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Påskestemning

Spør du et knippe tilfeldige folk om hva de forbinder med påskestemning, tror jeg mange
svar vil dreie seg om sol, snø, Kvikk lunch,
appelsiner, hyttetur, ski og ting i retning av
dette. Alt som er nevnt her er gode og meningsfulle ting for mange, men har det noe med
påskestemning å gjøre? Jeg ønsker å peke på
påskestemning i en annen forstand enn det
som har med vær, årstid og ting man gjerne
roter med på slutten av vintertiden hvert år.
Som kristen høytid ser det ut til at påsken
ligger litt mer i skyggen enn jul for en del
mennesker. Det virker som om julen er mer populær blant folk. Julens
budskap oppfattes kanskje litt mer søtt enn påskens dramatiske fortelling. Det blir selvsagt feil om vi sette jul og påske opp mot hverandre og
lar de konkurrere i viktighet. Begge høytider hører med og begge høytider
har et budskap vi inviteres til å tro og leve i.
Påsken forteller om svik, kamp, smerte og død! Påsken forteller om
Frelseren som tok på seg en bærejobb bare Guds rene Sønn var i stand
til å fullføre! Påskens budskap spenner fra sorg og fortvilelse til jublende
glede! Påske forkynner for oss en glede uten ende! En glede over livet og
håpet! En glede over at døden tok ikke siste stikket! Døden ble slått med
god margin av vår Herre og Mester som overvant døden og som bærer til
oss en skatt han legger i våre hender gjennom tro og dåp.
Påskestemning handler egentlig ikke om vær og årstider, men om noe
helt annet. Påskestemning blir det når fortellingen om Jesu oppstandelse
holdes levende og bres videre utover. Det blir påskestemning når vi lever
i oppstandelsens lys og gjelde. Det går an å leve i påskestemning hele
året, for Jesu oppstandelse er et faktum. Uansett sorg og vansker kan
påskegleden være en kontinuerlig grunntone i livet vårt.
Det hender jeg møter mennesker som preges av bekymringsløshet.
Noen ganger er det nesten irriterende, for det virker så lettvint at jeg kan
fristes til å kalle det overflatisk. Vi er forskjellige som mennesker. Noen
har en lys tone i sitt sinn mens andre kan preges av mer mørke toner.
Uansett inviteres vi til å leve i en bekymringsløs påskestemning. For Jesus
lever! Hans oppstandelse gir oss håp for dette og det kommende livet.
Bibelen forteller om Maria som stod sorgfull ved graven som hennes
venn Jesus var lagt i (Joh.20,16). Forvirringen hos henne ble stor da
graven var åpnet og den døde ikke var der. Da opplevde hun at Jesus
kom og stilte seg opp ved siden av henne og sa navnet hennes, Maria!
Hun snudde seg mot stemmen som snakket til henne, og fikk se en
levende Herre og Mester.
Maria snudde seg og fikk oppleve påskeglede og påskestemning! Du
har også noe godt i vente om du snur deg mot han som kjenner navnet
ditt og vil gi deg livet og håpet i gave. Gjør som Maria: Vend deg om i
glede!
God påske!
Jan Ståle Grøtteland

Dere er invitert til Kongen!

Jeg velger den samme overskriften som AGDER hadde i sitt
oppslag da Nelly og Jon Rasin Bø fikk kongens fortjenstmedalje i sølv. De har i 40 år drevet barneforeningen Kjellerbarna. Navnet sa seg selv, for det var i kjelleren i huset sitt
de samlet barn fra nabolaget til misjonsbarneforening. Og
dette har de holdt på med i 40 år, til de før jul hadde den
siste samlingen.
Ordfører Reidar Gausdal hadde gleden av å overrekke
medaljer og diplom til to som ikke hadde den minste anelse
om dette. Nelly og Jon Rasin skulle være med på en
alminnelig fest og basar som Misjonssambandets kvinneforenig arrangerte på Bakke Bedehus. Og så ble det en ualminnelig ettermiddag og kveld! De to var tydelig rørte og glade,
og takket både ordfører og sine medarbeidere.
Senere venter turen til slottet og Kongen. Gratulerer, begge
KH
to! Det er fortjent!

Dikt om takknemlighet

Lillian Nedland har gitt ut et hefte med en diktsamling på
23 dikt som hun kaller Takknemlighet. Hun har lest diktene på ulike sammenkomster og fått gode tilbakemeldinger.
”På grunn av stor takknemlighet til Jesus har jeg skrevet
disse versene”. Tone Allis og Hans Egil Rødland som er en
del rundt og synger på møter og lignende, har laget melodier til noen av diktene og tatt dem inn i sitt repertoar.
Lillians barnebarn har skrevet versene på pc og laget tegninger.
Her er et dikt fra diktsamlingen Takknemlighet:

FORSONING
Ja, nå er vi samlet til møte igjen,
så godt å se deg, min kjære venn.
Vi synger og taler om Frelseren kjær
som kom til vår jord for å frelse enhver.
Til Golgata gikk Han den tunge vei
for han ville frelse både deg og meg.
Vi kan ikke fatte den kjærlighet stor,
som i hans ømme hjerte bor.

Ja, takk kjære Jesus, du døde for meg.
Du tok all min synd på deg.
Det nåde og nåde er
at du frelste meg slik som jeg er.

Ordfører Reidar Gausdal, Nelly og Jon Rasin Bø

Valg av menighetsråd

For å komme i rute blir det valg på nytt menighetsråd den 12.
september selv om det bare er to år siden sist valg.
Hensikten er å komme i rute så dette valget skjer samtidig
med valg til by- og kommune-styrer. Det skal også velges
medlemmer til bispedømmerådet. .
Forhåndsstemmer kan avgis i tiden 10. august til 9. september. Det kan også leveres forslag til kandidater til menighetsråd. Listen må være klar innen 1. mai. Frist for forslag til
bispedømmerådet er allerede gått ut. Stemmelokalene er på
Sira og Gyland skoler.
Nytt for høstens valg er at soknegrensene mellom Bakke
og Gyland nå er endret. De som bor på Løland, Haugland,
Gausdalog Helledal og Hellestøl tilhører nå Gyland Menighet
og kan stemme på menighetsråd på Gyland skole samtidig
som de stemmer på kommunevalget og bispedømmerådet.
Utgiver: Bakke og Gyland menighetsråd
Red.komite:
Kari Hunsbedt
Torbjørn Dunsæd
Agnar Klungland
Anna Ersdal
Oddvar Lavold
Bankgiro:
30303039178
Adresse:
Flekkefjord kirkekontor
Postboks 20, 4401 Flekkefjord
Bladet sendes til alle hjem og utflyttere som en
får melding om.

Kirkeverge:
Stein Rafoss 48 11 79 99
Adresse:
Boks 20, 4401 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 81 25

Si, er du rede min venn som er her,
tenk å få være hos Jesus der.
Da må du omvende deg og tro.
Så skal du også i himlen få bo.

Nytt Hommestevne?

Stevne på Homma i Gyland var tradisjon i mange år Kristi
Himmelfartsdag. Da Homma ble fraflyttet, var det stevne på
Kongevold bedehus i flere år.
I senere tid har det ikke vært Hommestevne. Men søndag
19. juni blir det friluftsgudstjeneste på Homma. På en måte
gjenoppstår Hommestevnet slik.
Da håper Gyland Menighet at folk går mann av huse til
den idylliske heiegarden på grensa melllom Gyland og
Kvinesdal.
Følg Grøttelandsvegen fra Kongevold til Hommekrysset.
Bilveg omtrent helt fram.
Info om menighetsarbeidet i Gyland: se webside:
www.gylandmenighet.no eller søk på Gylandsportalen.no

FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR:
Besøksadresse:
Paviljongen på Trellebakken.
Anna Wahlsgt 5, 4400 Flekkefjord.
Tlf 38 32 88 20
Åpent:
Tirsdag – fredag kl 10 – 14.

Kirkens ansatte i Bakke og Gyland
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
Tlf. 38 37 51 63
og Lars Hjelleset
Organist:
Solvor Kvåle Konstali (perm) Tlf. 38 37 53 77
Formann i menighetsrådet:
Gerd Hamre
Tlf. 95 86 18 54
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

Utdrag av årsmelding 2010 for Bakke

Det har vært 8 møter i menighetsrådet, og rådet har
behandlet 40 saker. Vi har vedtatt ny dåpsopplæringsplan,
gitt tilråding i forbindelse med endring av soknegrenser og
gjort praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og
andre samlinger i kirka. Gjengangersaker har vært nytt
teppe i kirken og lys på veien til kirkestua fra parkeringsplassen.
De ulike rådsutvalg har hatt et aktivt år. Diakonutvalget
har drevet besøkstjeneste, undervisningsutvalget har gjort
en kjempejobb i forbindelse med dåpsopplæringsplan, 5.
klassinger og 5 årsklubb, ledet av Ingunn Hunsbedt Ersdal
og Hilde Rekevik.
Gudstjenesteutvalget har hatt jevnlige møter og musikkarrangementkomiteen har hatt ansvar for adventskonsert.
2009 hadde menigheten 8 konfirmanter.
2010 har menigheten 14 konfirmanter.
Dette året har konfirmantundervisningen bestått av et
Alphakurs samt en konfirmantleir. Konfirmantene har også
hatt ansvar for en gudstjeneste. Alphakurset har blitt arrangert sammen med Impuls.
Statistikk:
7 barn døpt
8 ungdommer konfirmert
4 par vigslet
11 gravferder
2010 hadde en gudstjenestedeltagelse på 2373.
Offer: 40 % går til misjonsprosjektet, 40 % til menighetsarbeidet og 20 % til lokale lag og foreninger.
Menighetsrådet har vært bevisst på å bygge opp et visst
overskudd, i år vel 40 000 kr. Det gir at vi neste år kan ha
et visst handlingsrom.
Menighetsrådet takker alle ledere og medlemmer av ulike
råd. Dere gjør en kjempejobb! Fortsett å be for arbeidet som
drives i og i tilknytning til Bakke kirke.
Det er valg av nytt menighetsråd til høsten. Vi trenger kandidater til å stå på valglista. Vær så snill å gi positivt svar
når du blir spurt om å stå på lista! Se på det som en utfordring og en oppgave du kan gjøre i og for kirken.
Hilsen Gerd

Årsfest i Bakke på Sira skole, 6. mars

Tine Omdal fra Moi og Svein Stakkeland og Solvor Kvåle
Konstali gledet oss med fin sang. I møteannonsen var det
lovet god mat, og det stemte! Kjøkkengjengen hadde ordnet

Utdrag av årsmelding 2010 for Gyland

Det har vært 8 møter i menighetsrådet, og rådet har
behandlet 37 saker. Av dette nevnes: oppstart av forberedelser til 200 års jubileet, misjonsprosjektet til skolen i Voi,
nye messehagler, SMS varsling av gudstjenester m.m. (prøveordning). Forsøker å få i gang bibelordstafett, stafettpinne
er under arbeid.
Diakonutvalget har byttet ut formiddagstreffene med
kveldstreff, noe som har økt oppslutningen betraktelig.
Besøkstjenesten tilbyr skyss og gir blomster til alle over 75
år i menigheten til jul. Dåpshilsener til døpte fra 1 – 3 år og
barnebibel til 4-åringene. 5. klassingene fikk nytestamenter
og tegneserie om Jesus. Ellers er fredagsalpha et godt tilbud i bibelundervisning der NLM har hatt ansvaret og legatmidler er brukt til litt lønn.
Økonomien viser over 6000 kroner i overskudd. Dette
skyldes mye at klokkertjenesten gjøres på dugnad.
Gudstjenesteutvalget har arbeidet mest med kveldsgudstjenestene. Menighetsrådet ønsker at det ikke skal koste mye
å bli konfirmert i Gyland, at dåpsoppfølging fortsetter, og at
det glade budskap skal nå stadig lenger ut gjennom menighetens virksomhet.
Visjon: der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser.

med smørbrød og mange gode kaker. Kveldens taler var
pastor Jan Grøtteland fra Flekkefjord. Han hadde åpenhet
som tema. Noen stikkord: Evangeliet er kirkens dyrebare
skatt og kjernepunktet i den kristne tro. Fortellingen om
Jesus, om nåde og Jesus som Frelser, ingenting må skygge
for dette. Terskelen i forsamlingen skal være lav, der det er
lett å komme inn og føle seg velkommen. Glede over den
rausheten Jesus viser. Kristne som lever i den gleden, har
lettere for å vise raushet til andre.
Årsmøtedelen: Julia leste regnskapet for 2010. Det viste
stor aktivitet og dette året har større overskudd enn i fjor.
Gerd leste årsmeldingen for menighetsrådet, det viste også
god innsats i de mange råd og utvalg. Gunhild leste diakoniutvalgets årsmelding.
Taler og sangere fikk hver sin rose av Gerd. Takk for det
dere gav oss i kveld!
Til slutt lyste Julia velsignelsen over oss alle. Takk for i
kveld og vel heim!

Gerd Hamre og Solvor Kvåle Konstali

Solvor Kvåle Konstali har sluttet som organist i Bakke og
Gyland, og er fast ansatt i Lund sogn i Rogaland. Der ble
hun vigslet til kantor søndag, 6. mars. På årsfesten på Sira
fikk hun to gullsmedbilder fra menigheten, med motiv av
Bakke kirke og Bakke bro, og mange velfortjente takkens
ord fra Gerd for innsatsen i mange, mange år. Heldigvis skal
Solvor fortsette med barnekoret her, det er vi glade for.

Krusifikset tilbake til Gyland

Gyland kirke er en av flere
kirker i distriktet som har eget
krusifiks. Det er oppbevart på
Kunstindustrimuseet i Oslo
siden 1929. Det ble funnet da
kirken på Gyland gard skulle
rives og flyttes til Nuland.
Kunstindustrimuseet har hatt
ønske om å kjøpe krusifikset. I
forbindelse med 200 års jubileet for Gyland kirke i 2015
har menighetsrådet forespurt
om å få krusifikset tilbake til
Gyland for godt. Det er det
åpnet for mot visse betingelser om oppbevaring. Det er svært få som har sett
krusifikset. Da det skulle avbildes til den nye bygdeboka, krevdes en betydelig sum for å få fargefoto av
Gylands eget krusifiks! Det skal være fra 1200 tallet
og produsert i Limoges i Frankrike.

Påskesider
for
barn
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Laget av 5. klasse Sira skole
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På bildet ser du sju av i alt ni elever i 5. klasse på Sira skole.
Bakerst fra venstre: Nora, Mehdi.
Midten fra venstre: Lars Ola,
Simen, Thomas.
På bildet ser du sju av i alt ni elever i 5. klasse på Sira skole. Bakerst
venstre:
Foran fra fra
venstre:
Einar, Louise
Bildetekst: settes under bildet av elevene.

Nora, Mehdi. Midten fra venstre: Lars Ola, Simen, Thomas. Foran fra venstre: Einar,
Louise
!
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OM PÅSK EN
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Påsken er den eldste kristne høytiden. Hver dag fra palmesøndag til
1. påG0ske12&7!%:77&(!7&)!6#$%&&44&'&C!
dag er viktige på sin måte. Sammen forteller de ulike dagene

historien om hva som hendte i Jerusalem for ca 2000 år siden, en uke
som923(H!!!!!+,*!<IJ9H!!$';$!:66!'&)B!
har fått betydning for hele menneskeheten!
Nora

80 K,*!7,''&!:7!<&$;!L(,$+,!*,)&*$&!:4!).)0!
Påskequiz>0( fra"3*7&$.')340!
Thomas):
1. Hvorfor feirer vi påske?
D0 <3@!,!M.)&):77&'0!
2. Hvilken dag starter påsken?
F0 påsken
>F0!36(,*!>?880!
3. Feirer de
i andre religioner?
4. HvilkenG0
dag"#$%&-3(&'0!
kommer påskedagen på i år?

Svar:
1. Til minne om Jesu Kristi
lidelse og død.
2. Palmesøndag.
3. Ja, i jødedommen.
4. 24. april 2011.
5. Påskeharen.

5. Hvem kommer med påskeeggene?
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50 års konfirmanter Gyland
Konfirmert 24. september 1961

Sigurd Edmund Kleven, Elmar Nedland, Johan Heiland,
Paul Åge Rusti, Anne Marit Nuland, Turid Palma
Netland, Gerd Nilsen, Anne Marie Nuland, Reidun
Magdele Klungland, Kjellaug Solfrid Seland, Anne
Margrethe Rygg (konfirmert i Feda kirke).

50 års konfirmanter Bakke
Konfirmert 17. september 1961

13. mars var det familiegudstjeneste og barnas
misjonsdag i Bakke kirke. 5-årsklubben deltok, Sira
barnekor sang og 5-klassingene fikk DVD fra menigheten. Her er bilde av barnekoret.

Ole Johnny Birkeland, Paul Ersdal, Alf Haugen, Alf
Nilsen, Harald Hjelm Pedersen, Per Ove Sira, Torkell
Skogestad, Edmund Bakke, Torvald Kristen Omland,
Annelise Gausdal, Ragnhild Beathe Gausdal, Anny
Solveig Konstalid, Eva Lundgren, Edel Sten-Ottosen,
Edith Rannestad, Ethel Lavold, Åse Modal, Dorthea
Gunlaug Stangborli, Liv Modalsli.
Disse var de første konfirmantene som sokneprest
Gustav Tollefsen hadde i Bakke og Gyland.

Fra 5-årsklubben på Sira dette skoleåret Det har vært 11 flotte barn på mandagssamlingene i 1. klasse sitt
klasserom på Sira skole. Disse bildene er fra siste gangen, da vi hadde påskeverksted og foreldre også var
invitert. Aktiviteten var stor og praten gikk livlig!

Kongehuset invitert!

I forbindelse med at Gyland kirke er 200 år, er
Kongehuset invitert. Det er ikke gitt noe svar hittil.
Skulle for eksempel kong Harald komme, er det
ikke første gang han er i Gyland. Som soldat var
han på Kvinen noen uker og reiste sammen med
de andre soldatene med tog fra Gyland til Oslo.
Mens de ventet på toget, fikk de se skiltet til kaféen. De dro ned ”tippen” ( jernbanefyllinga) – men
kafeen var stengt, fikk de beskjed om.
Hvem visste at blant soldatene var en kongelig?

Støtt Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon!

Når konfirmantene med sine medhjelpere besøker hvert
hjem i Bakke og Gyland tirsdag 12. april, er det med visshet
om at folk i Bakke og Gyland vil gi så det merkes til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Bakke og Gyland gir gjerne mest pr
husstand i Flekkefjord kommune.
Og det er jo alltid litt spennende om Gyland eller Bakke
”vinner” den lokale innsamlingsaksjonen. I år går støtten til
KN’s arbeid for en mer rettferdig verden.
Over 40 000 bøssebærerne går fra dør til dør for å samle
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Et formidabelt engasjement over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. I 2011 ser KN nærmere på økonomisk
rettferdighet. For det er ikke rettferdig at over én milliard
mennesker fortsatt lever i ekstrem fattigdom. Sammen kan
vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.
Pengene som samles inn under aksjonen er ikke øremerkede, men brukes der de til enhver tid trengs mest. Arbeidet
i Tanzania er et eksempel på Kirkens Nødhjelps arbeid for en
rettferdig verden. Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Pengene som samles inn til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon gir fleksibilitet til å handle raskt når
det kreves.
Kirkens Nødhjelp jobber integrert, med katastrofehjelp,
langsiktig bistand og beslutningspåvirkning for å oppnå varige resultater. KN trenger støtte til alt dette arbeidet.
Fasteaksjonen er en arena for å synliggjøre viktige temaer
som Kirkens Nødhjelp arbeider med kontinuerlig. Det er likevel ikke slik at alle trenger spare- og lånegrupper, nye vannpumper eller flomsikrede hus.
Fleksibilitet er avgjørende for at pengene som samles inn
kan forvaltes på best mulig måte, og derfor øremerkes ikke
pengene som samles inn under Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen.
Kirkens Nødhjelp garanterer at de bruker under 10 %
av midlene til administrasjon. 60 års erfaring har lært KN at
investering i god administrasjon fører til bedre resultater i det
lange løp. Kostnadene holdes lave blant annet fordi pengene
ikke er øremerket – noe som ville ha medført større administrasjonsbehov om vi måtte følge og tilbakerapportere på at
hver krone gitt var kommet til det spesifikke området den
norske giveren ønsket å støtte.
Kirkens Nødhjelps aksjon i fastetiden, som først het “Brød
for verden”, har vært arrangert siden 1967. Fastetiden er en
naturlig tid i kirkeåret hvor vi går “sammen for en rettferdig
verden”.
Du kan også støtte aksjonen slik:
•Send SMS <KN100> til 2090 (100,-)
•Ring 820 44 088 (200,-)
•Benytt kontonummer 15942287493

Barnas Misjonsdag Gyland

Barnas misjonsdag 6. mars startet med prosesjon inn av
barn som bar NLM sin flaggborg fram til koret. Det var siste
søndag i vinterferien, så det var nok ikke den beste dagen å
samles, men det var likevel mange barn i kirken denne
kveldsgudstjenesten. Dessuten var årets konfirmanter og
mange av tidligere års konfirmanter tilstede og hjalp til som
kirkeverter og da vi hadde papirflykonkurransen.
John Olav hadde hele gudstjenesten på Powerpoint på
storskjerm, og mange fine bilder fikk vi også se under andakten om den blinde Bartimeus som fikk synet igjen da han
møtte Jesus. Vi så en film som presenterte NLM sitt "Barnas
misjonsprosjekt" i Mongolia, og offeret gikk også til NLM.
Papirflykonkurransen, med Linda som starter, samlet som
vanlig godt med deltakere, også fra de voksne.
Siden reglene åpner for mye skjønn, blir ikke resultatlisten
gjengitt....Etter gudstjenesten hadde vi kirkekaffe - pølser til
både liten og stor.

De voksne moret seg også med papirfly. Oddbjørn
Stakkeland og Lisbeth Rafoss Fodnestøl er klar til å sende

Ny gudstjenestereform

Fra høsten 2011 innføres ny gudstjenestereform. Gudstjenesten skal ha gjenkjennelighet for å sikre at menigheten
ikke er prisgitt tilfeldigheter og overdreven forandringslyst.
Starten blir annerledes enn i dag: Etter klokkene har ringt,
er det rom for velkomst og forklaring av hva som skal skje.
Deretter stillhet og klokkene slår 3 slag, de gamle bedeslagene. Så kommer prosesjon, åpningssalme, bønn og syndsbekjennelse, kyrie og gloria.
Ingen gudstjeneste uten Bibellesning. Antall tekster som
skal lese er fordoblet. 3 lesninger, en fra GT, en fra NT og en
evangelietekst. Menigheten sitter under de to første lesningene (nytt) - men reise seg under den tredje. Så følger trosbekjennelsen.
Forbønnsdelen består av syndsbekjennelse dersom det
ikke er med i starten. Forbønn for kirken og verden.
Målet skal være at gudstjeneste er VÅR, ikke bare prestens. Vi skal kjenne igjen gudstjenesten fra søndag til søndag. Gudstjeneste i en domkirke trenger ikke være lik den i
fjellkirken, men den skal gjenkjennes som ”vår”.
Involvering står sentralt: kirkeverter, tekstlesere, medhjelpere, nattverdutdelere m.m.
Ord og ordning avspeiler og styrker troen. Syndsbekjennelse
i starten har bare vært siden 1870 – ikke siden Jesu tid…..
Ordlyden i syndsbekjennelsen henter ord fra Bibelen.
Gudstjenesten er et møtested. Ikke et museum for å betrakte
gamle ting, heller ikke et marked der motene skifter. Du skal
møte Gud i Jesus Kristus, din neste ved siden av deg og deg
selv i sannhet og nåde. Velkommen til gudstjeneste!

Bli med på tur til fjord og fjell på
Vestlandet

6.-8.juni fyller vi opp en Møllbuss og reiser på årets
Menighetstur til Hardangerfjorden, Hardangervidda og helt til
Sognefjorden. Årets høydepunkt er turen med Flåmsbanen
fra Myrdal til Flåm. Vi gleder oss til å oppleve Flåmsbanen
som er en av Norges virkelig store turistattraksjoner. I Sogn
skal vi også besøke Undredalen, en plass med mange flere
geiter enn folk, og med Norges minste stavkirke. Årets tur går
til fager fjellheim og vakre fjorder på en tid da naturen er på
sitt fineste. Vi overnatter første natt på Geilo og andre natt på
Voss.
I bussen blir det hyggelig samvær med gode historier og allsang, ord for dagen, ord for natten og på hotellet har vi hyggekveld.
Turen har lange tradisjoner Bakke og Gyland menigheter,
men vi vil gjerne ha med folk også fra Flekkefjord og Hidra
på turen.
Du kan får turprogram på Kirkekontoret i Flekkefjord..
Program blir også delt ut i kirken og på ulike arrangementer
på Bakke og Gyland i tiden framover. Vi håper at mange har
lyst å være med oss på tur i juni!
Hilsen turkomiteen: Marit Kongevold, Helga Osen, Dagny
Moi, Torleif Sigbjørnsen, John Olav Dankel og Oddrun Forland
Rudrud

En tankevekker fra Bolivia

Jeg er nå i min sjette måned i Bolivia. Som student på Hald
Internasjonale Senter i Mandal har jeg praksis 7 måneder i
Bolivia der jeg jobber med barn og ungdom som lever på
gata.
Jeg har knyttet mange nye vennskap, men de mest spesielle vennene er nok de jeg jobber med hver tirsdag. På tirsdager har vi samling på en fotballbane, og alle som bor på
gata her i La Paz er velkomne til å ha en liten pause i hverdagen, spille fotball og få en liten matbit.
Jeg vil bare dele med dere en spesiell opplevelse som
møtte meg i slutten av februar da jeg traff på en av vennene
mine fra gata.
”Det har nå regnet fire dager i strekk. Temperaturen er lav,
i og med at jeg bor 3500 m.o.h. Alt jeg har av klær er en tskjorte, en tynn genser, ei bukse og noen slitte joggesko.
Kroppen min skjelver av kulde, og hver gang jeg prøver å
bevege meg for å holde varmen, kaster jeg nesten opp.
Nettene er iskalde og jeg har ingen plass jeg kan skjule meg
for kulda og regnet. Jeg sniffer lim for å glemme at jeg er sulten og kald.
I gatene er det nesten ingen folk. Alle holder seg i husene
sine på grunn av regnet, og det betyr at jeg ikke kan jobbe.
Jeg pusser sko hver dag for å tjene litt penger til mat, men de
siste dagene har jeg ikke spist mye siden jeg ikke får jobbet.
Jeg har det egentlig ikke så bra, men jeg kommer meg
gjennom hverdagen.”
Dette fortalte gutten meg, og jeg følte meg så hjelpesløs.
Jeg deler ikke denne historien med dere for at dere skal få
dårlig samvittighet, men jeg har lyst til at hver enkelt av dere
bare skal takke Gud for alt dere har, det er nemlig ikke en
selvfølge. Det er ikke alltid hjelper vår strekker til, men en
ting vi kan gjøre er å takk og sette pris på det livet vi har, og
for at vi er så heldige!

Strandgaten 16, 4400 Flekkefjord 38 32 69 00

Tonje Løvland
Tusen takk for gaver til menighetsbladet:
Elmar Nedland 100, Anne Marie Austad 200, Erling Liland
100, Thea og Johnny Hamar 100, Egil Østefjells 100,
Jostein Bakke 500.
Vi sender ut den årlige giroblanketten i dette nummeret,
og er takknemlige for støtten som dere gir til bladet. På forhånd takk!
NESTE NUMMER av menighetsbladet er beregnet å komme i
september–oktober.

SØNDAG ER KIRKEDAG

Slekt skal følge slekters gang

Begravet Gyland
Tora Klungland
26.12
Andreas Kongevold
22.01
Bertha Åtland
21.02
Begravet Bakke
Bjarne Daniel Rosland
19.12
Svein Martin Nesje
05.01
Erik Skogestad
08.01
Tora Benny Dirdal
17.01
Jorunn Hafte Tønnessen
16.02
Laila Marie Omland
01.03
Sofie Sigbjørnsen
03.03
Døpte Gyland
26.12
Tønnes Emanuel Tesaker
07.01.
Bjørg Fossdal (døpt i Flekkefjord)
23.01
Emilie Håbakk
Døpte Bakke
05.12
Camilla Birkeland
02.01
Carl Oscar Alexander Rannestad Christiansen
30.01
Ine Sirnes
30.01
Alex Hansen
13.02
Thorvald Augustus Birkeland
Vielser Gyland
07.01
Bjørg Fossdal og Steinar Nuland. Viet i Flekkefjord

Ta med blomster

Som vi har gjort tidligere år, ber vi dere ta med blomster til å
pynte korset med på gudstjenestene påskedagene. Det er
en fin måte å ære Den Korsfestede og Oppstandne på.

MØTEPLAN BAKKE

April:
6. – 17. Møteserie v Inge Sirevåg og Stein
Sandvik ,NLM.
12. Bønne og vitnemøte.
15. Bibelgruppe Inpuls, fredagsklubben.
19. Bønne og vitnemøte.
20. Basar NMS Sandsmark skolehus.
22. Nattverdmøte. IMF.
24. 1. påskedag. Formiddagsmøte. IMF.
26. Bønne og Vitnemøte.
29. Bibelgruppe. Inpuls. Fredagsklubben.
30, Totaltreff. IMF.

Mai:
3. Bønne og vitnemøte.
6. Inpuls.
10. Bønne og vitnemøte.
12. – 13. Møter. Evangelisten v/Steinar
Handeland. Tema: India, Israel..
13. Bibelgruppe. Inpuls.
15. Møte v/ NLM.
17. 17. mai fest. Kjell Erfjord. IMF.
22. Møte v/ IMF: asylsøkersamling.
24. Bønne og vitnemøte.
26. Kvinnestevne NMS.
28. Unge voksne.
29. Tiur søndagssskolen (?)
29. Møte v/ NLM.
31. Bønne og vitnemøte.
Juni:
2. Kristi Himmelfartsdag. Stevne
Sandsmark. IMF.
7. Bønne og vitnemøte.
19. Formiddagsmøte NLM.
21. Bønne og vitnemøte.
28. Bønne og vitnemøte.

GYLAND KIRKE
Palmesøndag 17.04. Kl. 18:00 Høymesse John Olav Dankel
Skjærtorsdag 21.04. Kl. 18:00 Høymesse Julia Engstrand
Tomas Messe
Påskedag 24.04. Kl. 11:00
Høymesse Julia Engstrand
1. s. e påske 01.05. Kl 11:00 Høymesse Hilde Sirnes
Gyland Bedehus, fredag 06.05. Kl.19.00 Familiegudstjeneste
Julia Engstrand
3. s. e påske 15.05 Kl. 11:00 Høymesse Julia Engstrand
Konfirmasjon
17.mai Kl.11:30 Høymesse
Julia Engstrand
5. s. e påske 29.05. Kl.18:00 Høymesse John Olav Dankel
2. Pinsedag 13.06. Kl.11:00
Høymesse John Olav Dankel.
NMS Stevne v/Rune Harbo
Taler: Torrey Seland
Homma Treenighetssøndag 19.06. Kl 14:00
Friluftsgudstjeneste
Vikar Homma
4. s. e pinse 10.07. Kl 18:00 Høymesse Julia Engstrand
5. s. e pinse 17.07. Kl. 11:00 Høymesse Julia Engstrand
8. s. e pinse 07.08. Kl 18:00 Høymesse John Olav Dankel
BAKKE KIRKE
5. s. i faste 10.04. Kl. 11:00
Langfredag 22.04. Kl.17:00
1. s. e påske 01.05. Kl 17:00

Høymesse Paul Daasvand
Høymesse Julia Engstrand
Høymesse Julia Engstrand.
Samtalegudstjeneste.
2. Påskedag 25.04. Kl.11:00 Høymesse John Olav Dankel
2. s. e. påske 08.05. Kl. 11:00 Høymesse Julia Engstrand.
Konfirmasjon.
17. mai Kl. 10:00
Høymesse Julia Engstrand
4. s. e påske 22.05. Kl. 17:00 Høymesse John O. Dankel
6. s. e påske 05.06. Kl. 11:00 Høymesse John O. Dankel.
2. Pinsedag TUEDALEN 13.06. Kl.12:00 Friluftsgudstjeneste
Julia Engstrand
4. s. e Pinse 10.07. Kl. 11:00 Høymesse Julia Engstrand
7. s. e Pinse 31.07. Kl. 17:00 Høymesse John O. Dankel
9. s. e Pinse 14.08. Kl. 11:00 Høymesse Reidulf K. Ljøkjell

August:
9. – 21. Møteaksjon v/ Nils Kåre Strøm og
Torgeir Skrunes.
28. Samlingsfest.
September:
3. Sangmøte v/ Flekkerøyguttene.
13. – 18. Møteuke v/ Inpuls.
20. – 25. Møter v/ IMF.

MØTEPLAN GYLAND

April
31. mars.-3.april Fellesmøter
03. Gudstj. kl.11.00 (kapellet)
03. Kl 18.Avslutning fellesmøter.
07. Bønne- og vitnemøte
09.-10. Møter Lekmannsmisj.
13. In*puls
15. FredagsAlpha
16. Utlodning Tesaker Bedehus.
Gordon Klungland, Olaf Thormodsæter
22. Nattverdmøte
25. Møte Indremisjonen
29. Fredagskafe
Mai
06.Konfirmantfest
11. In*puls
15. Konfirmasjonsgudstj.
19. – 20. mai Evangelistens
Misjonstjeneste v/ Steinar Handeland.
25. In*puls
Juni
02. Møte Flymisjonen
05. Grill og Gøy
11. Haydom basaren
19. Gudstjeneste Homme
26. Stevne Betania

Hegland Trykk as

Andaktstelefonen

i Kristiansand er en tverrkirkelig ordning som har holdt på i 38 år. Når du
ringer 38091700 kan du høre en
andakt, som regel fra en prest eller forstander fra Kristiansand. Når den er
over kommer som oftest en stemme
med Vennesla-dialekt som takker for at
du ringte. Stemmen tilhører Magne
Aabel. Noen ganger hører du han aller
først i: Velkommen til telefonandakt . I
dag ved ….
Magne er gift med Jenny Nedland fra
Gyland.

Også bibelundervisning
Det er 14 menigheter og organisasjoner i Kristiansand og Vennesla som driver Andaktstelefonen. Hver andakt
varer 3-4 minutter, og den kan nåes
hele døgnet. Andaktene er nye hver
tirsdag og fredag . I fjor var det nesten
40 000 oppringninger.
Andaktstelefonen i Kristiansand den
største av sitt slag i landet, og den
eneste som etter nesten hver andakt
gir innringeren anledning til å ta direkte kontakt med taleren..
På telefon 38 09 10 10 kan du lytte
på bibelundervisning. Den varer i ca. 15
minutter og tar for seg aktuelle emner.
Også den er det gratis å lytte til.

