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Kirkekonserter med nytt
orgel i Hidra kirke 2020
Søndag 9. februar: Innvielse av nytt orgel:
Gudstjeneste med orgelinnvielse:
Prest: Julia Ann Engstrand
Klokker: Alf Inge Staabystrand
Tangenter: Kjell Gierstae og Geir Kalleberg
Kor: Frisk Bris
Innvielseskonsert rett etter gudstjenesten
og kirkekaffen
Orgel: Martin Pearson, orgelkonsulent
Urframføring: Musikk av Sverre Eftestøl
tilegnet det nye orgelet i Hidra kirke
Tirsdag 7. april:		
Konsert i ord og toner
Tekstlesning: Elin Larsen.		
Sang: Astrid Bakken Hansen.
Tangenter: Kjell Gierstae og Geir Kalleberg
Lørdag 27. juni:		
Konsert med Helene Bøksle
Sang: Helene Bøksle
Tangenter: Geir Kalleberg og Earling Nikolaisen
Lørdag 3.oktober:		
Konsert
Fiolin: Geir Inge Lotsberg
Orgel: Kåre Nordstoga

Lave skuldre kl. 11–13
26. februar
11. mars
25. mars
22. april

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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Samtale med Maia på
sengekanten
– Hvorfor tror du på Gud, farmor? Det
gjør ikke jeg!
– Fordi jeg har fått troens gave, lille
Maia. Fordi jeg lever i Vårherres verden omgitt av skyer og vind, mektige
fjell, fugler under himmelen og fisk
i havet. Fordi hestehov og tulipaner
vokser opp av jorda hver vår. Fordi du
finnes!
– Det er rart at akkurat jeg er meg,
men det er jo mamma og pappa sin
skyld?
– Fordi Gud har skapt oss i sitt
bilde. Fordi kattunger og barnebarn
kommer til verden fullkomne og små,
fulle av liv og vilje. Fordi det drysser velsignelser ned over meg hver
eneste dag. Fordi jeg opplever å være
trygg, mett, varm og smertefri.
Fordi det er en god kraft i verden som
kan trøste og er sterkere enn alt.
– Kan jeg få en pute til, farmor? Jeg
liker å ha hodet litt høyere.
– Ja, vær så god. Og fordi Gud alltid
holder meg i sine hender – enten jeg
sover eller er våken. Hver gang jeg
sitter i fly på vei til Oslo for å besøke
oldefar, så tenker jeg veldig hardt på

det, for du vet
at jeg er litt
redd for å fly.
At enten jeg
lever eller dør
så hører jeg Herren til. Men nå må du
sove.
– Jeg er ikke redd for å fly! Men skal
vi ikke be aftenbønn?
– Jo, hvilken skal vi be?
– Den som du ba med oldemor da du
var liten; ’Kjære Gud Fader i Himmelens slott’. Og etterpå ’Når jeg legger
meg til hvile’. Og så kan vi synge
Fadervår.
Tekst og illustrasjon: Grete Bjerke
Når jeg legger meg til hvile,
tretten engler om meg står.
Tvende ved min høyre smiler,
tvende til min venstre går,
to på vakt ved hodeputen,
to ved foten dessforuten,
to meg dekker,
to meg vekker,
en meg viser
alle himlens paradiser.
Henrik Wergeland

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
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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
Diakon
Organist
Kirketjener/trosopplærer
Leder i menighetsrådet
Trosopplærer (leder)
Trosopplærer

Anne Lise Miraglia Hille (permisjon)
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Hidra menighet:
Sokneprest
Julia Ann Engstrand
Organist
Kjell Gierstae
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Leder i menighetsrådet
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Min salme

ved Ragnhild Døble Dankel
Jeg har valgt salme 845 «Så grønn en drakt» til «Min Salme». Jeg blir alltid glad når jeg ser at vi skal synge denne
på gudstjeneste. Salmen har en nydelig melodi som jeg ofte går rundt og nynner på. Sangen gir meg masse gode
assosiasjoner til vår og sommer. Sangen er for meg en hyllest til Guds skaperverk.
Jeg vil utfordre Catalina Stiuler til å skrive «Min salme» neste gang.

Så grønn en drakt
Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Alt kjød er gress og flyktighet
det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.

La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

Gi et liv med vann!
Fasteaksjonen 2020
Alle konfirmantene i vår kommune deltar i den årlige fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. De siste årene har mål
for innsamlingen vært å skaffe penger til rent vann for
dem som mangler det. Dette året er det Etiopia som står i
sentrum for innsamlingen. Våre konfirmanter er del av en
stor gjeng bøssebærere landet rundt. Til sammen om lag
40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter
går fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til
Kirkens Nødhjelps arbeid.
Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt
tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i
Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens
Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen.
I Flekkefjord er dato for selve aksjonen satt til tirsdag 31.
mars. Da håper vi at alle har pengene klar når de unge
ringer på døren. Distriktet er stort, og skal vi nå over alle
rutene, trenger vi flere frivillige enn konfirmantene. Har

du anledning til å delta, kan du bare gi en tilbakemelding
til kirkekontoret.
Olav R. Hansen
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Sammen kan vi klare det utrolige!
Vil du være med å bidra til at
Flekkefjord menighet får egne
lokaler til sin virksomhet? Etter en
lang prosess der riksantikvaren
har vært involvert, ser vi fram
til å komme i gang med de siste
avklaringer før byggestart.
Vi har i Flekkefjord en flott kirke.
Den vil vi skal være i daglig bruk.
Da trenger vi gode lokaler tett på
kirka. En moderne menighet har i
dag oppgaver som går langt utover
gudstjenester. Med kirke beliggende
midt i byen ønsker vi å skape et rom
med åpen virksomhet der alle er
velkomne.
Nå trenger vi deg. For å kunne gå i
gang for alvor må vi reise kapital.
Menigheten må vise at dette vil vi.
Det gjøres nå ved å få flest mulig til
å bidra økonomisk. Vi trenger å få
så mange faste givere som mulig
før sommeren. Alle kan være med,
noen med mindre beløp, andre med
større. Alle er like viktige. Meld deg
som giver og vis at du bryr deg om
menigheten din.
Bøndene fra Nes gav tømmer til
kirken da den ble bygd, nå er det vår
tur til å gi «vårt tømmer»!
Vi ønsker så mange faste givere
som mulig, men engangsbeløp er
selvsagt også flott.
Den endelige starten for
innsamlingen blir på Vårbasaren
tirsdag 24. mars på Flekkefjord

bedehus. Kom innom og vær med på
starten og meld deg som giver!
Sammen kan vi klare det utrolige!
La oss dra lasset i fellesskap. Alle
bidrag hjelper oss mot målet.
Allerede nå kan du melde deg
som fast giver. Du kan også gi
enkeltbeløp. Husk at det gis
skattefradrag for gaver som gis til
menigheten. (Fradragsbeløpet er
max kr 50 000 i 2020).
!

Fast trekk ordner du selv i
nettbanken, evt kontakter banken.

Kontonummer:
Framtidig kirkesenter: 3030.64.30617
Vipps: 82268 Flekkefjord sokn – fremtidig kirkesenter

Vårbasaren 2020
Drømmen om et nytt kirkesenter for
Flekkefjord menighet har vært der i
mange år. Nå ser det ut til at drømmen kan bli virkelig. Målet for den årlige vårbasaren er å skaffe penger til
dette senteret. En ivrig gjeng er godt
i gang med planlegging av basaren
som skal gå av stabelen tirsdag 24.
mars på Bedehuset. Vi begynner som
vanlig med middag for store og små
som på en vanlig Supertirsdag. Åresalg, loddbøker, salg av nybakt brød
og andre godsaker, ulike aktiviteter
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for barna og program for de voksne
hører med. Flekkefjord gospelkor
skal synge, og sogneprest Julie Ann
Engstrøm vil ha kveldstanker. Følg
med i avisen! Der kommer det mer
info. Ønsker du å hjelpe til med noe,
stille med gevinster, rydde og vaske
osv, er det bare å gi beskjed til kirkekontoret. Vårbasaren pleier være
en flott opplevelse for alle, og du er
hjertelig velkommen. Husk å sette av
datoen allerede nå!
Olav R. Hanssen

Alt har en begynnelse
Jeg har i grunnen alltid vært en
kristen, sier misjonær Therese
Glendrange. Ved nyttårstider var
hun hjemme i Flekkefjord på en liten
ferie før hun dro tilbake til Mali.
– I barneårene trodde jeg at alle var
kristne, men etter hvert oppdaget
jeg på skolen at så ikke var tilfelle.
I klassen var jeg den eneste som
bekjente meg som kristen. Allikevel
var det ikke så stort problem. Jeg ble
respektert av mine medelever for det
jeg trodde på.
Skolelaget
– På Ungdomsskolen hadde vi et
aktivt skolelag med gode ledere.
Det å være sammen med skoleelever
med den samme troen, betydde mye
for meg.
Forholdet til Gud beskriver hun slik:
«Han er alltid der selv om jeg er i
utlandet». – Svar på bønn opplever
jeg stadig, selv om det kan komme
på en litt uventet måte. Svarene kan
komme via andre eller gjennom det
jeg leser i Bibelen, sier hun.
– Lysten til å fordype meg mer i den
kristne troen var sterkt økende, så
etter videregående skole gikk jeg 1
år på Bibelskolen i Staffeldtsgate.
Overgangen fra småbyen Flekkefjord
til Oslo var stor og spennende. Året
etter var jeg 1-åring for NMS i Paris.
Smaken av Frankrike og det franske
språket hadde hun fått da hun allerede på videregående hadde fått med
seg 1 år i landet.
Eventyrlyst
– Tiden i Frankrike bød på mange
overraskelser. Da jeg vokste opp,
stod den kristne troen og kulturen
sterkt i Norge. Slik var det ikke i
Frankrike. Landet var sterkt sekularisert og hadde få kristne. I tillegg var
mange kulturer og religioner representert, med folk fra hele verden. Her
har Norge etter hvert kommet etter,
og på mange måter opplever jeg et
annerledes hjemland nå enn i min
oppvekst.
Therese sier hun alltid har hatt lyst
til å prøve noe nytt. Tanken på å bli
misjonær dukket litt opp i barneåre-

ne. Hun kjøpte og leste biografier
om kjente misjonærer. Det virket
spennende og stimulerte eventyrlysten i henne. I tillegg ble møtet med
Frankrike en vekker. Her så hun hvor
svakt kristendommen stod i landet.
Therese sier hun var rystet over å
møte et samfunn som var så avkristnet. Allikevel gav det en økt lyst til å
være med og gjøre en forandring.
Valget av Mali skjedde ut fra flere
forhold. Frankrike hadde som kolonimakt påvirket språket og kulturen.
Gjennom gode venner fikk hun økt
forståelse for Afrika og det arbeidet
som Normisjon gjør i Mali. I tillegg
traff hun i Frankrike mange afrikanere som lærte henne om kulturen og
utfordringer i deres verdensdel.
Ikke problemorientert
Å begynne som misjonær i Mali i
2003 var en stor overgang. Ikke
minst det lokale språket kasonke var
vanskelig. Hun brukte 3 år for å lære
dette. Overgangen fra de litt romantiske fortellingene i misjonærbiografiene var stor. – Det var et kultursjokk, sier Therese. Ikke minst den
store fattigdommen var utfordrende.
– Jeg er ikke problemorientert, sier
hun. – Jeg tar det mer som det kommer. Den holdningen har hjulpet meg
mye i Mali. Her er mye veldig annerledes enn i velorganiserte Norge. Jeg
er glad i å lage systemer og så følge
det vi har blitt enige om. I Mali kan
dette være en stor utfordring!
Mali er i endring
– I landet er de kristne en liten minoritet. De fleste er muslimer. Forholdet
til dem har stort sett gått greit, men
vi merker godt at det hardner til og at
arbeidsforholdene våre blir vanskeligere.
– I land hvor verdier som bl.a. kristendommen bygger på, blir borte,
ser vi at det skjer mye uheldig. Hele
verdigrunnlaget blir endret. Skillet mellom ditt og mitt blir borte.
Menneskeverd og ytringsfrihet får
dårlige vilkår. I tillegg er kriminaliteten sterkt økende. Det vil kreve
mye arbeid å få på plass et samfunn
med god samfunnsorden igjen, sier
Therese.

Planene fremover
Det var egentlig lærer hun skulle bli.
Nå nærmer det seg 20 år i Mali. Hun
er litt usikker på hva hun skal gjøre
fremover. Lysten til å fortsette i Mali
er stor. – Jeg har vært redd bare en
gang, ellers har det gått veldig greit.
Du blir som misjonær overlatt mye til
deg selv, du er ensom iblant, så en å
gjøre oppgavene sammen med hadde vært kjekt, sier hun med et smil.
– Selv om Mali med sine 19 mill.
innbyggere er et av Afrikas fattigste
land, så har det et spennende og
varmt folk. Alle tror på en gud, og
de tar dette med i alt de foretar seg.
Omsorgen for hverandre er stor. De
er rause og sosiale. Det merker vi
ikke minst ved sykdom og bortgang,
sier Therese. – Her har vi i Norge noe
å lære, sier hun.
Alf Sverre Torgersen
Thereses facebookside:  
https://www.facebook.com/therese.
glendrange
Blogg: glendrangeposten.blogspot.com/

Flekkefjord menighet støtter
Therese sitt arbeid, og har det
som sitt misjonsprosjekt. Vil
du støtte Therese sitt arbeid
i Mali? Bruk vipps 82268 og
støtt Flekkefjord menighets
misjonsprosjekt
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Innvielse av nytt orgel i Hidra kirke
Søndag 9. februar ble en festdag i Hidra kirke. 160 hadde
møtt fram i blåst og regn for å bli med å feire nytt orgel og
oppleve en flott gudstjeneste i kirken ved havet. Etter tre
slag i kirkeklokken ble gudstjenesten innledet med sang a
cappella av Geir Kalleberg. Sokneprest Julia Ann Engstrand
minnet forsamlingen om følgende: «Det orgelet som nå skal
lyde i dette kirkerom, tas i dag i bruk til tjeneste for Gud.
Orgelet skal hjelpe oss å tilbe Herren og å synge for hverandre om hans store gjerninger.» Etter en kort forbønn ble
så orgelet tatt offisielt i bruk for å spille åpningssalmen. Det
var organistene Kjell Gierstae og Geir Kalleberg som stod
for det musikalske under gudstjenesten.
Organist Geir Kalleberg holdt dagens preken med utgangspunkt i Johannes 2, 1 – 11, om når Jesus gjør vann til vin i et
bryllup i Kana. Dette første underet Jesus gjorde, knyttet
Kalleberg sammen med det siste under Jesus gjorde, da han
helbredet øret og hørselen til en av soldatene som kom for
å arrestere ham. Jesus ønsker fortsatt å fylle tomme kar.
Kalleberg fremhevet også viktigheten av å lytte, både i ekteskap og i andre relasjoner, og å sette pris på mangfoldet
og fellesskapet.

Fra venstre: Geir Kalleberg, Kjell Gierstae, Inger Torkildsen, Svein
Harald Olsen, Elin Larsen, Stein Rafoss Kari Steinberg Johansen,
John Eivind Marstad.

Koret Frisk Bris var forsanger på salmene og de liturgiske
leddene i gudstjenesten. Koret fremførte «Oh when the
Saints go marching in» så det svingte skikkelig i benkeradene.
Julia Ann Engstrand fremførte hilsen fra prosten i Lister og
Mandal prosti, Geirulf Grødem, som dessverre ble forhindret fra å delta.
Frisk Bris sang til slutt velsignelsen, og etter et fantastisk
postludium, Toccata i d-moll av J. S. Bach, reiste menigheten seg spontant i stående applaus for flott musikk og en
flott gudstjeneste.
Inger J. Torkildsen overtok deretter podiet som konferansier
og inviterte til kirkekaffe og bugnende kakebord.
Første mann ut på talerlista etter pausen var leder av Hidra
menighetsråd og Flekkefjord kirkelige fellesråd, John Eivind
Marstad, som takket de to orgelkomiteene. Hidra menig-

Fra venstre: Orgelbyggerlærling Tatjana Strewe, orgelbygger
Julia Bender, orgelbygger Martin Häusler, orgelbyggermester
Norbert Bender.

hetsråd sin komite har gjort en enestående innsats med å
arrangere konserter og samle inn penger, og fortsetter med
en serie konserter dette året. Fellesrådets orgelkomite har
vært rådgiver i de ulike valg som skulle gjøres i forbindelse
med anskaffelsen. Prosjektleder Stein Rafoss fikk deretter
ordet for å fortelle om prosessen som har ledet fram til at
vi nå kan feire nytt orgel i Hidra kirke. Han avsluttet med
å takke orgelbygger Norbert Bender og hans medhjelpere
ved å overrekke blant annet et bilde av Hidra kirke.
Inger Vågen takket for det nye orgelet på vegne av menigheten. Bjørg Verås Larsen gratulerte på vegne av Klassisk
Flekkefjord.
Ordfører Torbjørn Klungland fikk deretter ordet. Han var
imponert over innsatsen og engasjementet lokalt, og sa
at saken hadde gått gjennom i kommunestyret uten mye
debatt og motforestillinger.
Orgelkonsulent Martin Pearson fortalte deretter litt om
selve orgelet og hva han skulle spille i innvielseskonserten,
blant annet Gavott à la Bach. Dette er et spesialkomponert
verk, skrevet for anledningen av komponist og organist
Sverre Eftestøl.

Orgelkonsulent Martin Pearson spilte innvielseskonsert.
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Inger Torkildsen avrundet det hele med å overrekke blomster. Hun konkluderte med at «vi var alle enige om at det
hadde vært en fin dag».

Om å grue seg
Da jeg var barn, for over 60 år siden,
så lekte vi mest ute etter skoletid.
Det var sykkel og fotball og kaste
på stikka og bygging av barhytter
i sommerhalvåret, det var ski og
kjelker, snøhuler og skruskøyter
om vinteren. Vi lekte ute til det ble
mørkt og mødrene ropte oss inn til
middag eller lekser, fra «indianer og
cowboy», «titten på hjørnet» eller
snøballkrigen.
Vi lekte det samme på skolen
også, sprang oss varme og svette
i ullgenserne og vadmelsbuksene,
satt rent og dampet på pultene etter
friminuttene. Skole syntes jeg var
ganske greit til vanlig, men vi grudde
oss alle for to årlige begivenheter:
Pirquet-prøven og Skoletannlegen.
Hvorfor vi grudde oss sånn for
Pirquet-prøven, forstår jeg ikke i
dag, men det var hakket verre enn
tannlegen for mange. Brette opp
skjorteermet, få to små streker risset
inn i underarmen med noe som så ut
som en pennesplitt og dryppet litt

brun væske på. Tøffe slosskjemper
satt bleke rundt nebbet og ventet
på tur. Hvorfor var vi så redde? Tror
heller ikke vi egentlig visste hvorfor
prøven ble tatt. Men det var for
å sjekke om noen var smittet av
tuberkulose.
Innkalling til tannlegebesøk
var også skummelt. Da kom
tannlegeassistenten inn i
klasserommet og hentet oss. «Per og
Pål skal til tannlegen», Det var ingen
bønn. Vi slepte beina etter oss på
vei til tannlegekontoret. Det var før
fluor-behandlingens tid og det var
ikke uvanlig med 20 –30 hull.
Lav hastighet på boret, ingen
vannkjøling og sparsomt med
bedøvelse. Det luktet fort svidd
tann så det reiv i nesa. Jeg lå stiv
som en stokk i tannlegestolen under
den store lyslampa, hadde vel bare
hodet og hælene nede på stolen,
så skrekkslagen var jeg. Ikke av de
lyseste barndomsminner.
Rolv Selmer-Olsen

Leirer på Fjelltun

PÅSKELEIRER
2. – 5. klasse 20. – 22. mars
4. – 7. klasse 27. – 29. mars
KNØTTELEIR
Barn fra 3 år i følge med voksen
25. – 26. april
SOMMERLEIRER
2. – 5. klasse 12. – 14. juni
4. – 7. klasse 19. – 21. juni

Påmelding på nett; nmsu.no, under
fanen kalender, søk på Fjelltun.
Spørsmål? Ta kontakt på 911 29 886
eller hildej@nms.no
Informasjon på Facebook, Fjelltun
leirsted NMS

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!
A-frisør
Djuvik Blomster
Rema 1000
Lindelands Elektriske
Martin Jensen
Kiwi
Jernia Axelsen
Norli Horjen
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
SPAR
Holm AS
Norgeshus brødrene Ellingsen AS
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Vi går ti l k i rk e
9. februar – Såmannssøndag
Luk 8, 4 – 15
Felles gudstjeneste med
Flekkefjord Frikirke kl. 11.00
Gudstjeneste

15. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 11, 14 – 28
Spira kl. 11.00
Felles sangfestgudstjeneste med
kirkekaffe.

Hidra kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med orgelinnvielse
og konsert

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

23. februar – Fastelavnssøndag
Joh 17, 20 – 26
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
26. februar – Askeonsdag
Matt 6, 1 – 6. 16 – 18
Flekkefjord kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
1. mars – 1. søndag i fastetiden
Matt 4, 1 – 11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
8. mars – 2. søndag i fastetiden
Matt 15, 21 – 28
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

29. mars – 4. søndag i fastetiden
Joh 11, 45 – 53
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste
5. april – Palmesøndag
Joh 12, 12 – 24
Flekkefjord kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Hidra, Hågåsen kl. 12.30
Friluftsgudstjeneste
9. april – Skjærtorsdag
Matt 26, 17 – 30
Flekkefjord kirke kl. 19.30
Gudstjeneste
10. april – Langfredag
Mark 14, 26 – 15,37
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Døpte Flekkefjord
24.11.2019 Theo Smit Larsen
24.11.2019 Tiril Strømland Birkeland
24.11.2019 Mats Mikkelsen
24.11.2019 Annie Haneberg
05.01.2020 Ilija Mathias Glendrange

17. mai – 17. mai
Salme 127, 1 – 3
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

13. april – 2. Påskedag
Luk 24, 13 – 35
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

Hidra kirke kl. 10.45
Gudstjeneste

19. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 1 – 14
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
26. april – 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 11 – 18
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
3. mai – 4. søndag i påsketiden
Joh 16, 16 – 22
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

24. mai – søndag før pinse
Joh 15, 26 – 27
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
31. mai – 1. pinsedag
Joh 20, 19 – 23
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Med forbehold om endringer og
skrivefeil.
Se (fredags-)annonsene i Agder.

10. mai – 5. søndag i påsketiden
Joh 15, 1 – 8
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 17.30
Gudstjeneste

Vigde Flekkefjord
16.11.2019 Natalia Jeeraphat Hognestad &
Ivar Hognestad
05.01.2020 Slobodanka Banovic &
Odd Arne Glendrange

Døpte Hidra
24.11.2019 Linnea Bjelland Mathiassen
24.11.2019 Mille Åmlid Larssen
24.11.2019 Sofie Bruhjell Log
08.12.2019 Olai Landsnes

Døde Flekkefjord
10.11.2019 Bjørn Kåre Egeland
17.11.2019 Olav Agnar Dankertsen
24.11.2019 Ester Egeland
02.12.2019 Ove Lillestø
04.12.2019 Borgny Ramsli
12.12.2019 Oluf Andreas Olsen
18.12.2019 Trond Ingolf Hanssen
25.12.2019 Elida Margot Johansen
25.12.2019 Sigrun Gjemlestad
30.12.2019 Thore Sætre-Gjendal
03.01.2020 Mona Staddeland
03.01.2020 Tor Senum
13.01.2020 Tordis Irene Hansted-Jørgensen
Døde Hidra
24.12.2019 Arent Ludvig Kristian Larsen

Stoff til neste blad, som kommer
ut ca. 30. mars, må leveres
redaksjonen innen 29. februar.

støtter menighetsbladet

LAYOUT OG TRYKK:
SYNKRON MEDIA AS

16. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1 – 9
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

22. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 26 – 38
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

12. april – 1. Påskedag
Luk 24, 1 – 9
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

