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Kirkekonserter i 2019
Palmesøndag, 14. april, kl. 19.00:
Påskevandring
Konsert med Earling Nikolaisen
Konsert til inntekt menighetens
misjonsprosjekt
Arr: Menighetsrådets Bibelog Misjonsutvalg
Salmer som samler – Folketoner fra sør
Arr: Menighetsrådets musikkutvalg MIK
Konsert med Flekkefjord Gospelkor
Arr: Flekkefjord Gospelkor
Datoer er enda ikke satt men følg med i
Agder og på kirkens hjemmeside!
Ellers markerer vi de store høytider med
blant annet:
Påskevandring – Palmesøndag
Toner fra en åpen himmel – 1. pinsedag

Velkommen til treffstedet

«Lave skuldre»
24. april 2019

Stilling ledig
☛ Medarbeider i menighetsbladet
☛ Medhjelper supertirsdag
☛ Kirkeverter

Gaver til menigheten

Gaver til Flekkefjord menighet kan gis
over bank eller vipps:
Kontonummer: 3030 22 52552
Vipps: 82268
Husk å merke hva innbetalingen gjelder.
For faste trekk, se hjemmesiden.
Forsidebilde: Olav R. Hanssen
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Påskedag hele året
Denne flotte altertavlen er malt av
Mandals-maleren
Adolph Tiedemand. Den finnes i
flere norske kirker,
men også i en
kirke i Ngaoundere
i Kamerun! Som
barn var jeg ofte i
denne kirken, på
den franskspråklige gudstjenesten.
Mine foreldre var misjonærer i dette
landet, og jeg gikk på Den norske
skolen i Ngaoundere.
Man kan kanskje undre seg over at
det ble brukt en altertavle fra Norge
i denne afrikanske kirken fra 1934.
Men tavlen har et budskap som har
betydd mye for kristne kamerunere.
Altertavlen fremstiller Jesu oppstandelse. Vi ser dramatikken, Jesus som
står opp fra de døde! Han er badet i
lys og beseirer døden. Soldatene ligger redde og maktesløse på bakken.
I denne kirken ble hver gudstjeneste,
gjennom hele året, avsluttet med
påskesalmen « Deg være ære» på
fransk. Salmen var en del av liturgien
i gudstjenesten.

Blant kamerunerne er det ikke tvil
om at Gud er til. Mange stammer har
sine tradisjonelle guder. Men det
som var hovedbudskapet i min barndomskirke, var dette: Jesus er Herre.
Han er den sterkeste! Han beseiret til
og med døden. Han gir oss det evige
livet! Både altertavlen, prestens taler
og  salmen til avslutning, løftet fram
påskeunderet hver eneste søndag.
Som voksen var jeg misjonær i dette
landet i 10 år. Jeg har fått gleden av å
virke som prest i mange år, i Kamerun og i Norge. Og mitt budskap har
kretset omkring den korsfestede og
oppstandne Jesus Kristus.
På langfredag døde Jesus for mine
og dine synder. På påskedagen stod
Jesus opp fra de døde, og beseiret
døden i mitt og ditt sted. Jesus har
frelst meg og tilgitt meg all min
synd. Det er stort for meg! Og det har
også vært en stor glede for meg å få
bringe denne gode nyheten til mange
mennesker og mange folkeslag.
Deg være ære, Herre over dødens
makt! Evig skal døden være Kristus
underlagt.
John Olav Dankel
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Minnemarkering
Søndag 24. mars var det en
fin og høytidelig minnemarkering på gravstedet til Nils
Jørgen Fuglesang, som på
denne dagen for 75 år siden
var med på den store flukten
fra krigsfangeleiren Stalag Luft
III. Flukten gikk gjennom en
underjordisk, mer enn 100 m
lang tunnel som fangene hadde
laget. Fuglesang kom fra Hidra,
og under krigen utdannet han
seg til jagerflyger. På et tokt ble
hans fly truffet, og han måtte
nødlande i Nederland. Her ble
han tatt til fange og havnet
senere i Stalag-leiren som lå i
Polen. De fleste av de 76 som
klarte å rømme fra denne leiren, ble tatt etter flukten. Som
straff for dette, ble 50 av dem
skutt, deriblant Fuglesang.

På minnemarkeringen holdt
John Eivind Marstad en tale og
la ned krans på graven.
Line Larsen spilte trompet, og
det ble sunget ”Ja, vi elsker”.
Konfirmantene Nina-Marie og
Nicolay Svindland Nilsen og
Leif Skipø Øiestad deltok som
flaggvakt.
Dette var en samtidig markering etter initiativ fra britiske
myndigheter (Commonwealth
War Graves Commission) på
alle de gravsteder som kan
knyttes til denne hendelsen.
Svein Harald Olsen

Min salme ved Anne Gerd Dankel
Denne salmen liker jeg veldig godt. Når livet er vanskelig, er dette salmen jeg klamrer meg til. Da synger jeg
den høyt, gang på gang, f. eks. mens jeg kjører bil.
Salmen er egentlig en bønn, en bønn jeg gjerne ber. I
første vers henvender jeg meg til Jesus, han som har
kjærlighet, nåde og makt; han kan hjelpe meg!

Så fortsetter jeg i vers 2 med motgangen jeg møter, samtidig som jeg minner både Jesus og meg selv om at jeg jo
ikke blir glemt av Ham! I vers 3 ønsker jeg Guds hjelp til å
be bønnen: Skje din vilje. Akkurat det er ikke så lett når
problemer hoper seg opp! Til slutt i vers 4 ber jeg om at
Hans sinnelag også blir mitt, og om frelse for mitt liv.
Dette er en salme jeg trenger og bruker!

Jesus, det eneste
Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Motganger møter meg –
aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn!

Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!
(Ole Theodor Moe, 1904)
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Misjonsprosjekt

Menighetsrådsvalget 2019

Hidra menighet har i en del år knyttet sitt engasjement for ytremisjon
til konkrete prosjekter. Siden juni
2016 har vi støttet Soma Biblia’s
arbeid i Tanzania og Nuru senter for
funksjonshemmede, som menighetens misjonsprosjekt. Lise Gry
(Ulland) og Odd Geir Norland har
vært utsendinger fra Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM) til Tanzania
og engasjert i arbeid med Bibel og
litteraturspredning og arbeidssenter
for funksjonshemmede.

Har du noen gang blitt spurt om å være kandidat til valget på nytt
menighetsråd? Har du lurt på hvem du skal stemme på? Har du tenkt på at
du har lyst til å påvirke beslutninger i kirken? Har du tenkt på hva du kan
bety for ditt nærmiljø og din menighet?

Menighetsrådet har nå valgt et
toårig prosjekt i Mali i regi av Det
norske misjonsselskap (NMS). Vi
vil støtte arbeidet med bibeloversettelse for fulanifolket i Mali. Mer
konkret skal vi bidra til finansiering
av videre utdanning og språkstudier
(hebraisk) for en lokal medarbeider.
Moussas Sankare (utt. Mosa) kom
med i bibeloversettelsesarbeidet i
2016. Han er 32 år, vokste opp som
gjetergutt men lærte å lese og skrive
gjennom misjonen. Han ble døpt, og
han ba etter hvert NMS om stipend
til skolegang, noe han fikk. Etter to
år med stipend besto han ungdomsskoleeksamen i 2016.
De to-tre årene han har vært bibeloversetter, har han vist seg som
en usedvanlig dyktig medarbeider:
Han er intelligent, klok, hyggelig å
samarbeide med, kreativ og glad
i språket sitt. Men frustrasjonen
over at han ikke kan hebraisk, har
vokst gjennom disse årene. I høst
begynte han med studier i hebraisk
og Det gamle testamentet samtidig
som han går på skole med tanke på
å få examen artium. Målet er at han
skal bli en bedre og mer selvstendig
bibeloversetter og at han på lenger
sikt kan bli konsulent for andre bibeloversettelsesprosjekter i Afrika.
Moussa giftet seg i 2017. De fikk ei
lita jente like før jul i 2018. Den vesle
familien bor i Bamako.
Hidra menighet vil støtte Moussa’s
studier i 2 år. Kommer det penger
fra menigheten etter at Moussa er
ferdig med studiene, vil de gå til
bibeloversettelsesarbeidet.
Eivind Marstad

Vi har alle gode grunner til å si nei, men les de 10 punktene nedenfor. Hvis
du kan si «Dette er meg!» til 5-6 av punktene nedenfor, da har nærmiljøet
og menigheten din bruk for deg.
Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv
Du skal ikke lede møter. Du skal ikke stå foran forsamlinger. Du skal ikke
synge i mikrofon. Du skal ikke bake kake til hver gudstjeneste. Du skal
være med på å bevare og påvirke de demokratiske prosessene i en åpen,
inkluderende og levende menighet i nærmiljøet ditt.
Si ja! Godt valg.
bkl

Kirkesenteret- hva skjer?

Vi bor i en flott by. Det er mange som har tanker om hva som passer inn i byen
når noe skal rives og det skal bygges nytt. Flekkefjord kommune, Flekkefjord
menighet og riksantikvaren jobber sammen i et mulighetsstudie for å finne
fram til en god utforming av kirkesenteret. RA har stor forståelse for at Flekkefjord kirke trenger å få «arbeidskirkelokaler» i nærheten. RA har dermed valgt
at Flekkefjord kommune skal få en tilskuddsandel på kr 200.000,- til å dekke
arkitektutgifter i et felles mulighetsstudie for hele kvartalet. Det skal danne
grunnlag for å kunne godkjenne en reguleringsplan for kvartalet, der realisering
av kirkesenteret står sentralt. RA stiller egne arkitekter til rådighet for rådgivning
i prosessen. Prosjektet er i sin startfase og det forventes at mulighetsstudiet er
avsluttet før sommeren.
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Om sangbøker
Sangbøker har de fleste av oss et
forhold til. Sang gjorde vi på skolen,
både i den vanlige skolen og den
på søndag, i foreninger og hjemme.
Noen delte ut sangbøker, og så fikk
vi beskjed om å slå opp på side 99
eller sang nr. 314 og så begynte det,
med eller uten instrumentfølge,
og med den røst man så hadde. På
skolen var det «Skolens sangbok»,
hjemme var det «Barnas sangbok»,
i kirken var det «Salmeboka», i
Ungdomshallen var det «Treklang»,
på Speider’n var det rimeligvis
«Speidersang».
Sangbøker er ingen ny oppfinnelse.

Allerede i 1711 gav presten Petter
Dass ut «Aandelig Tidsfordriv eller
Bibelske Viisebog», med hans egne
salmer og sanger, som ble meget
utbredt. Men rundt 1900 fikk enhver
organisasjon med respekt for seg
selv sin egen sangbok, ofte med
selvforklarende tittel: «Bondens
Sangbok», «Sangbok for Norsk
Husmorforbund», «Sangbok for
Avholdssfolk»,  Kvindelige Misjons
Arbeidere hadde «Lovsyng Herren».  
I 1917 utkom «Salmer og sange for
den norske hær», som ble erstattet
med «Sangbok for soldaten» i 1934.
Enkelte organisasjoner hadde
omkring 1950 funnet mer kreative

undertitler: Norske sjømenns
sangbok het «Syng meg hjem»,
Sangbok for blindesaksforeninger
het «Solrenning» og Sangbok for
Norsk Trekkhunds medlemmer het
«Hylet fra de hvite vidder».
Mine favoritter er likevel to gamle
sang- og salmebøker. Den ene er
en lite hefte med den forlokkende
tittel «Sangboken Fryd» fra 1904.
Høres ikke det fristende ut? Den
andre står i min bokhylle, er utgitt av
Stiftskapellan Lars Oftedal i 1873 i
Stavanger, under tittelen «Basunrøst
og Harpetoner».
Rolf Selmer-Olsen

Valg som skal gjøres i
etterkant av et dødsfall
Hva må til for at kisten kan senkes
ved bruk av tau ?
Etter et dødsfall kommer pårørende
som regel raskt i kontakt med et
gravferdsbyrå, og det tas mange
valg. Det signeres på et skjema på to
formelle juridiske roller, ofte uten at
en helt forstår hva det innebærer.  

A) Den ene rollen er «Den som sørger for gravferden». Denne personen bestemmer juridisk sett alt om
hvordan gravferden skal skje.
Det innebærer, i tillegg til de vanlige
valg av seremoni/gravferdsordning,
også for eksempel valget om å senke
kisten med tau istedenfor
ved bruk av senkeapparat.
Av og til oppstår det
uenighet om hvem som
skal ha denne rollen. Et
tenkt tilfelle: Ung mann,
bor i Oslo med samboer,
blir syk og dør. Er det
hans foreldre i Flekkefjord
eller samboeren som den
nærmeste?
Annet tilfelle: En enke
har to barn, blir samboer
med en mann i Kr.sand.
Enken dør, og spørsmålet
blir da hvem som har
rett til å bestemme hvor
gravlegging skal skje.
Svarene bestemmes ut fra
gravferdslovens §9 til å
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være at samboere (i mer enn 6 mnd)
går foran foreldre/barn, med mindre
samboer ikke ønsker å hevde sin
rett.
B) Den andre rollen i skjemaet er
«Fester av gravstedet». Festeren kan
bare være én person. Denne bestemmer og er ansvarlig for gravstedet,
inkludert hvem som kan gravlegges
på nytt der. Se gravferdslovens
§14-18. Noen tror at når de steller
gravstedet, at de også bestemmer
over gravstedet, men det er det kun
fester som har juridisk rett til.
Som en del av den arv som
etterlates, er også festeansvaret for
de gravsteder som avdøde festet.  
Det er den som styrer boet, som
etter §16 skal «gi kirkelig fellesråd
melding om hvem festet overføres
til». Praksis er at spørsmålet stiles til
den som sørger for gravferden.
I neste nummer vil jeg skrive litt om
urnenedsettelse etter kremasjon
og de muligheter som finnes for
anonym gravlegging.     
Stein Jarle Rafoss
Kirkeverge Flekkefjord

Drangeid forsamlingshus
I mer enn 100 år har «Huset»
fungert som grendehus, lenge
før begrepet fantes. Initiativet til
bygging ble tatt av noen kvinner og
menn, medlemmer av losje IOGT
og misjonskvinneforening. Det var
et imponerende bygg som rommet
storsal med dører inn mot lillesalen
samt to rom i 2.etasje til barnelosje
og søndagsskole. Det ene ble senere
utleid til framhaldsskole og en filial
av Flekkefjord Bibliotek.
Oppslutningen av losjen avtok, men
andre virksomheter fortsatte, og
nye oppstod. En kort periode var
der et frilynt ungdomslag. Senere
tok en prest for Nes-konfirmantene
initiativet til jevnlige samlinger etter
konfirmasjonstiden.
Men det var under 2. verdenskrig
at det virkelig ble vekst. Bedehuset
i byen var en tid rekvirert av
okkupasjonsmakten, og da tok
noen ungdommer initiativet
til å stifte Drangeid Kristelige
Ungdomsforening (DKUF). Den
hadde flere underavdelinger. Viktigst
var musikklaget med «turneer»
til omliggende skolekretser,
blomsterkomiteen (sml.
besøkstjenesten) og meldingsblad
(sml. Menighetsblad) med trykkeri
i en privat kjeller (to ungdommer
jobbet hos Heggland og Horjen).
Etter krigen flyttet flere av
ungdommene ut, men de som
bosatte seg på Drangeid, fortsatte
i trofast gjerning. De var aktive i
søndagsskolen og startet etter hvert
yngres, guttelag, jenteforening
og 6-årsklubb. Nevnes bør
Johan Aarenes og Gudrun, John  
Glendrange og Inga, Ingeborg
(Laugstøl) Konstali og Steinar.
Søndagsskolen var populær, og
ble med flere villige medarbeidere
utvidet til tre klasser. Alle rom
var i bruk, foreldre stilte opp som
«fyrere» og vaskehjelp.
Husstyret og søndagsskolen hadde
sørget for nødvendig vedlikehold,
men etter hvert ble det nødvendig
med omfattende renovering. Det
var innsamling av og søknader om

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!

pengemidler, og mye dugnadsarbeid
ble utført av positive foreldre etter
oppsatte lister. «Hust» fikk nytt tak
og vinduer, og veggene ble isolert.
Med datidens materiale, eternitt,
og ny vindusdesign mistet «Huset»
sin opprinnelig estetikk! Men det
fungerte jo etter sitt formål!
Huset var bygd nær hovedveien
som etter hvert ble mer og mer
trafikkert, og søndagsskolelærerne
tok ansvar som «trafikkpoliti». Et
tykt tau gjorde tjenesten, og det
gav status for de eldste barna å
holde i den andre enden av tauet!
Johan som også var politisk aktiv,
var pådriver til omlegging av veien,
med sine stadige henvendelser til
myndigheter og Statens Veivesen.
Det gav resultater. Veien fikk en
slakere kurve, og det ble flere
parkeringsplasser.
Men samfunnet er i stadig
endring. Folk ble mer mobile, og
oppslutningen om søndagsskolen
avtok. Man så seg nødt til å avslutte
videre drift av «Huset». Drangeid Vel
mistet treningslokale for Aerobicgruppe, og Flekkefjord kommune ble
uten stemmelokale for valgkretsen.
«Huset» ble solgt.
Har jeg med dette tilbakeblikk
truffet deg som minnes
søndagsskolesangen? «Min båt er
så liten/og havet så stort/men Jesus
har grepet min hånd/Når han styrer
båten/ så går det så bra/ på veien til
himmelens land».
Laila Laugstøl

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
7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6, 24‑36
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
14. april – Palmesøndag
Joh 12,1-13
Flekkefjord kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
Hidra, Hågåsen kl. 12.30
Frilufts-gudstjeneste
18. april – Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Flekkefjord kirke kl. 19.30
Gudstjeneste
Offer til Det Norske Misjonsselskapet
19. april – Langfredag
Matt 26,30-27,50
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
21. april – Påskedag
Joh 20, 1-10
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet

28. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 20, 24-31
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
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
17. mai
Luk 17, 11-19
Flekkefjord kirke kl. 10.45
Gudstjeneste
Offer til Sjømannskirken
Hidra kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til barne- og ungdomsarbeidet på Hidra

19. mai
Joh 17, 9-11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
26. mai
Matt 6, 7-13
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til framtidig kirkesenter
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
2. juni
Joh 16, 12-15
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
9. juni
Joh 14, 23-29
Flekkefjord kirke kl. 10.45
Gudstjeneste
Offer til Menighetsfakultetet
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
16. juni
Apg 17, 22-34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

23. juni
Joh 3, 1-13
Flekkefjord Frikirke kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
30. juni
Mark 10, 13-16
Metodist kirken kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
7. juli
Matt 9, 35-38
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
14. juli
Matt 18, 12-18
Flekkefjord Frikirke kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
21. juli
Mark 3, 13-19
Metodist kirken kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
Hidra kirke kl. 18.00
Gudstjeneste
28. juli
Mark 5, 25-34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Laksefestival-gudstjeneste
Med forbehold om endringer
og skrivefeil.
Se fredagsannonsene i Agder.

Døpte Hidra
03.03.2019 Olander Velund Virak

Stoff til neste blad som kommer
ut ca. 20. juni må leveres
redaksjonen innen 20. mai.

Døde Flekkefjord
06.02.2019 Arne Gunnar Vintland
14.02.2019 Torleif Norvald Karlsen
24.02.2019 Martha Borghild Olsen
24.02.2019 Solveig Anette Nøland
27.02.2019 Hilda Maude Sigbjørnsen
01.03.2019 Lilly Osen
04.03.2019 Alf Sverre Hansen
04.03.2019 Liv Heiland Svege
11.03.2019 Lillian Kjelland
14.03.2019 Gjertrud Hedvig Kvelland
17.03.2019 Sigfrid Hjelleset
18.03.2019 Inger Nyland

støtter menighetsbladet

LAYOUT OG TRYKK:
SYNKRON MEDIA AS

Døpte Flekkefjord
10.02.2019 Maja Amalie Gøgsig-Bjønnum
17.02.2019 Daniel Fercho
03.03.2019 Nathaniel Amadeus Brakstad
Glendrange
24.03.2019 Aurora Fedog Østhus

