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«Det store puslespillet»
Lørdag 19. oktober får
vi besøk av Hans Johan
Sagrusten. Han er prest og
ansatt i Bibelselskapet. I
mange år har han studert
manuskriptene til Det nye
testamente. Ut fra dette har han skrevet boken «Det store puslespillet».
Hvor langt tilbake i tid kan funnene ta
oss? Og hvor nær Bibelens egen tid er
det mulig å komme? Dette er ett tema
han vil ta for seg. Det andre temaet er
«Rik bibelbruk». Det handler om hvordan Bibelen kan brukes i fellesskap.
Bibeltimen er
lørdag 19.10.19 kl. 17.00-19.30.
Det blir enkel servering.
Sett av dagen og kom!

Kirkekonserter 2019
Søndag 13. oktober kl. 19.00:
Gospelkoret - konsert
Arr: Gospelkoret + Menighetsrådets
musikkutvalg (MIK)
Onsdag 6. november kl. 19.30:
Salmer som samler – Det evige livet
Arild Vøllestad og Flekkefjord
Menighetskor mfl.
Arr: Menighetsrådets musikkutvalg (MIK)
Søndag 1. desember kl. 17.00:
Adventskonserten
Kor og korps fra Flekkefjord
Arr: Menighetsrådets musikkutvalg (MIK)
Lørdag 14. desember:		
Pusterom
Kristin Valle-Printz med flere
Arr: Menighetsrådets musikkutvalg (MIK)
Fredag 20. desember:		
Julekonsert på Bedehuset
Arr: Alvik Svindland
Lørdag 21. desember:		
Julestemning – i sang og toner
Gundersens familie med flere
Arr: Menighetsrådets musikkutvalg (MIK)
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Håpet har et ansikt
Høsten er i gang. Den lyse tiden er på
hell. Kveldene blir mørkere. Utfordringene venter oss: I hverdagen, på jobb,
i skole og studier, på hjemmefronten.
Vi lever ulike liv og har hver våre utfordringer, store og små, alt etter øynene
som ser. Vi bærer med oss opplevelser
og erfaringer som farger hverdagen vi
lever. Et fellestrekk jeg tror vi alle har,
er at vi ønsker å se framover med håp,
både med tanke på høsten og når vi
tenker på livet som ligger framfor oss.
Kan vi det tross alt? Se framover med
håp?

er mørkt for deg». Disse ordene er
skrevet med utgangspunkt i Salme
139,11–12.

I sommer var jeg på Korsvei. Festivalen
hadde som tema: Håpet har et ansikt.
«Bare håpet er realistisk, fordi det
alene tar alvorlig de mulighetene som
virkeligheten er full av» (J. Moltemann)
Det er mye som kan gjøre oss urolige
og bekymret. Alle har vi våre utfordringer å stri med. Det kan være alt
fra forhold omkring helse, ensomhet
og relasjoner, og til bekymring for de
store utfordringene i vår tid som klima,
migrasjon, arbeidsliv, osv….Hvordan
skal vi finne vår plass i det store samfunnet…

Lar vi oss gjennomlyse av Kristus, kan
vi – i vår tur – bli håpets ansikter for
hverandre i de sammenhenger vi lever
i. Da kan det merkes at vi er jordens
salt og jordens lys.

«Alt i min historie favner du. Du var
der hele tiden. Ikke engang mørket

Håp. Håpet har et ansikt.
Herrens ansikt lyser over deg.
Håp. Håpet har et ansikt. Jeg vil la
håpet skinne gjennom meg.
Guds ansikt som lyser over vår hverdag! Vissheten om at han ser oss og
våre liv! Det kan gi oss grunn til håp. Vi
er aldri helt alene med vårt liv og våre
utfordringer.

«Må han gi dere lys i hjertes øyne, så
dere får innsikt i det håp han har kalt
dere til, hvor rik og herlig hans arv er
for de hellige, og hvor overveldende
hans kraft er hos oss som tror».
Ef, 1,18–19.
Håpet har et ansikt. Det gir håp for
høsten som ligger framfor oss.
Oddrun Forland Rudrud
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Min salme ved John Olav Dankel
Da jeg studerte teologi i Stavanger i midten
av 1970-årene, sang Anne Gerd og jeg i NMS
Ungdomskor. Vi hadde øvelser i Misjonshallen i Klubbgaten. Jeg sang bass. Vi hadde Per
Tjøstheim som korleder. Han var en positiv dirigent, som ledet oss med smil og begeistring til
å synge inspirerende salmer. En av de sangene
som jeg likte best, var denne: «Takk at du tok
mine byrder.» Trygve Bjerkreim skrev salmen
i 1972. Salmen får frem en takk til Jesus for alt
han bar for oss da han døde på korset. Når jeg
står foran korset, ser jeg at jeg er virkelig fri!

Takk at du tok mine byrder
Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av
skam.
Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonoffer-lam.
Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne hjarta og ikkje med sylv eller
gull.
So vil ved korset eg standa, med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg tid.

Så vil jeg utfordre Arvid Døble Dankel til å skrive min salme neste gang.

Kremasjon –
urnenedleggelse –
anonym gravlegging
Det har blitt en større andel av befolkningen som bruker kremasjon,
med gravlegging av selve urnen
etterpå.
For seremonier etter Den norske
kirkes ordning er jordpåkastelsen
sentral. Det tenkes at det er da
begravelsen skjer, og at det som
skjer med legemet etterpå, er en
ren praktisk handling. Når urnen
skal begraves, skjer det derfor uten

seremoni. De pårørende velger
selv hvor aktivt de vil delta, med
senkning av urne og pågraving, eller
om de kun vil være tilstede. Noen
ønsker at vi ber «Vår Far i himmelen»
sammen og lyser fred over minnet.
Det poengteres at det ikke er noen
ny seremoni, fordi seremonien
allerede har vært. Urner har samme
fredningstid som en kiste. Normalt
gravlegges urner i egne urnegraver,
men det kan også skje i et gravsted

for kister. Som et alternativ til
askespredning, kan man velge
anonym gravlegging på gravplass.
Vi har startet planleggingen med
å etablere både navnet og anonym
minnelund, og regner med at
dette kan være på plass i 2020, på
Søyland først.
Stein Jarle Rafoss
Kirkeverge Flekkefjord

Nye medarbeidere innen trosopplæring og diakoni
Trosopplærer Randi Bø Osen vil nå få Nina Mikaelsen
som sin kompanjong. De vil begge arbeide i 50%
stilling og skal hjelpe alle våre 4 menigheter med
trosopplæringsarbeidet for barn og unge.
(Se hjemmesiden ninanorway.com)

Diakonimedarbeider Randi Margrethe Larsen skal
dette året arbeide i 20% stilling, mens hun fullfører
sitt masterstudium innen diakoni. Vår tidligere diakon
Oddrun Forland Rudrud skal i den tiden vikariere i 80%
stilling som diakon. Vi er glade for at vi har fått gode
løsninger og ser frem til et spennende år innen både
trosopplæring og diakoni.   
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Konfirmasjonsfeiring
i Flekkefjord menighet
Onsdag 28.08 var det
samtalegudstjeneste i Flekkefjord
kirke. Denne høsten var det over 50
konfirmanter. Selve konfirmasjonen
ble holdt på 3 gudstjenester i
begynnelsen av september.
Samtalegudstjenesten er en
oppsummering av hva vi har holdt på
med det siste året, sier sogneprest
Tore Smeplass. Denne gudstjenesten
var starten på feiringen sammen
med konfirmantene, familie og
venner.
Alle konfirmantene var engasjert
i gudstjenesten på ulikt vis med
forbønn, dramastykker og svar på
mange til dels vanskelige spørsmål.
I opplæringen har konfirmantene
vært gjennom mange ulike tema om
tro og liv og ulike samfunnsspørsmål
som f.eks. forurensing.
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Konfirmasjonen er en markering av
overgangen fra barn til voksen. Når
en er barn, er det foreldrene som
ordner opp i det meste. Nå må de
unge i langt større grad ta ansvar
for egne valg. Fortellingen om den
bortkomne sønnen i Luk 15 viser
på mange måter den vanskelige
overgangen til det voksne livet,
sa Smeplass. I den voksne verden
snakker vi mye om rettferdighet. Fra
et barns perspektiv handler det om
å bry seg og om kjærlighet. Faren
i historien er den som så gjerne vil
tilgi. I en liten dramatisering viste
konfirmantene at det ikke handler
om hva du har fortjent, men at du er
elsket og alltid er velkommen hjem.  
Konfirmantene hadde på forhånd
svart på mange ulike spørsmål
som ble lest opp på gudstjenesten.

Selv vanskelige spørsmål om
tro, evigheten og bønn, og ulike
samfunnsspørsmål tok de unge
på strak arm. Svarene viste med
tydelighet at dagens unge er
engasjerte og meget kunnskapsrike.
Etterpå fikk de velfortjent applaus
fra alle som hadde møtt fram i
kirken.
Etter samtalegudstjenesten var det
fest på Flekkefjord bedehus med
mye god mat laget av foreldrene.
I Bakke menighet var det
konfirmasjon 31.08 og i Gyland
08.09. Søndag 01.09 ble 5
konfirmert i Hidra Kirke. Disse 5 er
alle i slekt med hverandre!
Alf Sverre Torgersen

Konfirmantene på Hidra.
Nicolay Svindland
Nilsen, Nina Marie
Svindland Nilsen,
Kristina Jansen Nilsen,
Amalie Jakobsen,
Leif Skipø Øiestad og
sokneprest Julia Ann
Engstrand.
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Loddsalg
Vi er i gang med et nytt arbeidsår
og lag og foreninger strever stadig
med å få endene til å møtes. Ikke
før har du eller ungene blitt med i
en forening eller sportsklubb, så
kommer utfordringene om å bli med
på salg av lodd, steke vafler eller å
kjøpe noe du strengt tatt ikke har
bruk for. Frivilligheten i Norge er
uten ende når det gjelder nye grep
for å finne inntekter.
I Flekkefjord hadde Laksefestivalen,
Småby, 17-mai feiringen eller
utallige andre festivaler vært sterkt
redusert, eller forsvunnet, hvis ikke
foreldre og barn stilte opp i kiosker,
matboder og som parkeringsvakter.
Det kjøres til trening og kamper i
håndball og fotball, foreldre vasker

drakter og trener ungene, de sitter i
sekretariatet, trøster de som taper,
det bakes og sjaues og repareres
utstyr. Før jul er det salgsmesser til
inntekt for Frikirken eller Metodisten.
Det er loppemarkeder og NMS
bruktbutikk. Det er så mye som skal
finansieres. Nye instrumenter og
uniformer til musikk-korpset, nye
kajakker, treningsleir, Polen-turer,
turneringer i Danmark og Oslo, en
skarve lønn til trenere og dirigenter,
Turnforeningen vil ha ny idrettshall,
Flekkefjord Menighet ønsker seg
menighetssenter.
Men likevel er ikke alle så kreative
som i en historie min mor opplevde.
På vei til Sørlandet med bil stoppet
hun og min far på Rena for å ta en

kopp kaffe på en kafe. I et lokale på
den andre siden av veien var noen
i gang med et kakelotteri. Der var
stadig folk som forsvant inn døra
og noen heldige kom også ut med
en kake. «Jeg tar en tur bort og ser
om jeg kan vinne», sa mor og gikk.
Inne i lokalet satt en dame med noen
få lodd i en bøtte. «Det er de aller
siste loddene», sa damen. «Da tar
jeg alle», sa mor, betalte og åpnet
loddene, men uten å vinne noen
kake. «Det var jo ingen premie her»,
sa mor fortørnet. «Jeg vet det, vi har
ikke flere kaker heller», sa damen
bak disken; «måtte bare selge ut alle
loddene!»
Rolv Selmer-Olsen aug. 2019

Hei alle mellom 8–12 år
som har lyst til å synge!
Velkommen til Flekkefjord kirkes Barnekor!
Koret er for barn mellom 8–12 år.
Vi har øvelser hver tirsdag etter skoletid,
kl. 14.15–15.45 på det framtidige kirkesenteret/«Nr 9».
Første øvelsen er tirsdag 10. september.
Da starter vi med et lite måltid.
Etterpå går vi over til kirken og synger.
Vi har mange forskjellige, varierte og gøyale sanger på
repertoaret.
Koret opptrer på gudstjenester og andre arrangementer.
Til høsten får koret en ny dirigent!
Hun heter Nina Mikaelsen.
Nina bor på Gyland, er gift og har to nydelige små barn.
Hun er utdannet førskolelærer og er nylig ansatt som trosopplærer i
Flekkefjord i 50 % stilling.
De andre voksenlederne som er med i koret er:
Møyfrid Gausdal, Johanne Braut og Geir Kalleberg.
Påmelding og andre spørsmål: Ta kontakt med Geir Kalleberg,
Tlf.: 91 88 44 23 - Epost: geir.kalleberg@flekkefjord.kommune.no

Hjertelig velkommen!
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«Åpen kirke» godt besøkt
Takket være 20 dyktige medarbeidere som har stilt opp som frivillige
verter, har Flekkefjord kirke vært
åpen 40 dager i sommer, tre timer
hver dag. Det har vært en stor tilstrømming av turister fra ulike land,
men også mange lokalt bosatte har
vært innom. Det kan være godt å
komme inn i kirkerommet, enten
man vil sitte ned i stillhet/bønn,
tenne et lys eller besøke en kirke
man ikke har vært i før. I år var det
mer enn 2200 personer innom, noe
som gir et snitt på 58 per dag. Også
utenom annonsert åpningstid er
det stor interesse for å komme inn i
kirken. Så snart døra av en eller
annen grunn er åpen, kommer det

gjerne noen som kan tenke seg et
kirkebesøk. Det får de lov til, så
sant det finnes mulighet. Vi oppfordrer herved deg som kan tenke deg å
være med i turnusen neste sommer,
til å ta kontakt, så kan vi få til enda
flere åpne dager, gjerne også i helgene! Stor takk til alle som gjorde en
innsats denne sommeren. Tilbakemeldingene fra dem vitner om at det
er en trivelig oppgave å være vert
ved «Åpen kirke»!  Også på Hidra
har sju frivillige holdt kirken åpen
for turister og fastboende, tre dager
i uka i hele juli. Det meldes om gode
besøkstall der også.
Elisabeth Bøe Grøtteland

Huset på Feda: Søndag 29. oktober kl. 19.00
Flekkefjord kirke: Onsdag 6. november kl. 19.30

Salmer som samler

Det evige livet - Bilder og symboler i Norsk Salmebok
I vår kristne tro er livet som varer utover dødens begrensninger, veldig
sentralt. Arild Vøllestad vil sammen med Flekkefjord Menighetskor belyse
hvor sentralt tanken om det evige livet er i vår kristne tro og i mange av
salmene vi i dag har i Norsk Salmebok.
Flekkefjord Menighetskor har tidligere samarbeidet med Arild Vøllestad. De
gleder seg til å presentere 9 forskjellige salmer fra forskjellige tidsepoker,
salmer som på forskjellige måter berører oss og det evige livet. Noen av
salmene er veldig godt kjent, mens andre vil være nye for ganske mange.
Blant alle utøverne er menigheten aller viktigst! Derfor får hele menigheten
være med å synge på mange av salmene.
Hjertelig velkommen!

Leir er gøy!
Fjelltun leirsted er ved Itland, 4 km fra riksvegen mellom Flekkefjord til Abelsnes.
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, 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 : 28.–29. september / 3–7 år med følge av voksen / Pris 310 kroner
Tenleir : 18.–20. oktober / 7. klasse til 19 år / Pris 570 kroner
Adventsleir : 22.–24. november / 4.–7. klasse / Pris 570/420 kroner (klubbmedl)
Adventsleir : 29. nov–1. des / 2.–5. klasse / Pris 570/420 kroner (klubbmedl)

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 Idé
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 :  https://nmsu.no/kalender
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Vi går ti l k i rk e
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
22. september
Joh 15, 9 – 12
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for store og små
Offer til misjonsprosjektet
29. september
Matt 11, 16 – 19
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Offer til Den Norske
Israelsmisjon
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
6. oktober
Fil 1, 20 – 26
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til trosopplæring
13. oktober
Mark 1, 40 – 45
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Fremtidig kirkesenter

Hidra kirke kl. 17.30
Misjonsgudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
20. oktober
Luk 9, 57 – 62
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Knøttegudstjeneste
Offer til TV-aksjonen
27. oktober – Bots og bønnedag
Luk 15, 11 – 32
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Menighetsarbeidet
Hidra kirke kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Offer til Menighetsarbeidet
3. november – Allehelgensdag
Jes 60, 18 – 22
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til diakoniarbeidet
10. november
Luk 10, 25 – 37
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Forbundsgudstjeneste
Offer til KFUK/KFUM
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
Offer til Åpne dører

Døpte Flekkefjord
09.06.2019 Viljar Götz Mjelde
16.06.2019 Hedda Flikka Risnes
16.06.2019 Ederi Yohannes
23.06.2019 Konrad Cornelius Konstantin
Modalsli Sand Fornes
13.07.2019 Matheo Ottersen Flatestøl
28.07.2019 Julie Sofie Thele
04.08.2019 Sigurd Slåtto Helgeland
11.08.2019 Sofie Aase
18.08.2019 Sara Marie Olsen
(Brønnøy kirke)
Døpte Hidra
28.07.2019 Liam Frestad Angen

17. november
Matt 24, 35 – 44
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Stefanusalliansen
24. november – Domssøndag/
Kristi kongedag
Joh 9, 34 – 41
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste –
konfirmantpresentasjon
Offer til KRIK
1. desember – 1. søndag i advent
Matt 21, 1 – 11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Supertirsdag
8. desember – 2. søndag i
advent
Joh 14, 1 – 4
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Det Norske
Misjonsselskap
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste –
Vi synger julen inn
Offer til menighetsarbeidet

Vigde Flekkefjord
06.07.2019 Jill og Tommy Glendrange
20.07.2019 Kine Ueland Visland og
Kim Johnsen Visland
Vigde Hidra
08.06.2019 Laura & Tom Erik Skarpenes

Stoff til neste blad som kommer
ut ca. 1. desember må leveres
redaksjonen innen 1. november.

15. desember – 3. søndag i
advent
Matt 11, 2 – 11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
24. desember – Julaften
Luk 2, 1 – 20
Flekkefjord kirke kl. 14.45 og
16.15
Familiegudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp/
Kirkens SOS
Hidra kirke kl. 15.00
Gudstjeneste
Offer til Kirkens Nødhjelp/
Kirkens SOS
25. desember – 1. juledag
Joh 1, 1 – 14
Flekkefjord kirke kl. 12.00
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
26. desember – 2. juledag
Matt 2, 16 – 23
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
Med forbehold om endringer og
skrivefeil.
Se (fredags-)annonsene i Agder.

Døde Flekkefjord
31.05.2019 Hroar Gilje
02.06.2019 Per Kristensen
09.06.2019 Janna Marie Liland
13.06.2019 Ingeborg Serene Helle
14.06.2019 Johannes Jensen
15.06.2019 Magne Klungland
18.06.2019 Aagot Alberta Numme
20.06.2019 Kjell Birger Haugeland
21.06.2019 Are Viktor Larsen
23.06.2019 Nora Aslaug Svennevig
30.06.2019 Finn Olav Strømland
08.07.2019 Sverre Agnar Dybvik
21.07.2019 Laila Egeland Ottersen
23.07.2019 Laila Mimmi Benum
26.07.2019 Anne Margrethe Rasmussen
26.07.2019 Arne Henning Jensen
01.08.2019 Arnfinn Haugland

støtter menighetsbladet

LAYOUT OG TRYKK:
SYNKRON MEDIA AS

15. september
Matt 19, 27 – 30
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

