en stor oppgave og mulighet.
Derfor håper vi at vi vil få en demokratireform
som engasjerer til større valgdeltakelse og større
interesse for alt av spørsmål og oppgaver som
menighetene arbeider med – også i Bakke og
Gyland.
I denne reformen ligger det mye nytt, og her kan
det være greitt å nevne:
- at det skal være mulig å forhåndsstemme fra 10.
august etter gudstjeneste.
- at stemmerettsalderen er 15 år.
- at valgbarhetsalderen er 18 år (uendret).
- at valgperioden er forkortet til 2 år. (Dette er et
forsøksvalg. Nytt valg blir i forbindelse med
kommune- og fylkestingvalget i 2011).
- at valglistene må foreligge innen 15. mai 2009.
- gammelt menighetsråd fratrer 31. oktober 2009.
- at nytt menighetsråd tiltrer 1. november 2009.
Har du flere spørsmål kan du gå inn på
www.kirkevalget.no

M EN IG HE TS K ON TO REN E I
FL EKK EFJ OR D PRE STEGJ EL D
F l e k k e f j o rd m e n i g h e t s k o n t o r
Tirsdag–fredag kl.10–12
Adresse:
Boks 20,
4400 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 81 26
Kir kens a nsatte i Bak ke og G yl and
Sokneprest Julia Ann Engstrand,
tlf 97 11 09 65
Diakon Oddrun Forland Rudrud,
Flekkefjord menighetskontor
Tlf.: 38 32 81 24. Privat 38 32 39 36

Bakke
Klokker: Vikarer
Kirketjener: Gunhild
og Lars Hjelleset
Tlf. 38 37 51 63
Organist:
Tlf. 38 37 53 77
Solvor Kvåle Konstali
Formann i menighetsrådet:
Tlf. 38 37 53 71
Randi Bø Osen
Gyland
Klokker: Vikarer
Kirketjener:
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Organist: Kjell Gierstae
Solvor Kvåle Konstali
Formann i menighetsrådet:
Jan Gustav Åtland

Tlf: 38 37 64 64
Tlf: 38 32 41 47
Tlf: 38 37 53 77
Tlf 38 37 67 69
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Diakonenes
hjørne
Klima aksjonen SOS fra sør –
Ve r n o m s k a p e r v e r k e t
Vern om skaperverket er en del av
Guds forvalteroppdrag leser vi i den nye diakoniplanen. I dag er det synlig at skaperverkets
mange dyre- og plantearter og hele økosystemer,
trues på forskjellige måter gjennom menneskelig
aktivitet og grådig ressursbruk. En forståelse av
mennesket som herre og hersker over naturen
må korrigeres.
Fattige mennesker i sør har fått merke konsekvensene av klimaendringene som har skjedd.
Fra nord til sør kjemper mennesker mot tørke,
flom og ekstreme værforhold. De som har minst
rammes mest.
Dette er en svært krevende diakonal utfordring. Det handler om hvordan vi lever: Har vi en
livsstil som fremmer balanse og helhet?
Og hva med vårt forhold til dem som rammes
av klimaendringer og har fått sitt livsgrunnlag
truet eller ødelagt?
Årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp setter
dette temaet på dagsorden. Fasteaksjonen har
som overskrift: Klima aksjonen SOS fra sør. SOS
står for Save Our Souls. Nødropene fra sør når
oss og inviterer oss til refleksjon og handling.
”Det viktige er at hvis alle gjør sin del, enten
det er å plante et tre eller å ta vare på miljøet på
andre måter, så vil det bli bedre.” sier Aline fra
Brasil.
Vern om skaperverket favner alt Gud har
skapt, jorden med planter, dyr og mennesker,
havet, luften og hele det økologiske samspillet.
La oss prøve å tenke gjennom hvordan dette
får konsekvenser for vårt eget forbruk og vår
livsstil.
Hilsen Oddrun

VIKAR FOR PROST
Inntil ny prost er ansatt etter Svein Fink,
vikarierer Knut Sand bakken (64) i stillingen fra
1. Pinsedag.
Sand Bakken er kjent i distriktet fra før som
sønn til telegrafbestyrer Halfdan Sand Bakken.
Han har vært ansatt ved Flekkefjord Ungdomsskole et par år, men er mest kjent som profilert
prest og bystyrerepresentant i Oslo. Han har hus
i Rauli.

HVOR ER JULIA NÅ?
Menighetskontoret for Bakke og Gyland i Flekkefjord Sparebanks lokaler på Sira er fra 1.1.2009
flyttet til Flekkefjord. I påvente av at lokalene på
Trellebakken skal bli ferdige, holder Julia til i
Kirkegata 52, i nærheten av Kirkekontoret i
Flekkefjord. Hun har nært samarbeid med
Kirkekontoret. Julia har mob.nr. 97110965, men
kan også treffes på Kirkekontorets nr. 38328120.

B l i m e d t i l F re d r i k s t a d
og Strømstad
8. – 10. Juni fyller vi opp en Hagabuss og reiser
på årets menighetstur til Fredrikstad, Halden og
Strømstad. Turen har lange tradisjoner i Bakke
og Gyland menigheter, men vi inviterer også
folk fra Flekkefjord og Hidra – og andre steder.
Torleif Sigbjørnsen kjører bussen langs E39 til
Horten og tar ferja til Moss. Derfra kjører vi til
Fredrikstad der vi har to netter på hotell. Byen
har 450 års historie og et levende bysamfunn
med verksteder, torg, slitt brostein og flotte
bygninger.
I Halden besøker vi Fredriksten Festning.
Turen hjem tas via Strømstad der det blir god
tid til svenskehandel. På disse turene er det
mye hyggelig samvær, gode historier, allsang,
ord for dagen og natten og hyggekvelder på
hotellet.
Turprogram får du på menighetskontoret i
Flekkefjord. Det deles ut på ulike arrangementer fremover og er å finne i våpenhuset i
kirkene. Vi håper mange har lyst til å være med
oss på tur i juni.
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SIDER FOR BARN

laget av 5. klasse på Sira skole
Bak fra v.
Joar Lende,
Victoria Sirnes,
Eveline Rønneseth,
William Sirnes,
Benedicte Heiland,
Bente Vigrestad,
Ida Marie Mikkelsen.
Fremme.
Eirik Osen
Svein Bjarte Lindeli,
Martin Bakke,
Kristian Fardal,
Caroline Sandsmark,
Stine Pedersen,
Elisabeth Hafte,
Håkon Lende

Intervju med
Ole-Eyvind Fossdal
Ole-Eyvind Fossdal ble tilsatt som ny rektor på Sira
skole fra nyttår. Familien bor på Fossdal. Vi har
intervjuet ham om påske.
– Hva skal du gjøre i påskeferien?
– Dra til Larvik og besøke kona mi sin familie.
– Har du noen spesielle påsketradisjoner?
– Bruke tid sammen med familien og gå på påskeegg jakt.
– Hva synes du er viktigste budskapet i påsken?
– Fra et kristent ståsted må det være å vise
takknemlighet for at Jesus tok på seg
menneskenes synder.
– Pynter du til påske?
– Nei, men barna og kona pynter mye. Det er
veldig koselig.
– Hva liker du best med påsken?
– Få tid til familien, senke skuldrene og slappe av.
– Går du i kirken i påsken?
– Nei, vi pleier å reise bort hver påske.
– Har du et favoritt påskegodteri?
– Liker alt påskegodteri, men problemet er å
begrense seg.

Intervjuet er laget av Kristian, Elisabeth og Joar.

VITSER
Det var en gang 100 svensker og en nordmann om bord i et fly. De måtte henge seg i
bjelker siden det ikke var golv i flyet. Flyet ble
for tungt så EN måtte hoppe ned. Ingen ville
hoppe, men piloten sa at siden det var bare en
nordmann med, så måtte han hoppe. Da ble
svenskene så glade at de jublet og klappet i
hendene.
Det var en gang to jenter som skulle rekke
14,30 toget. De spurte en bonde om de kunne
løpe rett over jordet hans. Bonden sa ja, men
hvis oksen ser dere, rekker dere kanskje 14,00
toget!
Alle barna hadde fine fortenner, unntatt Pia.
Hun datt i sklia.
Alle barna var fattige, unntatt Frode.
Han kunne pappas bank-kode.
Alle barna lekte med motorsag, unntatt Svein.
Han lekte grein.
Alle barna matet løven, unntatt Tor.
Han var fòr.
Vitsene er skrevet av Evelina, Martin
og Maren.
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Tegneserien er laget av Benedicte, Svein Bjarte og Caroline. Ida Marie og Stine har tegnet påskehare
og påskekylling. Spørsmål er laget av William, Haakon og Eirik. (Victoria går også i 5. klasse men hun
var ikke hjemme da vi laget sidene)

_
`
a
b
c
d

Spørsmål
Første bokstav i svaret danner løsningsordet (som
har med påske å gjøre)
1.Hvem sviktet Jesus?
2.Hvor mye er 40 + 40?
3.Hva må du gjøre når noen spør deg om noe
4.Hva liker voksne å drikke?
5.Hvilket dyr red Jesus på inn i Jerusalem?
6.Hvilket dyr er spesielt for påsken?
7.Hva het den første mannen på jorden?
8.Et annet ord for merkelig?
9.Hva er det som er lite og hopper fra tre til tre?

e
f

Løsning:
1. Peter. 2. Åtti, 3. Svare. 4. Kaffe 5. Esel
6. Hare 7. Adam 8. Rare 9.Ekorn

^

ELDRETREFFENE ENDRES

KELTISK GUDSTJENSTE

John Nicolaysen og Bente
Brogeland fra Moi sang
duett da det var gudstjeneste i Gyland kirkemed
litt keltisk program for en
tid siden. Gudstjenesten
hadde keltiske salmer og
Nicolaysen har studert
forhold i den gamle keltiske kirke på de britiske
øyer. Keltiske stammer var i Wales, deler av Irland og
Scotland før anglerne og sakserne trengte seg inn i
landet på 500 tallet. Kristendommen hadde mange
FREDAGSALPHA
I Gyland er det alphakurs for ungdom annenhver fredag tilhengere blant kelterne, og mye av deres skikker
kom til Norge. Kelterne hadde aktiv misjonsarbeid
på bedehuset. Det er myntet på ungdom over 16 år og
lenge før den katolske kirke. Irske og skotske munker
var en prøveklut nå i vinter. Det har vist seg så interesdro til fjernere land. Kelterne la vekt på utvortes
sant at det fortsetter til høsten også. Oddvard Galdal
skikker, utøvde streng tukt og hadde sterke irske
underviser i et opplegg som følger alpha-kursene.
skikker. De stiftet klostere rundt om i Europa, og ble
Utenom samtale og litt mat legges det opp til sosialt
samvær bl.a. med TV-spill. Magne Skoland har ansvar for flere steder på kollisjonskurs med den katolske kirke.
Sangene de sang hadde sitt særpreg, og noe av dette
det praktiske opplegget. Foreløpig har det vært flest
ble formidlet på gudstjenesten i Gyland.
gutter på samlingene, men jenteungdom – kom igjen!
Eldretreffene, formidagstreffene – eller pensjonisttreffene i Gyland har litt dårlig rekruttering! Skyldes det
at folk ikke vil innrømme for seg selv at de eldes?
Oppslutningen har minket. Dette vil det bli gjort noe
med. Fredag 24. april prøves en ny modell med samling
litt tidlig på kvelden. Kjell Magne Sinnes holder kåseri,
Olaf Thormodsæter spiller til sang fra kona Astrid og
Berit Fodnestøl. Det skal være tema på disse kveldene
som forhåpentligvis vil få flere til å komme. Målgruppa
er fra 50 år og oppover. Skal vi satse på full bedehus-sal?
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Nytt orgel i Bakke kirke
Etter mange års arbeid og innsamling for å få et
nytt orgel til Bakke kirke, står nå det nye orgelet
klart. 1. påskedag blir det innvielsesgudstjeneste,
og lørdag 25.april blir det innvielseskonsert.
Begge arrangementene blir fulle av fest, glede
og musikk, både fra orgelet og fra andre sangere
og musikanter. På innvielseskonserten er også
Bakke Musikkorps, Sira Barnekor og elever fra
musikkskolen med og feirer at det er nytt orgel
på plass i Bakke kirke.
Utover våren og høsten, blir det også andre
arrangement og aktiviteter i forbindelse med
feiringen av det nye orgelet.
6.juni blir det sommersangkveld i kirka, med
Lund Menighetskor med flere.

I september blir det konsert med domorganist i
Oslo, Kåre Nordstoga, han er en av Norges beste
organister, og Sinikka Langeland. Hun er folkesanger, og denne kvelden blir det et spennende
møte mellom klassisk orgelmusikk, bla. J. S. Bach,
og religiøse folketoner.
I oktober skal vi ha barnehagen og skolen på
besøk i kirka for å oppleve det nye orgelet, og når
det nærmer seg Allehelgensdag kommer
Flekkefjord Menighetskor på besøk. Da vil vi ha
en sangkveld med både korsang, allsang og orgelmusikk. I advent blir det igjen førjulskonsert med
lokale sangere og musikere, og denne gangen
skal også det ny orgelet få være med.
Det er laget et lite hefte i forbindelse med innvielsen av det nye orgelet. Det vil bli solgt for 25
kr i forbindelse med arrangementer i kirka i løpet
av året.
Bakke Menighet er svært takknemlige for alle
som har bidratt til at det nye orgelet nå er på

plass. Mange har bidratt, både i forhold til innsamling av midler, og på andre måter.
Det nye orgelet er bygget av orgelbyggeriet
Bruno Christensen & Sønner. Orgelbyggeriet
ligger helt sør i Danmark på et lite sted som
heter Terkelsbøl. Orgelbyggeriet har bygd orgler
bl.a i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.
Orgelet har 15 stemmer, fordelt på 2 manualer
og pedal.
De fleste pipene er i metall, og noen er i tre.
Luftforsyningen kommer fra en elektrisk vifte,
ellers er orgelet helt mekanisk. Hele orgelet ble
først bygget opp på orgelbyggeriet i Danmark, for
så å bli tatt ned, fraktet til Bakke kirke og bli satt
opp igjen på søndre galleri. Å bygge et orgel er et
arbeid som krever stor nøyaktighet og tålmodighet. Det er Peter Christensen som har intonert det
nye orgelet i Bakke kirke.
Kirkeorgelet koster 2,3 millioner kroner og har
1430 piper. Orgelet har en forventet levetid på
100 år.
Bakke menighet manglet for et år siden 200.000
kroner til nytt orgel i kirken på Sira. Flekkefjord
Sparebank spanderte de 200 000 kroner som en
slags forsinket jubileumsgave til Bakke kirke.
Med 1,4 millioner kroner fra Flekkefjord kommune, 430.000 kroner fra fellesrådet, litt egne
midler og 310.000 kroner som over en 10-årsperiode er samlet inn av menigheten gjennom blant
annet gaver, basarer og loppemarkeder, er man
endelig i mål.
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Påskeønske

Kan disse versene fra den kjente sangen
være ditt ønske for påsken?
La meg få høre det atter
At Han for min skyld har lidt
Fristelsens bitreste kvaler,
hån og bespottelse titt.
Hjemløs og fattig han vandret
Lidelsens tornfulle vei,
Bar all min synd uten klage,
Sådan en frelser har jeg

DØR TIL DØR AKSJON FOR KIRKENS
NØDHJELP TIRSDAG 31. MARS
TA GODT IMOT VÅRE BØSSEBÆRERE SOM
OGSÅ I ÅR ER ÅRETS KONFIRMANTER
Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (175 kroner)
eller via kontonummer 1594 22 87493
Konfirmantene i Gyland lurer på om de blir
”kommunevinner” i år også. I fjor samlet Hidra
inn ca 10000 kroner, Bakke ca 6000 kroner og
Gyland ca 16 000 kroner.

Syng for meg sangen om Jesus,
Syng den i sjelsdypet inn!
Syng til hvert ord om min Frelser
Gjenlyder dypt i mitt sinn!
La meg få føre om korset
Hvor han led skjenselsfull død!
Vis meg hans grav hist i klippen
Hvorfra med kraft han seg brøt.
Dødsrikets porter han sprengte
Åpnet til himmelen vei,
Førte fra døden til livet
Også en synder som jeg!
(Fanny Crosby)

BARNAS MISJONSØNDAG
Et årlig innslag er Barnas Misjonsdag. I Bakke var
det et flott opplegg med femårsklubben, Sira
barnekor og Gyland barnekor, og om misjonsprosjektet til familien Mydland.
I Gyland var det som i fjor papirflykonkurranse
fra galleriet med nøye måling av lengde og stil.
Innslaget var så artig at da barne- og ungdomsarbeider Åshild Mæland i NMS kom tilbake til
Stavanger (bl.a. i Petrikirken) fortalte hun om
konkurransen i Gyland som et bilde på at
evangeliet må ut til folk. Hun syntes det var et
artig innslag.
Viktig informasjon om kirken og Bakke og
Gyland menighet finner du på nettsidene til
kirken i Flekkefjord. Skriv til:
w w w. F l e k k e f j o rd . k i r k e n . n o
Og du vil finne mye om virksomheten som pågår
og svar på spørsmål du måtte ha.

Konfirmantene i Gyland klar til bøssebæringen:
Fra v: Elise Tilseth Kininmont, Bethina Tollefsen,
Sveinung Klungland, Helene Årstad, Ole Christian
Rafoss Fodnestøl, Øystein Tollaksen, Johannes
Harbo, Daniel Hope Lindeli.

Å re t s k o n f i rm a n t e r i B a k k e
Birkeland, Michael
Fidjeland, Ruth Marie
Vigrestad, Bente Løyning
Josdal Silje Lende
Johansen, Morten
Ersdal, Andreas
Skailand, Kristina Sandsmark
Godø, Lasse
Birkeland, Elise
Birkeland, Håvard
Rannestad, Tor Frøystad

KIRKESTUA I BAKKE
Bårehuset ved Bakke kirke har blitt til Kirkestua. Etter en del ombygging og innredning,
skal der være kontor for organisten pluss et
mindre møtelokale til menighetsrådet og lignende, og noe lagerplass. Fra før er det toaletter der.
I skrivende stund er ikke alt ryddet ferdig,
men vi håper at Kirkestua snart er ferdig til
bruk!
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SØNDAG ER KIRKEDAG
BAKKE
5.4.
10.4. Langfredag
12.4. 1. Påskedag
19.4.

kl
kl
kl
kl

18.
19.30
11.
11.

25.4.
3.5.

kl 11.

17.5.
kl 10.
31.5. 1. Pinsedag kl 11.
1.6. 2. Pinsedag.
14.6.
kl 12.

Dankel
Dankel
Engstrand.
Samtalegudstjeneste
konfirmantene.
Engstrand
Konsert i anledning det
nye orgelet. (se omtale)
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Engstrand.
Vikar.
Engstrand
Sommersang-kveld
Friluftsgudstjeneste.
Dankel.

GYLA ND
2.4.

kl 13.30 Skolegudstjeneste.
Engstrand.
9.4. Skjærtorsdag kl 18.
Engstrand.
Bønnevandring.
Dansegruppa 4You.
13.4. 2. Påskedag kl 11.
Dankel
26.4.
kl 18.
Samtalegudstjeneste
konfirmantene.
Engstrand. Eternal Life
fra Moi blir med. Fest
på bedehuset etterpå.
10.5.
kl 11.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Engstrand.
17.5.
kl 11.30. Vikar
24.5.
kl18.
Dankel
1.6. 2. Pinsedag kl 11.
Dankel. Torrey Seland.
7.6.
kl 11.
Dankel
21.6.
kl 18.
Engstrand

Slekt skal følge slekters gang
D øp te B ak k e
22.02 Sofie Søyland
22.03 Stine Sira Hansen
Axel Tobias Egeland Rørvik
Vi gd e B a k k e
21.02. Hilde Merete Mikkelsen og Roy Birkeland
Gravlagt Bakke
29.01 Anne Cyntia Sirnes
13.02 Trygve Gunnar Modalsli
03.03 Isak Bakke
20.03 Bodil Liland
Døpte Gyland
18.01 Andrea Pedersen Kongevold
G ravl agt G yl a nd
10.12 Margit Terese Fedog

Møteplan – Bakke

31.3-8.4. Møteuke NLM
8.04.
Basar Sandsmark. Kvinneforeningen NMS
9.04.
Nattverdmøte
13.04. Formiddagsmøte - IM
18.04. Totaltreff
24.04. Bedehusbasaren
10.05. Møte – NLM
17.05. 17.mai – fest
21.05. Stevne – Sandsmark
24.05. Møte
27.05. Kvinnestevne – NMS
30.05. Unge voksne
31.05. Møte – NLM
7.06.
Møte – IM
13.06. Årsmøte – Flekkefjord Indremisjonskrets
21.06. Møte – NLM
23.06. Unge voksne
Bønnemøte hver tirsdag. Inpuls fredager.
Kjellerbarna onsdager.

Møteplan - Gyland

2 6 . - 2 9 . m a r s Fellesmøter
April
03.
FredagsAlpha
04.
Utlodning Tesaker Kv. Forening.
Kåre Steinsund.
05.
Felleskapskveld
10.
Langfredag. Nattverdmøte Tesaker
12.
1. Påskedag. Møte Indremisjonen Gordon
Klungland. Gyland bedehus Kl 1930
17.
Stor konsert Gyland bedehus. Kl 1900. FoCus
Quartet fra Austevoll. Brad White. Sørstatsgospel.
18.
Årsmøte Fl.fjord Indrem.krets. Gyland bedehus
22.
In*puls
24.
Fredagskafe
25.
Ungdomskveld
Mai
02.-03. Årsmøte Fl.fjord felleslag NLM
21.
Møte Flymisjonen.
30.
Haydombasar (Maksgjengen)
Ju ni
12.
Grill og gøy ?
23.
St.Hanskveld. Kongevoldstranda
28.
Stevne Betania

TEMA-KVELDER BETANIA

H J E RT E L I G TA K K F O R G AV E N E T I L B L A D E T !
Else Marie Skordal 100, Solveig og Bernt Lende 200,
Fridtjov Nuland 300.
I dette nummeret sender vi ut den årlige giroblanketten. Vi er takknemlige for den store støtten leserne
gir menighetsbladet. Takk skal dere ha! Vi fikk
mindre gaver i fjor selv om vi har sponsorer.
Økonomien er avhengig av glade givere.

Ba ptist menighete n Beta nia i Gyland har hatt
t e m a k v e l d e r i v å r. D i s s e g j e n s t å r :
O n s d a g 0 1 . a p r. Temakveld med Sten Sørensen:
Jesu møte med Tomas.
Samtale og en kopp kaffe etter møtet.
O n s d a g 2 9 . a p r. Temakveld med Sten Sørensen:
Jesu møte med kvinnen ved Sykars brønn.
Samtale og en kopp kaffe etter møtet.
O n s d a g 1 3 . m a i . Temakveld med Sten Sørensen:
Jesu møte med Ola Nordmann.
Samtale og en kopp kaffe etter møtet.

Hegland Trykk as

