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Kirkekonserter i 2019
Søndag 24. februar, kl. 19.00:
Maria Arredondo,
Torstein Sødal & Frisk Bris
Arr: Artistguiden
Torsdag, 21. mars:
Flekkefjord musikkorps
Arr: Flekkefjord musikkorps
Torsdag, 28. mars, kl. 19.30:
Med hjerte for å hjelpe
Frisk bris, Earling Nikolaisen, med fl.
Konsert til inntekt for menighetens
misjonsprosjekt
Arr: Menighetsrådets Bibel
og Misjonsutvalg
Palmesøndag, 14. april, kl. 19.00:
Påskevandring
Fred 26/4 eller 3/5)
Konsert med Earling Nikolaisen
Konsert til inntekt menighetens
misjonsprosjekt
Arr: Menighetsrådets Bibel
og Misjonsutvalg

Velkommen til treffstedet

«Lave skuldre»
Datoene våren 2019 er:
20. februar
6. mars
20. mars
3. april
24. april

Stilling ledig
☛ Medarbeider i menighetsbladet
☛ Medhjelper supertirsdag
☛ Kirkeverter
Forsidebilde: Olav R. Hanssen
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Dette året skriver jeg avhandling om
Det Gamle Testamentet. I arbeidet
med dette har jeg blitt minnet om
hvor grunnleggende verdien gjestfrihet er i Bibelen. Det gamle testamentet er fullspekket av historier om
mennesker som trenger en utstrakt
hånd, og som får det. Det er også
mange historier der de som viser
gjestfrihet selv får et møte med Gud.
Jesus snakker også mye om viktigheten av gjestfrihet. Det mest paradoksale er at han tar imot andres
gjestfrihet. Evangeliene sier lite om
Jesus sitt eget hus, men veldig mye
om at Jesus bodde hos andre.
Det kan være lett å tenke at gjestfriheten er noe vi skal gi til andre. At vi
skal være flinke og snille. Jeg tenker
at Jesu eksempel sier noe om at

gjestfrihet kan sees som en bevegelse. At vi kan bevege oss mellom å gi
og å ta imot hjelp. En invitasjon til
sårbarhet og fellesskap med Gud og
mennesker. Snart er det fastetid. En
tid til bønn og ettertanke. Kanskje
kan gjestfriheten være en følgesvenn inn i fastetiden. Som utfordrer
til både å gi noe til de rundt oss, men
også til å be Gud og andre mennesker om hjelp. I vissheten om at Gud
møter oss nettopp i denne bevegelsen vi kaller gjestfrihet.
«Glem ikke å være gjestfrie, for på
den måten har noen hatt engler som
gjester, uten å vite det.»
(Hebreerne 13,2)
Kaja Burhol Austad

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5
Åpent:
Tirsdag – fredag kl. 10.00–14.00
Telefontid: Mandag – fredag kl. 09.00–14.00 – Tlf: 38 32 88 20
Flekkefjord kirkekontor:
Kirkeverge
Stein J. Rafoss
Daglig leder
Elisabeth Bøe Grøtteland
Kontorfullmektig
Eivind Øvstedal
Kontorfullmektig (10%)
Inger Lise Ulland
Post til menighetsrådet sendes til: Anna Wahlsgt. 5, 4400 Flekkefjord
E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no
Flekkefjord menighet:
Sokneprest
Sokneprest
Diakon
Organist
Kirketjener/trosopplærer
Leder i menighetsrådet
Trosopplærer (leder)

Anne Lise Hille
Tore Smeplass
Randi Margrethe M. Larsen
Geir Kalleberg
Mihu C. Stiuler
Unni Rudolfsen
Randi Bø Osen

Hidra menighet:
Sokneprest
Julia Ann Engstrand
Organist
Kjell Gierstae
Kirketjener
Inger Lise Ulland
Leder i menighetsrådet
John Eivind Marstad
Konto Hidra menighetsråd: 3030 32 49059
Konto innsamling nytt orgel: 3030 35 89984

38 37 23 75

48 11 79 99
95 14 17 85
91 58 64 26
91 59 41 02

95 73 93 33
95 98 71 60
93 06 65 67
91 88 44 23
45 80 48 14
97 01 96 81
91 17 84 70
95 73 93 33
95 98 71 60
93 06 65 67
93 06 65 67

Det er følgende muligheter til å gi gaver til arbeidet i Flekkefjord menighet:
Kontonummer
Vipps
Arbeidet generelt:
3030 22 52552
82268
(Flekkefjord sokn)
Framtidig kirkesenter:
3030 64 30617
513952
(Framtidig kirkesenter)
Kirkemusikalsk arbeid:
3030 22 52552
140389
(Kirkemusikk)
Misjonsprosjektet:
3030 22 52552
140378
(Misjonsprosjektet)
Supertirsdag:
3030 22 52552
140376
(Supertirsdag)
Trosopplæring:
3030 30 85846		

Ved Rolv Selmer-Olsen

Sangglede
Jeg har nå alltid likt å synge. Det må
være noe med arv eller miljø, for
familien min har alltid vært glad i å
synge. Nåja, ikke fars-siden av slekta, da. Mor sa, engang vi diskuterte
sang, at «din fars familie synger som
kråker». Og det hadde hun faktisk
rett i, synge kunne de virkelig  ikke.
Min far sang jo svært gjerne med,
om det ble sunget i kirken eller ved
andre anledninger, men han traff
bare tonen en gang i hvert vers, om
han var heldig.
I mors familie fra Hisøy, derimot,
der sang de alle rent og fint. Damene i koret i Ynglingeforeningen
i Strømmen eller på bedehuset i
Kolbjørnsvik. Mennene i koret i
Frikirka eller i KFUM-koret i Arendal.

Det var mye sang i familie-sammenkomstene også. Bestefar hadde 7
søstre. Selv hadde han 6 barn, og
noen av søstrene var ikke dårligere
med barneproduksjonen. Det var
en tid uten TV og data og knapt nok
radio, så man hadde vel ikke annet
å gjøre på kveldene. Ja, jeg tenkte jo
på sangen, for man lagde underholdningen selv når møttes hjemme hos
hverandre. Det var tett med fødselsdager, og for ikke å snakke om
gedigne jul- og nyttårsselskaper.
Noen satte seg ved pianoet, og så
var de i gang med allsangen, mange vers og improviserte annen- og
tredjestemmer i fleng. Man sang fra
«Landstads reviderte salmebog»,   
«De Unges Sangbog» og en gammel

sangbok som het : «Den kurrende
due i Klippe-riften» fra 1866. Selv
avslutningen av bordverset til kaffien ble flerstemt og med kruseduller.
Høydepunktet på sangkvelden var likevel familieyndlingen «Rett som ørnen stiger», en gammel korsang tantene hadde lært i sin ungdom. Da var
de alle med, gammeltantene med de
flotte navnene Bertha Jørgine, Thora
Engine, Olga Olinda, Ragna Peruva,
Jenny Marie og Esther. Sangen gikk
høyt, høyt, og de entusiastiske, men
godt voksne vibrato- stemmene slet
med de høyeste tonene. Ikke rart at
den yngre generasjon straks omdøpte sangen til «Reddsomt børnene
skriger!»

Min salme ved Else Margrethe Sand
Min salme står i Salmeboken på nr. 197. Det er en salme
som har fulgt Sandslekta i et par generasjoner. Vi har
sunget den mye når vi har hatt Familieandakter og den
har fulgt oss ved bryllup og i begravelser. Salmen er en
lovsang, den har en enorm bærekraft og et innhold som

beskriver den Herren vi tror på.  Beskrivelsen av Guds
allmakt og kraft holder meg oppe og gir ro i vanskelige tider. Denne salmen er oversatt til mange språk og synges
ofte.

Deg være ære
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Se Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham alle tunger Kristus Herre er!

Refreng:
Deg være ære, Herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er Han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
evig skal Han regjere, aldri frykter jeg.

Anne Gerd Dankel utfordres til å skrive om min salme i neste nummer.
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Menigheten sett fra orgelkrakken
Noen enkle tanker ved Geir Kalleberg
Fellesskapet
Det vakreste man kan se når man
sitter på orgelkrakken i Flekkefjord
kirke, er å sitte omvendt vei – rett vei
– og se bort, eller ned på de menneskene som er inne i kirken.
Hvis vi ser inn i et orgel, så er dette
et enkelt lite symbol på akkurat det
samme:
Byen, eller menigheten vår.
Inne i orgelet er en hel masse piper,
eller stemmer eller «mennesker» der
ingen er like.
Alle er forskjellige i høyde og tykkelse og fasong.
Hver og en bidrar, på hver sin måte,
til at melodiene og musikken blir
variert.
Slik må det også være ellers i byen
eller menigheten for at vi i felleskap
skal kunne utfylle hverandre.
Alle er avhengig av fellesskap
Ser vi opp på de underlige personene som sitter på orgelkrakken,
så sitter de ikke der alene.
De utretter ingen ting på egen hånd.
Alt de gjør har de lært av andre.
Det kan være at de blander sammen
de forskjellige lærdommene på litt
forskjellige måter, men det er ingenting som en har funnet på helt alene.
Ta for eksempel meg selv.
Jeg hadde ikke vært i dette arbeidet
hvis ikke mine foreldre hadde satt
meg til verden.
Det var også helt nødvendig at
mine foreldre kjøpte piano og andre
forskjellige musikkinstrumenter
som jeg fikk lov til å bruke fra jeg var
liten.
Min far gikk foran med et godt eksempel uten noter.
Min mor bestilte spilletimer hos bl.
a. min forgjenger, organist Reidar
Mæstad, som også kunne lære meg
noter.
Lærer på Sunde skole, Dagmar Hofseth, lærte oss grammatikk.
Dette var litt ekstra utfordrende for
eleven Geir, fordi han I stedet for å
tenke på grammatikken i språket,
begynte å tenkte på grammatikken i
musikken.
På fagspråket kaller vi dette sats-lære og hørelære.
Det er ikke alltid lett å se resultatene
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av det en holder på med, men resultatet kan komme på en annen måte
enn det vi først hadde trodd.
Uendelig mange mennesker har vært
med å forme for eksempel meg.
Det skal en hel landsby til for å oppdra en sønn.
Når vi ser opp på de underlige personene som sitter på orgelkrakken,
så har ikke de skaffet musikkinstrumentene alene. Menighetene i
Flekkefjord vet hvor mange mennesker og hvor mye ressurser som har
vært med for å skaffe de musikalske
redskaper som menighetene trenger.
Kirkesangens fellesskap
gjennom alle tider
Vi leser om denne gjennom hele
Bibelen.
Salmenes bok i hjertet av Bibelen er
vår første kjente salmebok som det
er blitt sunget fra, med forskjellige
musikkinstrumenter til akkompagnement.
Evangeliet om at Jesus var født, ble
sunget for første gang av en himmelsk hærskare av et englekor for
noen hyrder i Betlehem.
Dette englekoret har den kristne kirke gjennom hele kirkens historie tatt
del i hver gang menigheten sammen
har sunget «Gloria» direkte ut fra
Bibelens juleevangelium i Lukas 2,
v. 14. Vi i Flekkefjord og Hidra er alle

en del av dette englekoret.
Den viktigste kirkemusikken er den
musikken vi framfører i sammen
Det kan noen ganger se ut som at en
organist spiller alene.
Noen ganger er det en liten gruppe
eller et kor som framfører sammen.
Andre ganger har alle som er til
stede mulighet til å være på å framføringen:
Det er dette som er den viktigste av
all kirkemusikk:
Salmene.
Sangskatten.
Noen av disse lærte jeg på Sunde
skole. Andre har jeg lært andre
steder.
Takknemlighet
De menneskene som jeg har truffet
i menigheten i Flekkefjord og i byen
ellers, er flotte og veldig takknemlige mennesker. Et fellesskap som
har vært støtte og varmet mitt hjerte
både i motgang og medgang.
Livets kilde –
Kirkemusikkens rette fokus
Evangeliet om vår himmelske Far
som sendte sin Sønn er utgangspunktet for alt vi holder på med. Vi
som driver med musikk skal være
veldig påpasselig med at det er
evangeliet som er det rette fokuset.

Hvis ikke dette hadde vært rammen
for musikken, så hadde jeg ikke hatt
nerver til å spille en eneste tone. I
meg selv er jeg en veldig beskjeden
fyr, og en svak musiker.
All takk, som jeg har fått, sendes
uavkortet videre til ham som har
skapt oss alle:
Vår himmelske Far.
Livets kilde.
Alt som skjer i Guds hus skal bare
være til ære for Gud selv.
Overfor Gud må vi erkjenne: «Av ditt
eget gir vi deg tilbake.»

Fasteaksjonen 2019

Status for
anskaffelse av nytt
orgel til Hidra kirke
Innsamlingsaksjonen til nytt orgel på
Hidra gikk over all forventning og i det
vi mottok en gave på kr 200.000 fra
Flekkefjord sparebank ble innsamlingsmålet på kr 900.000 nådd med god
margin og aksjonen ble avsluttet før
jul i 2017. I tillegg bidrar Flekkefjord
kommune med 1,5 mill kr og Flekkefjord kirkelige fellesråd garanterer for
restbeløpet. Hjertelig takk til alle som
har bidradd!
I oktober 2017 ble det inngått kontrakt
med Orgelbau Sandtner GmbH&CoKG i
Tyskland om levering av orgel med 18
stemmer til en pris av 2,6 mill kr eksklusive merverdiavgift. Avtalt leveringstid er 1 november 2019.
Det nye orgelet blir en del større enn
det gamle. Menighetsrådet har imidlertid lagt vekt på at utforming og
fargesetting skal være mest mulig lik
nåværende orgel og passe godt inn i
kirka.
Anskaffelsen var betinget av Biskopens godkjenning. Denne beror igjen
på uttalelse fra Riksantikvaren. Denne
prosessen tok atskillig lengre tid
enn forutsatt. 4. oktober 2018 forelå
godkjenningen. Riksantikvaren ønsker
imidlertid at det gamle orgelet skal tas
vare i en eller annen form, noe som
skaper litt hodebry. Leverandøren sier
at leveringstid blir som planlagt, men
siden godkjenningen tok så lang tid så
kan vi ikke lenger kreve at han holder
leveringstid. Vi vet nok noe sikkert i løpet av mars måned, men slik det virker
nå er sannsynligheten stor for at alt er
ferdig i rimelig god tid før jul.

I år igjen skal menighetene i Hidra
og Flekkefjord være med og bidra
til at mennesker verden over får
rent vann. I år er det et særlig fokus
på de som er rammet av klimaendringer, og fokuslandet er Somalia. Innsamlingen går av stabelen
tirsdag den 9. april.
I fjor var 85 bøssebærere og mange
sjåfører i aksjon i Flekkefjord og på

Hidra. I Flekkefjord kommune samlet vi inn kr. 120 643,-. Det gir varig
rent vann til 603 personer! Det er
mer enn Hidras befolkning det!
Sammen kan vi gjøre en forskjell!
Konfirmantene er svært viktige i
dette arbeidet, både de i Frikirken,
Metodistkirken og i Den norske kirke. Men, de kan ikke gjøre jobben
alene. Vi trenger flere bøssebærere! Og vi trenger at folk tar imot
bøssebærerne med vennlighet
og med raushet. Tenk hva vi kan
utrette!
Vil du bli bøssebærer eller bidra på
annet vis, ta kontakt med diakon
Randi Margrethe Mathiasdatter
Larsen på mail randi.margrethe.larsen@flekkefjord.kommune.no
eller telefon 930 66 567.
Se mer Fasteaksjonen.no

Kirkevalg 2019
Samtidig med kommunevalget i høst skal det igjen velges medlemmer i menighetsråd og bispedømmeråd. For å sette opp valgliste er følgende nominasjonskomitéer etablert:
Hidra: Svein Harald Olsen, Øyvind Johansen, Anne Britt Reistad.
Flekkefjord: Kirsten Moi Øvstedal, Bern Kristian Laundal, Else Margrethe Sand.
Ta gjerne kontakt med noen i komitéene om du ønsker å stå på valglista eller vil
foreslå andre.
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Slutt på fødselsmeldinger!
I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når
medlemmer i Den norske kirke har
fått barn. På den måten har det vært
enkelt for menigheten å kontakte de
nybakte foreldrene og invitere til dåp
og samtidig informere om kirkens
tilbud til barn og foreldre. Fra 1.
oktober i fjor ble det slutt på denne
praksisen. Folkeregisteret sender
ikke lenger slike fødselsmeldinger.
Dermed kan menighetene ikke
lenger sende invitasjon til dåp til
foreldre som nylig har fått barn.
Derfor, kjære nybakte foreldre: Ta
selv initiativ til å melde barnet deres
inn til dåp! Dette gjøres slik:
Gå inn på følgende hjemmeside:
www.flekkefjord.kirken.no, og velg
kirkelige handlinger/dåp. Nederst
på siden står det: «I forbindelse med
bestillingen, vennligst fyll ut dette
skjemaet, og send det til kirkekontoret.» Trykk på dette skjemaet, fyll ut
og send inn. Kirkekontoret vil så ta
kontakt med dere for å avtale tid og
sted for dåp.

Gi barnet dåpens gave!
Bibelen forteller oss at Jesus elsker
barna og inviterer dem til fellesskap
med seg. På denne oppfordringen
bærer vi barna våre fram til dåp. De
små barna trenger ikke å gjøre noe,
de trenger ikke å prestere noe: De
løftes opp, bæres fram og mottar
Guds nåde i dåpen. Det er det største eksempelet på hva nåde er! Å få
noe helt gratis! Dere som er foreldre vet dette: De små barna deres
trenger ikke å gjøre noe for å motta
deres kjærlighet – den gir dere
uavhengig av barnas prestasjoner.
Slik ser Gud på oss. Vi er hans barn
og han er barmhjertig. Gud vil gi oss
av sin uendelige nåde og kjærlighet
– helt gratis – livet ut. Dåpen er på
denne måten starten på en helt spesiell relasjon mellom barnet og Gud.
Gjennom hele livet vil Guds kjærlighet og nåde følge barnet. Vi vet at
livene våre kan ha sine oppturer og
nedturer, sine omveier og blindveier,
men uansett hvor vi snur eller vender
oss, så vil Gud alltid stå nær oss,

klar for å gi sin kjærlighet og nåde.
Tenk, dette er en fantastisk gave å gi
barna våre!
I dåpen skjer også noe annet: Vi blir
en del av et fellesskap. Vi forankres i
menigheten vår, der vi får tilhørighet
gjennom barndommen og et helt
liv, om vi vil, og så blir vi en del av
en stor kirke – en verdensvid kirke
– med søsken i alle land og til alle
tider. Både den enkelte av oss, våre
menigheter og hele kirken blir rikere
for hvert menneske som døpes!
Motta dåpens gave!
Et annet viktig punkt vi ikke må
glemme, er dette: Dåpen er ikke bare
for små barn. Dåpen er for alle, i alle
aldre. Om du er ungdom eller voksen
og ikke er døpt, men ønsker å bli
det, så er det også bare å ta kontakt. Dersom man ønsker å bli døpt
i kirka, men ikke i en av de ordinære
gudstjenestene, kan vi legge til rette
for dette. Dette går også an å gjøre
ved dåp av små barn.
ALMH

Kaia Østhus Jakobsen ble døpt i Hidra kirke i romjula. Her ser vi dåpsbarnet sammen med familie og faddere.
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Med hjerte for
å hjelpe
I vår har vi i utvalget for Bibel og
Misjon bestemt at vi gjerne vil gjøre
en ekstra innsats for menighetens
misjonsprosjekt i Mali. Grunnen til
det er at Normisjon planlegger et
prosjekt som skal prøve å  hjelpe
unge å finne seg arbeide i Mali. Da
slipper de å gå gjennom Libya og ta
båt  over Middelhavet for å prøve
lykken i Europa. Denne reisen er
direkte livsfarlig og svært mange dør
underveis. Planene for dette prosjektet  er ikke ferdig i detalj, men det
satses på å gi nødvendig opplæring
og tilrettelegging, slik at unge kan få
en jobb som er såpass bra betalt at
de kan leve av det de tjener. NORAD
kommer inn med mye av finansieringen for dette prosjektet, men de
dekker ikke alt. De pengene vi klarer
å samle inn ekstra, vil bli brukt til å
dekke resten. Vi ser på dette som et
viktig sosialt prosjekt som ikke bare
vil redde menneskeliv. Det vil også
forhindre at de ungdommene som
har initiativ og tiltakslyst drar fra et

land som trenger dem.
Sammen med musikeren Earling
Nikolaisen har vi et prosjekt som vi
kaller «Med hjerte for å hjelpe», der
vi arrangerer to konserter. Den første
blir en ren klassisk konsert der
Earling spiller fra sitt repertoar.
Denne konserten blir i kirken i slutten av februar. Den neste konserten
blir 28. mars kl. 19.30. Da blir det
flere av distriktets gode sangere,  
koret  Frisk Bris fra Hidra og noen
av Sørlandets beste musikere som
deltar på dugnad. Vi kommer ikke til
å selge billetter, men vi vil be om en
gave ved utgangen. Det vil komme
annonser i Agder med et mer detaljert program når konsertene nærmer
seg. Slutt opp om konsertene, støtt
et godt formål og få en fin musikalsk
opplevelse!

Vårbasar 26. mars 2019
Husk å sette av datoen 26. mars. Da er det igjen tid for Vårmessa i Flekkefjord menighet.  
Det er alltid et yrende liv når Supertirsdag og Flekkefjord menighet arrangerer vårmesse til inntekt for nytt kirkesenter. Med middag, fiskedam, åresalg
og god gammeldags loddbok med fine gevinster, håper vi å gi en fin opplevelse til store og små. Kanskje kan vi komme opp i samme beløp som i 2018.
Da kom det inn ca. 85.000 kr.  Alle er velkommen.

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!
A-frisør
Djuvik Blomster
Rema 1000
Lindelands Elektriske
Martin Jensen
Kiwi
Jernia Axelsen
Horjen Libris
Egenes Brannteknikk AS
Intersport Flekkefjord
Regnskap-Service Flekkefjord
AS
Flekkefjord Begravelsesbyrå
P. I. Peersen
Landes Begravelsesbyrå AS
Parat Halvorsen AS
COOP Ekstra
Avisen Agder
Dyrli Rør AS
Kristiansen & Selmer-Olsen
Modalsli Rør AS
Leiknys Salong
Fargeriket Sirnes AS
Synsrådgivning AS
Fruenes Hus, Hidra
Brødrene Søyland AS
Reklamebyrået Ide`
Flekkefjord Elektro AS
Flekkefjord Rør og Varme AS
Bruhjell & Sirnes
Andersen & Snerthammer AS
Toyota Flekkefjord AS
Sparebanken Sør
Golins Trafikkskole AS
Tannlege Erik Haugen
Paa Lundsen
Floriss Flekkefjord
Ytterdal AS
Flekkefjord Dyreklinikk
Lister Begravelsesbyrå
Alfr. Sand AS
SPAR
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Vi går ti l k i rk e
10. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13, 21-27
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Trosopplæringen

24. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 39-45
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Framtidig kirkesenter

21. april – Påskedag
Joh 20, 1-10
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet

17. februar – Såmannssøndag
Matt 13, 24-30
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22, 28-34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Supertirsdag

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til Misjonsprosjektet

Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til KRIK

Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

3. mars – Fastelavnssøndag
Luk 18, 31-34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Misjonshøgskolen

7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6, 24-36
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Misjonsprosjektet

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til Bibelselskapet

14. april – Palmesøndag
Joh 12,1-13
Flekkefjord kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
Hidra, Hågåsen kl. 12.30
Frilufts-gudstjeneste

10. mars – 1. søndag i fastetiden
Matt 26, 36-45
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til konfirmantarbeidet

18. april – Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Flekkefjord kirke kl. 19.30
Gudstjeneste
Offer til Det Norske Misjonsselskapet

17. mars – 2. søndag i fastetiden
Luk 13, 22-30
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Sangfesten

19. april – Langfredag
Matt 26,30 - 27,50
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Døpte Flekkefjord
18.11.2018 Martin Åsly
18.11.2018 Alina Virak
18.11.2018 Martine Tjørhom
13.01.2019 Hedda Nygaard Ulgjell
20.01.2019 Eliann Rozanski
27.01.2019 Hannah Soleie Eriksson Dagan
03.02.2019 Mats Nygaard
Døpte Hidra
29.12.2018 Kaia Jakobsen Østhus
06.01.2019 Astrid Ulland

Stoff til neste blad som kommer
ut ca. 20. april må leveres
redaksjonen innen 21. mars.

Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til IKO
5. mai – 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til KFUK/KFUM
12. mai – 4. søndag i påsketiden
Joh 14,1 - 11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer og skrivefeil.
Se fredagsannonsene i Agder.

Døde Flekkefjord
21.11.2018 Alf Oscar Salvesen
02.12.2018 Mary Lillian Fedog
13.12.2018 Petter Drivdahl Eidem
18.12.2018 Torhild Asbjørg Olsen
23.12.2018 Else Lovise Maal
25.12.2018 Astrid Therese Tollaksen
25.12.2018 Nils Kåre Egeland
27.12.2018 Bjarne Rekevik
05.01.2019 Jan Sivert Flåm
14.01.2019 Alf Martin Kristensen

støtter menighetsbladet

LAYOUT OG TRYKK:
SYNKRON MEDIA AS

6. mars – Askeonsdag
Mark 2, 18-20
Flekkefjord kirke kl. 19.30
Gudstjeneste

28. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24-31
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

