Den norske kirkes

Menighetsblad

Flekkefjord & Hidra

Nr. 3 – 2019 – Årgang 68

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.
1. Kor 13:13

Konfirmanter  Sjømannsprest  Kirkevalg
 Diakonens hjørne  Visjon  Skråblikk

Menighetsbladet
fo r D e n n o r s ke ki rke

Anna Wahlsgt. 5, 4400 Flekkefjord
Red. komite:
Birger Vegge (red.)
90 97 44 54
Olav R. Hanssen (red.sekr.) 91 38 75 91
Ingeborg Haughom (kass)
90 91 45 18
Bjørg Vinterstø (annonser)
38 32 38 15
Anne Gerd Dankel
95 28 59 78
Elin Larsen
48 10 13 83
Alf Sverre Torgersen
41 56 79 39
Bankkonto: 3030 27 71282
Epost: birger.vegge@flekkefjord.kommune.no

Sommertur til Feda

lørdag 6. juli 2019

Minne frå Jerusalem
Eg har vore nokre gonger i Israel og
vil dele eit minne frå ein av turane i
Jerusalem.  Vår israelske guide  var
ei messiansktruande ung kvinne.  Ein
dag skulle vi til Vestmuren.  Då vi
nærma oss tempelområdet, ville ho
lese eit ord  frå Bibelen.  Ho las eit
par vers frå den bøna kong Salomo
bad då templet vart innvigd.  2. Krøn
6, 32-33: «Det kan og henda at framande som ikkje høyrer Israel, folket
ditt, til, kjem frå eit land langt borte
på grunn av ditt store namn, di sterke
hand og din strake arm.  Når dei så
kjem og ber fram bønene sine, vende

mot dette huset, då må du høyre dei
frå himmelen der du tronar.»
   Ho delte nokre tankar omkring
desse orda.  Bøna til kong Salomo
gjeld også vår gruppe;  vi som er eit
framandt folk og har reist langt for å
komme hit.  Gud vil også høre våre
bøner, når vi ber til han.  Det gjorde
sterkt inntrykk på oss å høre desse
orda frå ein truande jøde.  Orda fekk
vi høre frå den same staden som dei
vart uttalt for første gong for nesten
3000 år sidan.
Helge Leine

Sommertur til Larsens hage på Feda.
Turen er for alle som har lyst.
Ta med mat til felles bord. Det er griller
tilgjengelig for de som ønsker det.
Leker, musikk og mulighet for en liten
båttur. Felles avreise fra bussterminalen i Flekkefjord klokka 11:30.
Transporten er gratis. Ta med egen bil
hvis du har. Programmet i hagen varer
til ca klokka 16.00.
Vi er på «Huset» hvis det regner og er
kaldt. Påmelding til Randi på Språkkafeen eller Anne Lise på Voksenopplæringen. Hjertelig velkommen!
Folk som ikke trenger transport kan
også bare møte opp.
RANDI OG FRANK INVITERER TIL

TRO OG LYS
Sommerkonsert
i hagen hos Anders Mathias
og Grete Larsen
8. JULI
KLOKKEN 12.00
FEDEVOLLEN 45, FEDA
Hvis været er kaldt eller vått så møtes vi
på "Huset" ved kirka.
Mange glade musikere og enkel bevertning!
Alle er velkomne! Gratis inngang!

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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Åpent:
Tirsdag – fredag kl. 10.00–14.00
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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
Fung. sokneprest
Diakon
Organist
Kirketjener/trosopplærer
Leder i menighetsrådet
Trosopplærer (leder)

Anne Lise Miraglia Hille (permisjon)
Sverre Jakobsen
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
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Kirkevalget i Flekkefjord og på Hidra
Kirkevalget finner sted samtidig med
kommunestyre- og fylkestingsvalget
i september. Alle som er medlemmer
av Den norske kirke, og som er over
15 år (fyller i 2019), har stemmerett.
Forhåndsstemming kan gjøres på
kirkekontoret, Anna Wahlsgt. 5, i
perioden 13. august til 6. september.
Åpningstiden er tirsdag til fredag kl.

10-14. (Kontoret vil være stengt 20.
og 21. aug.)

søndag 8. sept. kl. 15-20 og mandag
9. sept. kl. 09-21.

På valgdagen 9. sept. kan stemmeberettigede i Hidra menighet avgi
sin stemme på skolen mellom kl. 15
og 19. I Flekkefjord menighet foregår
stemmegivningen i gymsalen på
brannstasjonen. Det blir åpningstider som ved det kommunale valget,

Kandidatlistene for begge menighetsrådsvalg kan du finne på
flekkefjord.kirken.no. Opplysninger
om kandidater til bispedømmeråd/
kirkemøte finnes på kirken.no/agder.
Se etter ditt valgkort i posten i uke
32, og bruk stemmeretten din!

Konfirmasjon i Flekkefjord og på Hidra 2019
Flekkefjord kirke:		
Lørdag 7. sept. kl. 12:
Johan Alfred Abrahamsen
Anne Abrahamsen
Jonas Olsen Bjelland
Lilliane Dybvik
Christoffer Adrian Ellingsen Eie
Scott Uenes Finstad
Amalie Dunseth Gilje
Helene Gjemlestad
Tobias Sira Hansen
Benjamin Haugsvær
Anne Sofie Illebæk
Arnhild Illebæk
Fride Grønstøl Leinebø
Vegard Østebø Log
Andreas Alexander Østensen Thorsen
Johanne Uglem
Lørdag 7. sept. kl. 14:
Alexander Halvorsen Carlsen
Kaja Log
Mathias Log
Eirik Moi
Daniel Pettersen
Gabriel Sigbjørnsen
Sander Sirnes
Ida Berge Trydal
Marius Steinhaug
Sander Steinhaug
Chris Wilhelmsen
Johannes Emil Åsly
Søndag 8. sept. kl. 11:
William Hammersmark
Torje Løvik Hjelleset
Camilla Kristiansen
Martin Eggen Reksten
Isak Trydal
Lørdag 14. sept. kl. 12:
Kamilla Bruhjell
Liv Ronja Egeland Engebretsen
Cecilie Catharina Jacobsen
Margrethe Holmgren Jensen
Ragnhild Filippa Kydland

Susanne Elisabeth Langeland
Robin Lindhom
Janet Marie Allestad Nesje
Sara-Cathrine  Sandsmark
Vilde Velund Sirnes
Iselin Sirnes
Julia Bringsli Trydal
Jon Christoffer Thorsen
Lina Kristine Thorsen
Sondre Egeland Sigbjørnsen
Lisa Mål Østensen

Åna-Sira kirke
Søndag 1. sept. kl. 11
Jonas Log Håland
Gyland kirke
Søndag 8. sept. kl. 11
André Vatland

Konfirmanter på Hidra:
Søndag 1. sept. kl. 11:
Amalie Jakobsen,
Kristina Jansen Nilsen,
Nina-Marie Svindland Nilsen,
Nicolay Svindland Nilsen,
Leif Skipø Øiestad

Det er ikke mange konfirmanter på
Hidra i år. De er 5 stykker. Vi møtes en
gang i måneden til konfirmantundervisning i Hidra kirke. I undervisningen
tar vi opp sentrale emner i kristen tro.
Vi starter alltid samlingen med en
andakt og salmesang. Randi Larsen er
med som frivillig lærer i salmesang.
Konfirmantene lærer salmer som
de senere kan velge å bruke på konfirmasjonsgudstjenesten og samtalegudstjenesten. Vi feirer nattverd sammen. Vi samtale om bønn, dåp, gudstjenesten,
tro, tvil og døden. I tillegg til samlingene har konfirmantene vært sammen i en
hjemmegruppe. Gruppen holdes hos Anne-Ma og John Eivind Marstad og ledes
av Oddrun Forland Rudrud. Gruppen har hatt 3 samlinger. Den alle siste konfirmantsamlingen før sommerferien har vi som tradisjon å holde på Inger Thorkildsens brygge ute i Rasvåg.
Konfirmantene skal også i år reise på KRIK KONFAKSJON-leir på Bø i Telemark
fra fredag 21. – tirsdag 25. juni. Konfirmantene skal være med på sportslige
aktiviteter på formiddagen som for eksempel fotball, sandvolleyball, golf og mye
annet. Så er det undervisning i sentrale emner som kristentro i praksis, kirketro
og tradisjon, livstolkning og livsmestring. På leir er konfirmantene også med på
møter som inneholder mye sang og musikk.
Hidra-konfirmantene skal i år ha samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten i ett slik det var før i tiden. Dette er av praktiske grunner. Konfirmantfest skal de også ha, etter gudstjenesten 15. september kl.17.30
Det har vært en glede å være sammen med Hidra-konfirmantene dette året. Vi
lærer mye om  troen vår sammen!
Julia Ann Engstrand
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Sjømannsprest for 3500 studenter
Den Norske Sjømannsmisjonen, også kalt Sjømannskirken – Norsk Kirke i utlandet, har gjennomgått store endringer
de siste årene. Opprinnelig var det arbeid blant sjøfolk som var det viktigste. Nå er mange av gjøremålene også lagt
til norske studenter, turister og næringslivsfolk i utlandet. I alt har Sjømannsmisjonen 31 lokale kirker som i sitt
virke ligner mye på lokale kirker i Norge. I tillegg arbeides det i områder uten kirke, blant annet i Nordsjøen og og
på studieplasser i utlandet.
Hilde Sirnes fra Flekkefjord er ansatt
som Sjømannsprest for studenter
i landene Polen, Kroatia, Latvia,
Tsjekkia, Ungarn og Slovakia.
I tillegg til flere år som Prest i
Norge har hun vært 6 år som
Sjømannsprest i Thailand og New
Orleans.
Det er utrolig spennende å
arbeide blant norske studenter i
Østblokklandene, sier Hilde. Mye
av arbeidsformen er samtaler med
studenter om mye forskjellig.  For
mange kan studentlivet i utlandet
by på mange ulike utfordringer. Min
rolle blir å hjelpe til både som en
voksen samtalepartner, og i mange
tilfeller også praktisk når både
studenten og familien hjemme møter
ulike utfordringer.
Mange av de jeg arbeider blant
blir etter flere års utdannelse
leger, veterinærer, tannleger og
psykologer.  Det er fint å kunne være
med de unge på den utfordrende
prosessen fra ungdomslivet som
student til starten på yrkeskarrieren.
Sjømannsmisjonen har i
dag et tett samarbeid med

kontakten skjer gjennom avtalte
møter og kurser jeg holder for
studentene. Med nærmere 120
reisedøgn så er det mye som skjer.
Ofte må jeg rykke ut på kort varsel
for å hjelpe studenter i vanskelige
livssituasjoner.  Det blir mye
helgejobbing, men det er veldig
givende å hjelpe studentene både
i medgang og motgang. Ekstra
gledelig er det når krisen er over og
det går godt igjen for studenten.

studentorganisasjonen ANSA.
De arbeider for å ivareta norske
utenlandsstudenters interesser og
informere om studiemulighetene i
utlandet.  Vi samarbeider mye med
dem om arrangementer og mange
ulike tiltak for studentene.  Det letter
også mitt arbeid med å komme i
kontakt med studentene.
Kommunikasjonen mellom meg og
studentene skjer på forskjellige
måter, sier Hilde. Sosiale media
som Facebook, Instagram og
Skype er viktig. I tillegg skjer mye
pr. mail og telefon. Den viktigste

Sjømannsmisjonens store styrke
er at den setter menneskets ulike
behov i første rekke. Mye har endret
seg blant nordmenn i utlandet.
Påkrevde endringer har blitt gjort.
Bl.a. har flere Sjømannskirker blitt
lagt ned og ressursene blir brukt for
eksempel til ambulerende tjeneste
som dekker store områder. Det
merkes godt at nordmenn er mye
mer mobile. Da er det viktig at vi
i Sjømannsmisjonen møter folk
der de er, enten de studerer, er
på turistreiser, er langtidsboende
pensjonister eller næringslivsfolk i
utlandet, sier Hilde Sirnes.
Alf Sverre Torgersen

Ny visjon for Flekkefjord menighet?
Menighetsrådet i Flekkefjord
menighet arbeider for tiden med ny
visjon.  Forrige gang dette var på
dagsorden, var i 2007.  Den gang ble
det utarbeidet en flott visjon som
har vært gjeldende til i dag. Visjonen
er slik: «Flekkefjord menighet
med støtte til liv og tro.»  Denne
setningen har vært en ledetråd
i arbeid både i menighetsråd og
utvalg, og den er like aktuell nå som
da.

mindre sentral plass i skolen, og
trosopplæring i regi av menigheten
har blitt desto mer viktig. Vi har blitt
«grønn menighet». Det betyr at vi
ønsker å ta mer ansvar for hvordan
vi behandler jorda vi bor på.  Nytt
kirkesenter i gamle Bondeheimen
blir snart en realitet hvis ting går
etter planen. Med det håper vi
at målet om å være en åpen og
inkluderende folkekirke blir lettere
å nå.

På de 12 årene som har gått, har
en del ting endret seg i kirken.
Kristendomsfaget har fått en

Alt dette handler om vårt forhold
til Gud, til våre medmennesker og
til skaperverket. Hvordan kan vi
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uttrykke dette i en god visjon for
menighetens arbeid?  Kanskje skal vi
videreføre den gamle, kanskje skal
vi lage en ny.
Vi oppfordrer deg som leser dette
til å tenke. Har du gode innspill eller
gode formuleringer, er det flott hvis
du tar kontakt med kirkekontoret i
Flekkefjord.
Takk for hjelpa.
For Flekkefjord menighet,
Olav R. Hanssen

Soknepresten nyter pensjonisttilværelsen
Det er en tid for alt. I begynnelsen av mars d.å. gikk sokneprest John Olav Dankel av med pensjon.
Jeg har lyst til å holde på med mye forskjellig, men lovet meg selv en liten tenkepause før jeg tar på meg nye oppgaver, sier John Olav.
Misjonen inn med morsmelka
John Olav ble født i Yoko i Kamerun.
Foreldrene fra Haugesund var i
mange år misjonærer for det Norske
Misjonsselskap (NMS).  13 år
gammel kom han til Norge. Det var
en spesiell tid i Afrika, og mye av
kjærligheten til verdensdelen lever
fortsatt i meg, sier John Olav.
Det var på mange måter litt vanskelig
å vokse opp ute på Misjonsmarken.
Ganske tidlig måtte vi flytte 300
km fra foreldrene og bodde i lange
perioder på internatskole. På skolen
gikk vi sammen med flere norske
misjonærbarn. I fritiden var vi mye
sammen med afrikanerne som
bodde i området. Det var veldig
kjekt. Språket i Kamerun er fransk,
så det har kommet til stor nytte når
vi ferierer i Frankrike.
Noe av det jeg satt mest pris på med
afrikanere, er det gode lynne. De
er åpne, lette å prate med, det er et
nært fellesskap mellom menneskene
og du blir varmt mottatt. I tillegg er
det mye liv og glede gjennom dans
og sang under gudstjenestene. Det
kunne vi gjerne ha mer av i Norge,
sier John Olav smilende.
Gjorde tidlig viktige valg
Etter perioden i Afrika bodde han
15 år i Stavanger. Her tok han hele
utdannelsen fra ungdomskolen til
ferdig Misjonsprest-utdanning. Det

var i den tiden mye vind i NMS sitt
arbeid, og jeg gikk ofte på møtene.
Her fant jeg et godt miljø og trives
blant gode venner.  På gymnaset
valgt jeg reallinjen selv om det
nok var språk som passet best for
meg.  Beslutningen om å leve som
en kristen kan ikke knyttes til noen
bestemt dag, men mer vært en
prosess opp gjennom årene der jeg
mange ganger har kjent på Guds
spesielle nærvær.
Har flyttet 28 ganger
Det har blitt mye flytting opp
gjennom årene både ifb.  med tiden
i Afrika og studenttiden, i tillegg
til i årene som prest.  Den lengste
perioden har vi vært i Flekkefjord.
Her kom vi i 2001 og har planer om å
bo lenge i Smaabyen.  Han og kona
Anne Gerd er bosatt i Rauli og nå i
sommer flytter en av de tre sønnene
til Flekkefjord. Det blir kjekt å få
familien med de 2 barnebarna mye
nærmere oss, sier John Olav.
Veien videre
Mye har skjedd siden vi kom til
Flekkefjord. Vi har hatt stor tilflytting
av innvandrere, både flyktninger
og arbeidsinnvandrere. John Olav
engasjerte seg tidlig i arbeidet for
våre nye landsmenn.  Det er sentralt
at vi møter alle med et åpent sinn
på tvers av religion og politikk.  Selv
om mye er forskjellig, er det viktig å
skape treffsteder der vi kan møtes,

sier John Olav.  Grenseløst treff på
Bedehuset/Frikirken har blitt et slikt
sted der vi utvikler gode relasjoner
og større forståelse for hverandre.  
For tiden er jeg engasjert i ulike
sammenhenger. Etter hvert kan det
også bli flere oppgaver i det frivillige
arbeidet. Det vil imidlertid tiden vise.
Nå setter jeg stor pris på de fine
turmulighetene vi har vårt område,
sier en engasjert prest.
Alf Sverre Torgersen

Flekkefjord Kirkes Barnekor
starter opp til høsten igjen med første
øvelse 27. august, kl. 14.15, der vi starter i
menighetssenteret/nr.9.
Dette er kor for barn i alderen 8-12 år.
Nye medlemmer ønskes velkommen.
5

Diakonens
spalte

Sannheten bak klesindustrien

For en tid tilbake siden så jeg Stacey
Dooleys dokumentar «Sannheten
bak klesindustrien» på NRK.
Det var rystende. Jeg har lenge
vært bevisst tekstilarbeidernes
levekår, men bomullsproduksjonen
og kjemikaliebrukens fatale
konsekvenser var i stor grad
nye for meg. Den tidligere så
vakre Aralsjøen i Usbekistan og
Kasakhstan er skrumpet inn til
en brøkdel av hva den var, blant
annet av det enorme trykket fra
bomullsproduksjonen. Frem til
1960 var den verdens fjerde største
innsjø. Nå er det under 10 % igjen,
og det meste av liv og vegetasjon er
dødd ut.
Det er ikke lenger fire kolleksjoner
årlig i butikkene, nå er det gjerne

– Og gleden ved reparasjon og bytteparty
52, fortelles det i dokumentaren.
Vi skal ha det nyeste, og fyller
opp våre poser med klær som ofte
nesten ikke blir brukt. Noen har
produsert bomullen- og det med
enorme mengder vann, den er
videre behandlet, farget og sydd.
Vi er forbundet med alle disse
menneskene som er en del av denne
kjeden. Det var derfor sterkt å få
ansikter på noen av de menneskene
som er rammet av vårt overforbruk.  
Mennesker rundt Aralsjøen savner
søndagsturene ved bredden, det rike
dyrelivet og båtturene. De melder
om kaldere vintere, hetere somre og
endeløse sanddyner som lar vinden
få fritt leie. Ved elvebreddene i
Indonesia ser vi mennesker skadet
av kjemikalier som tekstilfabrikkene

slipper ut i elvene deres. De prøver å
unngå at de minste barna skal drikke
og bade i dette vannet, men det
er ikke lett. Vi ser mennesker med
stygge hudsykdommer, og hører om
nye kreftformer som tar menneskers
liv og helse.
Denne dokumentaren satte seg
skikkelig i magen på meg. Noe må
gjøres, men hva?
Jeg tør påstå at det er lite glede i å
stadig skulle ha det nyeste plagget.
Når dette plagget i tillegg har skadet
mange mennesker ved å bli til,
kan det umulig være en del av det
gode liv for oss. Jeg tror derimot at
tingene våre og klærne våre, kan
være en kilde til glede. Hvordan kan
vi øve oss i takknemlighet over alt vi
faktisk har?

Rollo
Familiens hund het gjerne Rollo.
Det vil si at flere hunder på rad
hadde samme navn, var ekte
blandingsrase, en typisk sofa- og
inne- hund. Rollo nummer 1 var
utrolig folkekjær og vennligsinnet,
den lot seg tålmodig lugge av små
barnenever. Den satt også stille
lenge nok til å bli kledd ut og den
tagg gjerne etter mat ved bordet. Alt
ble tilgitt fordi den var en høylytt,
men kanskje vel tillitsfull vaktbikkje
og sov gjerne i sengene hvis noen
trengte en trøst. Den sang med små
kvink og lange u-u- ul når familien
musiserte om kveldene. Særlig ivrig
ble den når onkel Nils spilte på sag.
Det å spille på sag er vel en glemt
kunst i dag. Nils fant fram sagen og
fiolinbuen, bøyde sagbladet i en S
for å få fram den syngende tonen, og
en av søstrene satte seg ved pianoet
for å spille til. Da ble Rollo ført ned i
strykekjelleren for ikke å ødelegge
hele opplevelsen.
Det var bare et problem med
Rollo, den må ha hatt en form for
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separasjonsangst, den hatet å bli
igjen hjemme. Det nyttet ikke hvor
godt den var lenket eller stengt inne
i hundegården, Rollo var nemlig en
utbryterkonge av rang, og snart kom
den fornøyd løpende og logrende
etter ungene på vei til skolen.
Veien til kirken på søndagsgudstjenesten var lang for små
barneføtter. Bil hadde familien
ikke, så man tok gjerne sjekta opp
Nidelva til gudstjenesten i Hisøy
kirke. En søndag på kirkevei med
sjekta fullt av folk og Rollo forsvarlig
innelåst, fikk man likevel se Rollo i
full firsprang langs riksveien på vei
mot kirkebrygga. Kirkebrygga ble
kalt Emmas brygge, der ville også
ungene helst legge til. Det var nok
fordi gamle Emma bodde der, og hun
solgte sukkertøy fra en eske hun
hadde under senga. Jeg tror det var
premie til barna for god oppførsel i
kirka. Rollo fikk selvfølgelig ikke bli
med inn i kirka, så den ble fanget
inn og bundet utenfor. En gang
en kirkegjenger snek seg ut før

nattverden, smatt Rollo likevel inn.
Og som svar på presten som messet
«Ære være Gud i det høyeste», så
svarte Rollo fra bakerst i kirken med
langt UUUUUL og to kraftige «Boff,
boff!»

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!

For meg har ukene etter at jeg så
dokumentaren blitt en tid for å
gjøre meg bevisst på hva jeg faktisk
har, glede meg over det, ta vare
på det, takke for det og gi videre
det jeg selv ikke trenger. Jeg er
ikke noe håndarbeidsmenneske,
men har fått min søsters fine bok:
«Reparasjonsboka KLÆR», sammen
med litt ullstoppetråd. For første
gang i min historie har jeg derfor
reparert små hull i ulltøyet mitt,
stoppet et par tøfler og sydd en
søm i vinterjakka. Jeg kjenner det
gjør godt, og det skaper en god
forbindelse med plaggene. Det har
kostet mye vann og arbeid for å lage
klærne, så skulle det bare mangle at
vi gjør vårt for å ta vare på dem som
best vi kan.
For en måned siden arrangerte jeg
et bytteparty sammen med noen
venner, og for en fryd! Ti jenter

samlet med plagg som har ligget
ubrukt, eller for lite brukt, i skapet.
Jeg tenker: «Denne buksa kan jo ikke
være interessant, men la meg legge
den frem». Så kommer den i rette
hender, på rett kropp- og finner sitt
nye hjem. Jeg blir glad, hun blir glad.
Og kunne buksa føle, vet jeg også
den ville bli glad. Så kan vi takke de
som har produsert bomullen, farget
den, spunnet den, sydd buksa og
gitt oss muligheten til å kle oss med
den. På slutten av byttekvelden satt
vi i ring og hver av oss viste frem
hva vi hadde funnet. Historiene bak
klærne ble fortalt av de som hadde
tatt dem med, og plaggene økte
i verdi. Så slapp vi å handle. Alle
gikk hjem med en ny kolleksjon,
med plagg som bar fliker av andres
historier.
Randi Margrethe
Mathiasdatter Larsen

LEIR ER GØY !!!
Har du vært på leir ? Fjelltun leirsted er ved Itland, kun 11 km fra Flekkefjord.
Fjelltun har en stor Aktivitetshall med plass for ballspill og ulike aktiviteter
og det er mye fin natur.
Ved å være med på leir treffer du nye venner og får informasjon fra andre
land og kulturer.
Du får høre om misjon, hvordan mennesker lever i andre deler av verden og
formidling av kristen tro.
Knøtteleir
27-.29.sept : 3-7 år med følge av voksen
Dette er en populær leir hvor foreldre eller besteforeldre deltar
250 kroner
175 for medlemmer av leirklubb
350 for voksen

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

Påmelding:  www.nmsu.no/kalender
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Vi går ti l k i rk e
9. juni
Joh 14, 23 - 29
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Menighetsfakultetet
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet

21. juli
Mark 3, 13 - 19
Metodist kirken kl. 11.00
Felleskirkelig Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 18.00
Sommergudstjeneste

1. september
Joh 4, 27 – 30,39-43
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Hidra kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

28. juli
Mark 5, 25 - 34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Laksefestival-Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 14.30
Gudstjeneste

7. september
Joh 15, 13 – 17
Flekkefjord kirke kl. 12.00 og
kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

16. juni
Apg 17, 22 - 34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

4. august
Mark 12, 28 - 34
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste

23. juni
Joh 3, 1 - 13
Flekkefjord Frikirke kl. 11.00
Felleskirkelig Gudstjeneste

11. august
Luk 6, 36 - 42
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

30. juni
Mark 10, 13 - 16
Metodist kirken kl. 11.00
Felleskirkelig Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

18. august
Mark 11, 25 – 26
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra, Hummerås kl. 17.30
Friluftsgudstjeneste

7. juli
Matt 9, 35 - 38
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Felleskirkelig Gudstjeneste

25. august
Joh 8, 31 – 36
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

14. juli
Matt 18, 12 - 18
Flekkefjord Frikirke kl. 11.00
Felleskirkelig Gudstjeneste

28. august
Joh 8, 31 – 36
Flekkefjord kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste

Døpte Flekkefjord
20.04.2019 Nanna Margrethe Bøksle Tjersland
26.05.2019 Evi Marie Grundevig Myhre
Døpte Hidra
21.04.2019 Gustav Jonassen Hagen
12.05.2019 Trym Kyle Landsnes

8. september
Joh 15, 13 – 17
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
14. september
Joh 15, 13 – 17
Flekkefjord kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
15. september
Matt 19, 27 – 30
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
22. september
Joh 15, 9 – 12
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for store og små
29. september
Matt 11, 16 – 19
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

Vigde Hidra
25.05.2019 Anita Haugeland og
Andreas Hansen Westad

Stoff til neste blad som kommer
ut ca. 20. september må leveres
redaksjonen innen 20. august.

6. oktober
Fil 1, 20 – 26
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
13. oktober
Mark 1, 40 - 45
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
20. oktober
Luk 9, 57 - 62
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Knøttegudstjeneste
27. oktober
Luk 15, 11 – 32
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Familiegudstjeneste
3. november - Allehelgensdag
Luk 6, 20 - 23
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
10. november
Luk 10, 25 - 37
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Med forbehold om endringer og
skrivefeil.
Se (fredags-)annonsene i Agder.

Døde Flekkefjord
10.02.2019 Anna Thorsen
28.02.2019 Linda Nilsen
08.04.2019 Irene Henny Olsen
09.04.2019 Tordis Ingeborg Jacobsen
21.04.2019 Amanda Dybvik
09.05.2019 Bjarne John Nilsen
10.05.2019 Nils Røynestad
09.05.2019 Bjarne John Nilsen
12.05.2019 Martha Lovise Olsen
20.05.2019 Sonja Stene
24.05.2019 Torbjørn Peersen

støtter menighetsbladet

LAYOUT OG TRYKK:
SYNKRON MEDIA AS

2. juni
Joh 16, 12 - 15
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

