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45. årgang
Nr 2 – julen 2009

Glede over ......
Hadde noen i fjor høst sagt til meg at jeg skulle kjøre gjennom Gyland
hver dag denne høsten ville jeg neppe trodd dem. Min svigerfar ville
blitt glad selvsagt, og mine foreldre ville jublet! At vi endelig kom hjem
etter 6 år i utlendighet! Det var drømmen for lengtende besteforeldre!
Så kom altså denne høsten, med bosted på Tonstad, og jobb i
Flekkefjord og hele Lister regionen for meg. Da går veien stort sett
alltid over Gyland!
Jeg har kjørt der i august sine sommerdager med et vel av blomster i
veikanten, jeg har kjørt der i masse regn med tåke som henger lavt
mellom trærne og over jordene og vannene. Jeg har kjørt der i mørke
og i lyse høstdager med gule fargenyanser mot det mørke grønne –
men en morgen var alt annerledes! Da jeg kjørt fra Tonstad så alt normalt ut – det var en klar dag, og det hadde vært kalt. Solen var på vei
opp, og over Sirdalsvannet så jeg sollyset skinne på Viraksiden. Ved
Skibeli ble med ett alt hvitt – fantastisk vinterhvitt både i trær og på
bakken. Solskinnet fikk snøen til å glitre som diamanter – verden var
ny!
Jeg ble helt satt ut! 6 år siden jeg hadde sett dette – og jeg kjente
med ett hvor utrolig mye jeg hadde savnet vinteren, hvor vakkert det
var, jeg hadde nesten glemt det. Luften bet i kinnene stålklar som den
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Prostefamilien har slått seg ned på Tonstad, men har sterke røtter til
Bakke og Gyland. Pappa Ragnar Kydland er rektor ved Tonstad skole,
her samme med Hilde og barna fra v. Filippa, Ferdinand og Frede.

God Jul og Godt nyttår
til alle lesere av menighetsbladet
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De nye menighetsrådene
Gylan d:
Jan Gustav Åtland (54), Anne Jofrid Hovland (37),
Synnøve T. Dunsæd (67), Frode Fedjestad (35), Gunnar
Skoland (53), Sverre Hjelleset (57). Vararep: Astrid
Leland Gyland (59), Lisbeth Rafoss Fodnestøl (36),
Randi Rafoss (58)
B akke:
Gerd Hamre (65), Stein Mørk Sira (70), Merethe Modal
Bøckman (30), Anne Kristin Ersdal (49), Konrad Sira
(68), Jurgita Birkeland (37). Vararep: Eva Hennie
Emsøy (50), Hilde Merete Mikkelsen (36), Olaf Olsen
(79), Margoth Sporkland (61).

S o rg g ru p p e
En sorggruppe består av 4-8 personer. De møtes jevnlig over en periode for å snakke sammen og prøve å
bearbeide de følelsenen de har etter et tap.De som er
med i gruppen har opplev noenlunde samme type
tap, og er i noenlunde samme livssituasjon. Når en har
mistet en av sine nærmeste, kan det for mange være
godt å få støtte fra noen utenfor familie og
vennekrets. mange har heller ikke venner og familie i
nærheten.
Sorggruppen kan være en god hjelp til å sette navn
på sorgen. Når en snakker om følelser, tanker og opplevelser kan det være en god hjelp til å få bearbeidet
sorgen og komme videre.
Sorggruppene er ikke et tilbud om terapi. Det er en
selvhjelpsgruppe der deltakerne hjelper hverandre til
å finne gode veier videre. Sorggruppen ledes av diakonen.
Ta kontakt med diakon Oddrun Forland Rudrud om
du ønsker mer informasjon.

Menighetsbladet
Menighetsbladet du nå holder er det andre som
kom ut i 2009. Sist nummer kom til påske. Vi er
ikke fornøyd med det! Vi ønsker noen både i
Bakke og Gyland som kan være med på
utgivelsen.
Menighetsrådene har vurdert ulike løsninger
uten å havne på noe endelig. Sammenslåing
med Flekkefjord (og Hidra) har vært diskutert,
men da forsvinner noe av nærheten.
Helt uten informasjon har det ikke vært. På
Internett finner du mye stoff om Gyland og
Bakke menighet på nettsiden
w w w . F l e k k e f j o r d . k i r k e n n o.
Men ikke alle har mulighet til den løsningen,
og det er fremdeles enklere når bladet kommer
i postkassen og du har det lett tilgjengelig
hjemme.
Redaksjonen håper virkelig noen vil se det som
sin oppgave å være med på å gi ut bladet!
Ta kontakt!

G a v e r s o m f o r a n d re r v e rd e n
I stallen som står utenfor Flekkefjord kirke kan du
også i år få kjøpt ”kyllinger, esel og griser”, alternativer julegaver til de som har mye av det meste.
Pengen går til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Stallen vil ha åpningstid på torsdags ettermiddag og
på lørdag.
Gavekortene kan du også få kjøpt på menighetskontoret i kontortiden i uka ellers.

G j e n b ru k s b u t i k k e n
Det er nå litt over 40 medarbeidere i gjenbruksbutikken som NMS driver i Brogt. I Flekkefjord. Oppgavene
er mange. I tillegg til å stå og selge arbeider noen
med utstilling og prising mens andre rydder. Salget
har gått bra og ligger over fjoråret. Mye folk, både
fastboende og turister, har vært innom i sommer.
Butikken tar gjerne i mot varer. Så ta gjerne turen
innom butikken i Brogata. Den er åpen onsdag,
torsdag, fredag og lørdag.
Mvh
Sverre Jakobsen

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

Å l e v e m e d s o rg
10. februar kommer Odd Eidner til Flekkefjord. Han er
prest og har skrevet boken: Den doble sorgen. Der
skriver han om hvordan han mistet to barn og troen
på Gud.
På en temasamling på Flekkefjord Bedehus onsdag
10.februar kl.19.00 vil Odd Eidner dele noen av sine
tanker og erfaringer om å leve med sorg.
Diakoniutvalget håper at mange vil komme denne
kvelden fordi sorg er noe vi alle møter på vår livsvei
før eller siden.

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
O ju l med di n gl ed e?
Mørketida er rundt oss og over oss
prøver å krype inn i oss. Og snart skal
julen ringes inn.
O jul med din glede, med lys og varme, med felleskap rundt dekka bord og pynta tre.
Men ikke alle gleder seg til jul..
Det kan være så mange årsaker til det: Sorg og
savn, sykdom og dårlig helse, ensomhet, depresjoner
og psykisk sykdom, familiekonflikter og samlivsbrudd……
Og når forventningene kommer til oss, når all ytre
glans og pynt prøver å lage en ramme for den perfekte jul, ja da kan gapet mellom egen opplevelse og det
som er rundt oss bli både stort og smertefullt. Og
mørket kan ta plass inni oss også.
Kan vi gjør noe med det?
Kan vi våge å være ærlige når vi møter noen vi har
tillit til, vedstå oss vår svakhet og våre sår? Kan vi
rekke noen våre hender, gi noen våre smil og litt tid
midt i travelheten?
Kan vi være der for hverandre, gå et stykke vei sammen, tåle å høre på det som gjør vondt uten forklare
eller bortforklare, men prøve å være til stede?
Jul handler også
om et sårbart barn, om at det ikke var rom i herberget og en familie som etter hvert ble flyktninger for å
redde livet. Noen har vært sårbare før oss…
Vi kan ikke overvinne mørket som er rundt oss, men
vi kan tenne noen lys, ikke bare for oss selv, men
sammen med andre.
Ønsker dere alle en god førejulstid .
Hilsen Oddrun

85 års jubilant
Det hører absolutt med til
sjeldenhetene at det er 85
års konfirmantjubilanter i
kirken. 99 år gamle Lars
Andreas Øystøl var det i
høst! Han fortalte om da
han var med og flyttet
kirken fra Gyland gard til
Nuland i 1929. Og han fortalte om konfirmasjonstiden. En vital 99-åring!

Vi k a r p re s t e r
Paul Daasvand vikarierer for
Julia Engstrand, og har en
del av hennes oppgaver som
menighetsrådene i Bakke og
Gyland og gudstjenester
mest i Gyland. Han er
pensjonist og kommer fra
Spangereid der han bor på et
gårdsbruk på Reme som har
tilhørt kona si slekt.
Daasvand har 14 års erfaring
som sjømannsprest og vært 15 år i Sandefjord.
Geirulf Grødem er tilsatt som kapellan i Lyngdal
med 25 prosent av stillingen til tjeneste i Flekkefjord.
Han bor i Lyngdal, og har vært kapellan i Skånevik før
han kom til Lyngdal. Han er 37 år.

En sang jeg er glad i
Jeg sitter med to gamle
sangbøker foran meg.
Den ene har navnetrekket
Synnøve Torgersen, i den
andre har Einar Torgersen
skrevet sitt navn.
Jeg blar og blar. ” Syng
for Herren” står det på
tittelbladet. Bøkene er helt
like, men det er ulike sanger som dukker fram i
bevisstheten etter som jeg
leser i den ene eller den
andre av sangbøkene.
Einar var min far. Han sang og spilte piano for
oss, og sangen som vi hørte oftest var: Hitinntil
Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. En
annen sang som stadig gikk igjen var: Velt alle sine
veie og all din hjertesorg på Ham som har i ei den
hele himlens borg.
Jeg tror ikke jeg forstod så mye av disse sangene
som barn, men jeg kan dem utenat, og de gjør krav
på å bli regnet med når jeg skal velge en sang jeg
er glad i.
Min egen sangbok åpnet seg uten videre på
nummer 262 (i den gamle Sangboken): Hvilken
venn vi har i Jesus! For meg er denne sangen selve
grunnlaget i mitt kristenliv. Det å kunne be til Gud
under alle forhold og i alle situasjoner, gir meg
trygghet og mot.
Mine venner vi sikkert si at det er sangen: Hver
dag er en sjelden gave… som er min sang. Ja, det
er en poetisk og vakker sang, men det er grunntanken i sangen på nummer 262 som gir meg
overskudd og glede.
S y n n ø v e T. D u n s æ d

Hvilk en venn vi har i Jesus!
Al t h an ve t o g al t formå r,
Ty ngst e by rde han oss lette r,
Nå r i bønn til ha m vi gå r.
Akk, men titt vår fred forstyrres,
So rg o g møye b lir vår løn n ,
Bl ott fordi vi i kke bri nger
All e ting ti l ham i b ønn.
Bl i r du fri ste t e l l er på røve t,
Synes livets kamp deg hård,
A ld ri sk a l du m iste m ote t,
Nå r i bønn til ha m du gå r.
Se lv om kjærest venn deg svik ter,
Aldri s vik ter deg Guds S ønn.
Ha n ale ne de g ka n trøste,
Tal til h am o m alt i b ø n n.
E r di tt h je rte full t a vuro?
Tror du trengsler forestår?
Jesu s er den b este tilflu kt,
Nå r til ha m i bønn du gå r.
Kan en sådan venn d u fi nn e
Som Guds egen kjære Sønn?
Bæ r i gl ed en so m i so rg en
Al le ti ng ti l ha m i bø nn!
Joseph Scriven 1855. Elevine Heede 1877.
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JULESIDER

laget av 6. klasse på Gyland skole
Bak fra v. Joachim
Vagle, Eliane Austad
Krossli, Ingvald Nilsen.
Foran: Grethe Sofie
Øysæd Egeland, Tina
Fossdal, Lotte Josdal Iris
Fossdal.

Historien bak juletreet
Juletreet er viktig blant kristne som feirer jul. Men
hvor kommer ideen til treet fra?
Grunnen til at en begynte å bruke et grønt tre eller
grønne greiner var for å undertrykke vinterens makt.
Skikken med å pynte juletre stammer fra Preussen i
Tyskland og begynte allerede for over 400 år siden.

De som ikke hadde råd til å kjøpe et helt tre boret
huller i et kosteskaft som de stakk grønne kvister i.
På steder som lå langt fra byene ble ikke juletreet tatt
i bruk før i 1930.
Noen steder møtte skikken kraftig motstand av religiøse grunner.

I en bok skrevet av en kjent forfatter som heter
Goethe i 1774, beskriver han juletreet. Denne boken
ble veldig populær og mange tok etter juleskikken
med å pynte juletre.

I kongeriket Danmark – Norge ble juletreet sett på
som et symbol på livets tre i Edens hage.
Fordi juletreet er et eviggrønt tre, er det et tegn på
evig liv.

I Sk and inavi a.
Det første juletreet i København skal ha blitt tent hos
en ung lege med tysk kone så tidlig som i 1812.
Før folk tok inn hele tre laget de pynt, oppsatser med
grønne greiner.

Norske juletre blir sendt som gaver til mange byer i
utlandet. Oslo sender tre til London og Bergen sender
tre til Newcastle hver jul som en takkegave for hjelpen under andre verdenskrig.

Når det første juletreet ble pyntet i Norge vet en ikke,
men Studentersamfunnet i Christiania (Oslo) arrangerte juletrefest i 1840-årene.
I 1850- og 1860-årene ble juletreet kjent i byene i
Norge.
Men det var først etter 1900 at juleskikken slo
gjennom for da begynte skolelærere å arrangere juletrefester.

I Norge blir det hogget eller kjøpt nesten 2 millioner
tre. I Norge har nesten alle et pyntet juletre i stua. På
julaften legges julegavene under juletreet før de blir
delt ut. Det er også vanlig å gå rundt juletreet, spesielt på juletrefester.
Det er vanlig å ha juletreet over nyttårsaften, men
ikke lenger enn til trettende dag jul.
KILDE: bl.a. WIKIPEDIA
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Julen da jeg var liten
Viggo Juliussen, lærer på Gyland skole, kommer fra
Lovund, ei øy på Helgelandskysten i Nordland. Øya er
kjent for å være hekkeplass for lundefugl også kalt
sjøpapegøye.
Når Viggo ikke har timer, er han å finne i nærheten
av en datamaskin. Han legger inn nye programmer,
fikser dem og viser andre hvordan de skal brukes.
Vi fikk Viggo til å fortelle om julen i sin barndom.
Det jeg husker best fra julaftenen var at jeg alltid
måtte gå med bestemors julepakker. Hun hadde
mange venner, så det ble mye gåing, i dårlig vær, den
dagen. Det var nemlig alltid dårlig vær med vind,
sludd og snø, og mange kalde grader.
Etter denne turen kom jeg hjem til et hus fylt med
lukten av lutefisk. Den eneste fisken jeg fremdeles
ikke har noe godt forhold til, men det gikk fint siden
vi spiste grøt på formiddag. Etter maten var det bare
å vente.
Så etter lang, lang tid, tok vi alle pakkene og gikk til
bestemor med dem. La dem under treet. Ventet igjen,
mens de voksne drakk kaffe og koste seg.

Noen år stakk julenissen innom. Det var en fryktelig
fyr, med et fryktelig bråk, banket så hardt på døra at
jeg trodde den skulle komme inn, snakket med høy,
dyp stemme og skremte alle, av og til de som hadde
invitert ham også.
Senere oppdaget jeg at det nok ikke var den ekte nissen som oppførte seg slik. Det var nok en nabo eller
en annen som hadde kledd seg ut.
Så ble alle pakkene opplest og fordelt. Ingen fikk lov
å åpne pakkene før alle var delt ut.
Så ble pakkene åpnet etter tur, den eldste først og så
videre. Siden jeg var yngst, var det jeg som fikk glede
meg aller lengst til å åpne pakkene.
Det var for det meste myke nyttige pakker, men innimellom dukket det opp en hard unyttig en, som nesten alltid var den beste.
Mer kaffe og kaker til de voksne før vi pakket alle
pakkene med oss og gikk hjem. Da var det så langt på
natt at det var umulig å holde seg våken lenger.
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5 0 å r s k o n f i rm a n t e n e i B a k k e

5 0 å r s k o n f i rm a n t e n e G y l a n d

Jentenavn i parentes. Foran fra v. : Anne Solfrid
(Hafte)Moen, Kristen (Modalsli) Linjord, Anne Lill
(Karlsen) Assjer, Johan Skogestad.
Bak: Harry Sirnes, Margit (Hjelm Pedersen) Haugen,
Ragnhild (Dahl) Svindland, Odd Gunnar Osen, Paul
Ove Haugen, Helge Djuphagen, Tor Ragnar Bakke

Signy (Netland) Kristoffersen, Eilert Kongevold, Anne
Lise (Nedland) Harbo, Johnny Hamar, Kristian
Hellestøl, Tiorbjørn Egedal, Johnny Hamar, Alfhild
Dunsæd

Å re t s k o n f i rm a n t e r i B a k k e ,
k o n f i rm a s j o n 9 . m a i 2 0 1 0 :

Å r e t s k o n f i rm a n t e r i G y l a n d ,
k o n f i rm a s j o n 2 . m a i 2 0 1 0 :

Fra v.: Emanuel Skailand, John Martin Lindeli, Markus
Jensen, Emil Thorsen, Ann Helen Modalsli Sleveland.
Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Kevin Kjørmo,
Sebastian Hogstad Grimsby, Mads Pedersen, Tim Robinson.

Fra v. Kristian Tesdal, Renate Hovland, Trine Josdal,
Hildegunn Gyland.
I år har de fått en vakker og hendig skinnbibel av
menigheten!

Ly s m e s s e n e
Lysmessene i Bakke og Gyland samler mye folk og er
blitt en kjær del av den innledende førjulstradisjon i
kirkene. Lysmessa i Gyland var en del slanket i år i forhold til tidligere. Barnekoret, 4-you og Hard Core

Trubadours deltok, og slik fikk lysmessa stor variasjon.
I Bakke var det stemningsfullt med lyktene som konfirmatene kom med i prosesjon. Liv Ersdal sang til en
fullsatt kirke. Der var også dåp i år.

For You (4U) heter en danse/dramagruppe som deltok
i lysmessa i Gyland . Fra v. Hildegunn Gyland, Lenina
Nedland, Trine Josdal, Renate Hovland, Ingrid Harbo.

Stemningsfullt med lyktene i Bakke kirke.
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Slekt skal følge slekters gang
Vi g d e B a k k e
30.05 Astrid Hamre og Roy T. Nilsen
08.08 Anette Modalsli Larsen og Frode Tesaker
Vi g d e G y l a n d
27.06 Bente Holta og Johnny Eiesland
12.09 Laila Seland og Rune Guneriussen
10.10 Ragnhild Gyland og Morgan Lohne
Dø pte Bakke
05.07 Brian Birkeland Nesje
”
Daniel Birkeland Klungland
”
Olivia Birkeland Sirnes
09.08 Alicia Leonore Smiebakken
”
Ameli Marie Smiebakken
”
Hannah Bakke
”
Martin Bakke
23.08 Luke Bakke Hope
06.09 William Nilsen Haugse
20.09 Emma Pedersen Tesaker
”
Matilde Nilsen
Døpte Gyland
02.05 Daniel Hope Lindeli
07.06 Celina Lohne Lie
21.06 Lena Kongevold
27.09 Stian Kongevold
11.10 Tønnes Moi
22.11 Mats Karthon Larsen
Gra vla gt Ba kke
24.04 Halvdan Arthus Nilsen
30.06 Bror Ariel Sirnes
25.08 Hjørdis Irene Bakke
10.09 Mary Hansen
Gravlagt Gyland
26.05 Sigrid Heggland
05.06 Bertha Sinnes
17.09 Thorvald Urdal
13.10 Magdele Oline Klungland
02.12 Solveig Andrea Hjelleset

Forts. fra side 1
var. Jeg måtte stoppe bilen, gå ut, puste inn alt sammen. Med ett var alle regnværsdagene som blåst vekk
– for et syn, for en natur, for en luft!
Min manns bestefar, Trygve Kydland som kom fra Li,
kom ut for å se på huset vi hadde kjøpt i havgapet på
Lista for15 år siden. Han tok et blikk på det storslåtte
havet og sa tørt – ”har du sett havet en gang – så har
du sett det! Da er det noe annet å se inn i skogene på
Gyland!”
Jeg måtte tenke på ham der jeg stod – uten tvil var
skogens mangfold et syn. Å se forandringene i noe du
er glad i skaper en gjensynsglede som kanskje bare
blir sterkere med årene. Min bestefar på morssiden
som kom fra Østfold, sa alltid på sine gamle dager –
bare jeg får oppleve våren igjen – det var hans favoritt blant årstidene.
Og nå går vi mot jul – med mange tradisjoner som
vi lengter etter og er glad i. ”I`m dreaming of a white
Christmas” synger vi i sangen – ja det ville vært flott,
men lukten av pinnekjøtt, stjerner i vinduene, juletre,
jule bakts – ja, mye ligger i oss av tradisjoner og forventning. Jeg hadde en begravelse i høst, og der fortalte en nevø til avdøde – når tante stod på Gyland
stasjon og vi hentet henne hjem til jul – da var julen
her!
Jeg er så glad for at vi er skapt slik at minner og tra-

disjoner gjenskaper følelser inni oss. At vi er gitt
evnen til å både ved syn, lukt og smak få frem minner
om mangt. Vi får selvsagt opp både gode og vanskelige minner – og begge sider har formet oss til den vi
er. Å skape noe godt og nytt i vår minnebok er allikevel alltid mulig, det må vi aldri glemme. For et barnebarn ble bestemors kjærlighet uunnværlig da han mistet sin mamma og bestemoren sin datter. Deres nærhet ble annerledes enn noe de før kjente til – noe
nytt spirte frem fra tårer og nød.
Om det er snøen, våren, skogen, havet eller rett og
slett mangfoldigheten i det rundt oss, som bringer
frem forventninger og gode minner hos deg vet jeg
ikke. Jeg ønsker for deg og dine at du ser at alt dette
er en gave gitt av vår Gud, som skapte alt så utrolig
vakkert – helt ned til minste detalj. Og som Jesus sier i
Johannes 16; ”deres hjerter skal bli fylt av glede, og
ingen skal ta gleden fra dere”. Ta vare på de nære
ting – det er der livet leves. La hverdagene bli fylt
med gode minner, og gi aldri opp håpet om at det
vonde kan endres. For Gud går med oss – som Jesus
sier i kapittelet før; ”Jeg kaller dere venner, for jeg
har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har
ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere…”
Ha en velsignet god minnerik julehøytid!
H i l d e S i rn e s
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SØNDAG ER KIRKEDAG
(N= nattverd)
BAKKE KIRKE
Torsdag 17.12 kl 0840: Julegudstj. Sira skole.
John Olav
Torsdag 24.12 kl 1430: Julegudstjeneste. Hilde.
Fredag 25.12. kl 1200! 1. Juledag. Høymesse. Julia.
Torsdag 31.12 kl 2315. Nyttårsaften. Høymesse. Julia
2010
Søndag 3.1.
kl 1100. Kristi Åpenbaringsdag.
Høymesse. Julia. N.
Søndag 17.1. Kl 1700. 2. S. E. Kr. Åpenb. John Olav.
Søndag 31.1. Kl 1100. Såmannssøndag. Julia.
Søndag 14.2. Kl 1700. Søndagfør faste. John Olav. N.
Søndag 28.2. Kl 1100 2. Søndag i faste. Julia.
Søndag 14.3. Kl 1700. 4. Søndag i faste. John Olav.
Søndag 28.3. Kl 1100. Palmesøndag. Julia.
Torsdag 1.4.
Kl 1700. Skjærtorsdag. John Olav . N.
Mandag 5.4.
Kl 1100. 2. Påskedag. John Olav.
Søndag 11.4. Kl 1700. 1. Søndag etter påske. Julia. N.
Søndag 25.4. Kl 1700. 3. Søndag etter påske. Julia.
Søndag 9.5.
Kl 1100. Konfirmasjonsgudstj. Julia.
Mandag 17.5. Kl 1000. Høymesse. Julia
Mandag 24.5. Kl 1100. 2. Pinsedag. Julia. N.
Søndag 6.6.
Kl 1200. 2. Søndag etter pinse. Hilde.
Søndag 20.6. Kl 1700. 4. Sønda g etter pinse. Julia.
GYLAN D KIRKE:
Fredag 18.12 Kl 1330.
Torsdag 24.12. Kl 1630.
Lørdag 26.12. Kl 1100.
2010
Fredag 1.1..
Kl 1800.
Søndag 10.1. Kl 1100.
Søndag 24.1. Kl 1800.
Søndag 7.2.
Søndag 21.2. Kl 1800.
Søndag 7.3.
Kl 1100.
Søndag 28.3. Kl 1800.
Fredag 2.4.
Kl 1100.
Søndag 4.4.
Kl 1100.
Søndag 18.4. Kl 1800.
Søndag 2.5.
Kl 1100.
Mandag 17.5. Kl 1130.
Mandag 24.5. Kl 1100.
Søndag 30.5. Kl 1800.
Søndag 13.6. Kl 1100.

Julegudstj. Gyland sk. John O.
Julegudstj. Hilde. Barnekoret.
2. Juled. Høymesse.John Olav.
Nyttårsdag. Høymesse. Julia. N.
1. S e. Kr. Åpenbarning. Julia.
Vingårdssøn.. Geirulf Grødem.
Kristi Forklarelsesdag. Geirulf. N.
1. Søndag i faste. Sigurd Flydal.
3. Søndag i faste. Julia. N.
Palmesøndag. John Olav.
Langfredag. Høymesse. Julia.
1. Påskedag. Høymesse. Julia.
2. Søndag etter påske. Julia.
Konfirmasjonsgudstj. Julia.
Høymesse. John Olav.
2. pinsedag. Høym. John Olav.
Treeninghetssøndag. Julia.
3. Søndag etter pinse. Geirulf. N.

Møteplan – Bakke
28. 12:
29.12.
31.12.
10.1.
16.1.
17.1.
21.1.
23.1.
24.1.
9.2.
10. – 14.2.
20.2.

Julettreff søndagsskolen
Juletrefst Sandsmark
Unge voksne
NLM møte.
Unge voksne
Møte IMF
Vi over 60 (helselaget og menighetsrådet)
Årsmøte IMF Bakke.
Møtefrelsesarmeen
Møte IMF Lennart Larsson
Inpulsuke
Totaltreff

23. – 28.2. IMF møteuke.
25.2.
Vi over 60. IMF
7.3.
Møte NLM
14.2.
Møte IMF
18. – 21. 2. Møter NMS
20.2.
Unge voksne
24. – 28.2. Møter NLM
1.4. Skjærtorsdag. Nattverdmøte.
4.4. 1. Påskedag. Formiddagsmøte IMF
10.4.
Unge voksne.
11.4.
Møte NLM
17.4.
Totaltreff
23.4.
Bedehusbasaren
24.4.
Unge voksne
2.5.
Møte NLM
13.5.
Kr. H. fartsdag. Stevne Sandsmark.
17.5.
Nasjonalfest IMF
22.5.
Unge voksne
26.5.
Kvinnestevne
30.5.
Møte NLM
Bønnemøte hver tirsdag. Inpuls fredager.
Kjellerbarna onsdager.

Møteplan - Gyland
9.1.
Nyttårsfest bedehuset
15. -17.1. Møter Lekmannsmisjonen
27.1.
Møte Betania
29.1.
Fredagskafé
7.2.
Møte Lennart Larsson kl 1800
9.2.
Årsmøte NLM.
10.2.
Møte Betania.
12. – 14.2. Møter NLM.
18.2.
Møte NLM. Kjebekk.
23.2.
Årsmøte bedehuset.
24.2.
Møte Betania.
26.2.
Fredagskafé.
28.2.
Familiemøte.
5.3.
Utlodning Sjømannsmisjonen.
10.3.
Formiddagstreff.
10.3.
Møte Betania.
Møte Indremisjonen.
12.3.
14.3.
Møte Indremisjonen ?
18. – 21.3. FELLESMØTER. Aud Karin Kjølvik.
24.3.
Møte Betania.
26.3.
Fredagskafé
27.3.
Utlodning Tesaker.
2.4.
langfredag . Nadverdmøte.
5.4.
2. påskedag. Møte Indremisjonen.
9.4. – 11.4. Møter Indremisjonen.
Noreakveld.
16.4.
21.4.
Møte Betania.
24.4.
Ungdomskveld.
25.4.
Familiemøte.
5.5.
Møte Betania.
13.5.
Møte. Flymisjonen.
19.5.
Møte Betania.
22.5.
Haydombasaren. Bedehuset.
Ungdomskveld.
29.5.
2.6.
Møte. Betania.
6.2.
Familiemøte.
20.2.
Stevne B e t a n i a .
Inpuls: onsdager i oddetallsuker.
Barnekor og Maksgjengen mandager i oddetallsuker.
Søndagsskole: Søndager der ikke er gudstjeneste.

Hegland Trykk as

