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Gjør døren høy, gjør porten vid!
Den ærens konge kommer hit!
Han hersker over alle land
og er all verdens frelser sann.

Rettferdig kommer han her ned
og bringer salighet og fred,
saktmodig fremmer han sin akt
og herske vil med miskunns makt.

Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme • Min barndoms jul
Adventshilsen fra Madagaskar og Spania • Julekonserter på Hidra
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INTERNASJONALE
ETTERMIDDAGER
er sammenkomster for å skape møtepunkt for kontakt og forståelse mellom
folk med ulik bakgrunn. Velkommen til
nye samlinger på Flekkefjord Bedehus
Onsdag 8. desember kl.16.00-18.00:
Ulike juletradisjoner
Onsdag 19.januar kl.16.00-18.00
Glimt fra det tidligere Sovjetunionen
NMS og menighetens Internasjonale fest
blir lørdag 26. februar på Bedehuset
TRO og LYS har samling onsdag 15.desember kl.17.00 på Bedehuset med
julegrøt og kl.18.15 i Flekkefjord kirke
der Reidulf Ljøkjell blir med.
Alle velkommen!

Julekonsert
HELENE BØKSLE

HIDRA KIRKE
ONSDAG 22. DESEMBER

Livets lys
Vi er inne i årets mørkeste tid. Dagene
blir kortere og kortere, og gir oss lite lys.
Det er ei tid vi tenner mange levende lys,
for å skape god stemning og hygge rundt
oss.
Lyset er livsnødvendig. Jeg leste nylig
at forskere har identifisert over to tusen
gener som påvirkes av solstrålene. Da er
det ikke rart at vi etter en lang og mørk
vinter hungrer etter sollys og varme. Det
er så livgivende når vi på ny kan slikke
vårens solstråler med alle våre sanser. Vi
kjenner den yrende vårfornemmelsen i
hele kroppen. Lysets kraft gjør oss glade
og lette til sinns.
Ei lita jente satt ved frokostbordet og
spiste grøten sin. Plutselig brøt det ei
solstråle gjennom skyene og skinte på
skeia i grøtbollen hennes. Øyeblikkelig
puttet hun skeia i munnen. Med et stort
smil sa hun begeistret til mora: “Jeg har
nettopp spist ei skei med solskinn“.
En kan gjerne trekke på smilebåndet,
men fortellingen har et poeng. Det er ikke
bare kroppen og det biologiske systemet
som trenger lys. Åndelig lys i våre liv er
likeså viktig. Jesus sier: “Jeg er verdens lys.
Den som følger meg skal ikke vandre i
mørket, men ha LIVETS LYS“. (Joh. 8.12).
Det er i hans lys vi kan se troens lys. Jeg
trenger hans guddommelige lys og kraft i
mitt liv, og jeg har lyst å gjøre Davids ord
i salme 119,105 til mine ord: “Ditt ord er en
lykt for min fot og et lys på min sti“.
For en del år siden hadde jeg en fin
opplevelse i ei kirke på Vestlandet. Det
var kirkerommet som fascinerte meg på
en helt spesiell måte. Frontveggen i kirka
var bygd opp av rullesteiner som presten
og konfirmantene hadde plukket sammen. Midt på veggen hang et enkelt tre-
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kors. Fra taket flommet lyset fra mange
lyspunkter nedover korset og steinene.
Det var så enkelt, vakkert og talende. For
meg ble det det en liten preken. Vi er
Guds levende byggesteiner. Han har
bruk for oss. Vi kan få være hans medarbeidere. Og i hans lys kan vi få se lys.
I Jes. 9,2 står det: “Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys“. Det store
lyset er Jesus. Da han kom til verden, ble
natthimmelen fylt med et blendende lys,
og herlig englesang hørtes.
Vi skal snart minnes Jesu fødsel. Jula
er ei kristen høytid med et stort budskap. I ei kjent og kjær julesalme synger
vi: “Menneske fryd deg ! Oss er en evig
Frelser født!”
Jula er ei god tid. Det skjer noe med
oss. Vi viser mer omtanke og hjertevarme for hverandre. La oss vandre i
lyset liksom Han er lys ... (Salmeboka nr.
871 )
Ester Reinsnes
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Med GAVER SOM FORANDRER VERDEN
står STALLEN også i år utenfor Flekkefjord kirke i adventstiden. Torsdag ettermiddag og lørdager er stallen åpen. Vi
selger symbolske gavekort, rettferdig
kaffe, sjokolade, vafler og kaffe. Inntektene går til Kirkens Nødhjelps arbeid i
mer enn 70 land. Kirkens Nødhjelps
fokuserer på global rettferdighet og arbeider for å beskytte menneskers verdighet gjennom nødhjelp i katastrofer,
langsiktig bistand og beslutningspåvirkning.

Ettermiddagstreffet for 70+
på Hidra omsorgssenter
som var planlagt i oktober måtte utsettes
siden det pågår reparasjoner av golvet i
oppholdsrommet. Ny dato for ettermiddagstreffet er onsdag 16.februar.

D I A KO N E N S

HJØRNE

Den største glede…
Mens dagene bare blir kortere og mørkere, tenner vi lys i
vinduene våre. Vi gjør det vi kan for å lyse opp mørketiden med stjerner og stearinlys. Som et moderne
pilgrimsfolk leter vi etter gode ledestjerner som kan lyse
opp vintermørket for oss. Og vi venter på at sola skal snu,
at det skal gå mot jul og lysere tider.
Midt i hverdagen kan det være både et ytre og et indre
mørke vi møter. Mørket som er inni oss er det vanskeligste. For der er det ingen fast dato for når dagene blir
lysere igjen. Det kan heller være en nagende tvil om det
vil blir lysere igjen…..
Midt i mørketiden kan vi likevel gjøre noe vesentlig. Vi
kan tenne små lys for hverandre. Vi kan være noe for
andre.
Alle har vi mennesker rundt oss: familie, naboer,
venner, bekjente og de vi møter på i løpet av dagen.

MIN

SALME V/

Tenk om vi kunne være litt mer
modige med smil og vennlige
ord.
Tenk om vi kunne være litt
rausere å gi tid til noen som er
ensomme.
Tenk om vi kunne våge å lytte
til noen som har en usikker og vanskelig nåtid og framtid.
Tenk om vi kunne gi mer av våre penger til de som
virkelig trenger det…
”Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre
glad” er en gammel og god leveregel. Jeg tror den virker
fortsatt, og at den sier noe vesentlig. Og så vet jeg at i
møte med andre mennesker kan det ligge uventede
velsignelser å vente.
Lykke til med å tenne lys og spre varme i mørketiden.
Hilsen Oddrun

S Ø LV I S A N D S M A R K

DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER
Av T. Trygve Bjerkreim

Jeg utfordrer Angesom Teklehaimanot
til å skrive om sin sang/salme i neste nr
av menighetsbladet.

Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små
Men mot allmaktens Gud du dem vender
Han har lovet at svar skal du få.
Ref :
Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer, det fram dog skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud
Kall på meg, og du hjelpen skal få.
Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.
Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se
Min salme er en bønn. Salmen formidler hva bønn kan
bety. Bønn er et kjennetegn på en kristen. Bønn kan være
den enkle samtalen med dagligdagse ord, mine ord, de
ordene jeg trenger å rette mot Gud. Bønnens tema har
ingen grenser. Jeg er takknemlig for de i menigheten som
har gjort det som livsoppgave å be for andre.

I sist menighetsblad hadde vi en presentasjon av de
ansatte i menigheten. Ved en feiltakelse ble disse
utelatt. Dette beklager vi og presenterer dem nå i
dette nummeret.
Inger Lise Ulland
Jeg har en 20 % fast stilling som kirketjener i Hidra kirke. Den inneholder
gudstjenester, begravelser, bryllup og
renhold, samt små reparsjoner og
innkjøpav alt som trengs til kirken. Jeg
har vært en dag i uken på Kirkekontoret i
Flekkefjord som ekstrahjelp siden april.
Trives med tettere samarbeid med
kollegaer ,det har til tider vært litt
ensomt i jobben på Hidra.

Kjell Gierstae
Jeg arbeider i 40% stilling som organist.
Jeg har ikke noe fast bestemt sted å utføre gudstjenestene på, men i praksis
skiller kanskje Hidra menighet seg ut
som mitt hyppigste arbeidssted. I tillegg
til Hidra utfører mitt virke både i Flekkefjord, Bakke og Gyland menighet.
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Min barndoms jul
Jeg vokste opp på ei øy på Nordvestlandet.
De fleste av mennene var fiskere, og de
var mye hjemmefra. Når jula nærmet
seg, kom alle hjem. Det senket seg en
forventningsfull og høgtidsfull stemning
over bygda. Alle båtene lå fortøyd ved
bryggene og på havna. Huset hjemme
var ryddet og vasket, og det var vanlig at
vi hadde fått noe nytt til jul. Mor hadde
skiftet nye kjøkkengardiner, og på bordet lå ny voksduk.
Da jeg var ca. 8 år gammel fikk vi elektrisk strøm, og det var store ting. Vi
synest det var fantastisk å få lys bare ved
å skru på en bryter. Den første tiden med
elektrisk strøm hadde vi vipper. Ved juletid ble det ofte brukt ekstra mye strøm,
og da fikk vi lære hvordan vippen fungerte. Ved stort strømforbruk forsvant
lyset noen sekunder, og vi barna ble da
bedt om å slukke lyset, eller skru av en
bryter et eller annet sted i huset. Vi
hadde også moro av å se i vinduet når
det vippet hos andre.
Tida fram mot jul var preget av forventning. På skolen forberedte vi oss. Vi
lærte julesangene, og vi fikk utdelt farget

Julekonsert

HANS INGE FAGERVIK
HIDRA KIRKE
SØNDAG 12.12. KL. 18.30

oss selv, koset vi oss sammen med
julegavene våre. Vi fikk spise av julebaksten, og på bordet var det forskjellig
slags frukt. Far leste juleevangeliet, og
jeg husker hvor glad og trygg jeg følte
meg når jeg la meg om kvelden.
Første juledag var vi på gudstjeneste i
kirken. Som oftest rodde vi til kirken,
men i julen og ved spesielle anledninger
brukte vi motorbåt. Ellers var det ikke
vanlig å gå ut 1. juledag. Da skulle alle
holde seg innendørs. Vi leste i bøker som
vi fikk i presang, og hele familien var
med å spille ludo, mølle, damm eller
andre familiespill.
Andre juledag var det juletrefest for
barna på bedehuset, og det gledet vi oss
til. Etter at festen var slutt, og mange
voksne hadde gått hjem med de minste
barna, fikk de større barna og ungdommen lov til å forsette med å gå rundt juletreet. Det var noe vi satte pris på. Da
sang vi både julesanger og andre sanger,
og vi dristet oss til gå rundt juletreet sammen med noen som vi likte ekstra godt.
Når jeg i voksen alder tenker tilbake på
min barndoms jul, er jeg glad og takknemlig for alle gode minner som knytter
seg til jul. Jeg ønsker alle lesere av
Menighetsbladet en god og velsignet
julehelg.
Helge Leine

Noen venter på besøk.

Noen venter telefon.

Noen venter på dit ord.

da du sa du skulle komme?

imot det å skulle ringe?

i et dypt fortvilet hjerte,

Var det kanskje bare spøk

Når er ventetiden omme?

Gjør du snart et nytt forsøk?

Kanskje har du aversjon
Tenk på gleden du kan bringe
til en lengtende person!

Et som setter varme spor
døyver ensomhetens smerte
hos et menneske på jord.

Noen venter på ditt brev.

Noen venter på ditt smil.

Noen venter kun på deg.

å forfatte noen ord, da

siste gang da du traff på dem

Tren et lys og las de skinne,

Ble det altfor mye strev

til det menneske på jorda

som forventet at du skrev?
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glanspapir som vi laget julepynt av. Det
kunne være lenker, og papirkurver som
vi skulle pynte juletreet med. Når vi kom
hjem fra skolen, kjente vi en herlig duft
av julekaker. Mor hadde begynt med
julebaksten, og det var mange sorter: Goro,
jødekake, smultringer, krumkaker, tyskeskiver, sirupsnitter,kakemenn og sikkert
enda flere. Av disse var krumkaker min
favoritt. Kakemennene forekom i flere
former, og vi barna hadde moro med å
pynte de med forskjellige farger.
Julekvelden startet ved at vi hørte på
radioen når kirkeklokkene ringte julen
inn. Det ble sendt opptak fra mange kirker, og til slutt hørte vi klokkene fra Fødselskirken i Betlehem. Det spredte seg en
god matlukt gjennom huset når julemidagen ble laget. Vi spiste juleribbe,
dampet pinnekjøtt og ei svinepølse som
vi kalte morr. Alt dette smakte fantastisk.
Etter middagen tente vi stearinlysene på
juletreet, for da skulle vi gå rundt treet og
synge. Senere delte vi ut julegavene til
hverandre. Alle gjemte pakkene for hverandre, slik at ingen visste hva de fikk før
pakkene ble delt ut.
Like i nærheten av oss bodde bestemor og et par tanter, og fire av brørne til
far med familier. Det var vanlig at disse
fire familiene besøkte bestemor ei stund
på julekvelden, og vi barna gledet oss til
dette besøket. Jeg har ofte tenkt på
hvordan det kunne være plass til alle
disse i huset til bestemor. Bortimot 2o
barn og 10-12 voksne kunne være sammen. Når vi senere på kvelden kom hjem til

Kanskje ble de litt i tvil

og lot som du ikke så dem,
bare vendte ryggen til.

Ta kontakt, utsett det ei!
for da vil du også finne
lykken på din egen vei.

Jan Eivind Eie

Adventshilsen fra familien Sand på Madagaskar
Her kommer en varm adventshilsen fra
oss! Det er rart å tenke på at mens dagene her blir varmere og varmere, så
tennes adventslys i desembermørket
hos dere. Men alle er vi under den
samme himmelen, og i Guds gode hånd.
Det er stort å tenke på!
Vi har de siste månedene studert gassisk i Mahajanga, byen hvor vi skal bo og
jobbe. Det har vært veldig spennende!
Det er en hyggelig kystby med avslappet
stemning og varmt klima. Shalom-tunet
ligger ca 20min fra sentrum, ved siden av
kirkens sykehus. Selv om vi studerer, har
vi fått smakebiter av arbeidet vi skal
være med på – både de gledelige sidene
og de utfordrende sidene. Shalom er
kirkens arbeid i de muslimske områdene
nord på Madagaskar. Det er et helhetlig
arbeid, der vi driver menighetsbygging,
evangelisering, skole og helsearbeid i
svært avsidesliggende områder. Trond
Henrik var med på en 9-dagers-tur hvor
de besøkte 5 landsbyer hvor Shalom har
arbeid.
Det er veldig sterkt å møte disse
kristne medarbeiderne våre som ofrer
veldig mye for å nå ut til sine landsmenn.
De bor helt isolert. I regntiden er det helt

uframkommelig til disse stedene. I tørketiden er det flere dagsreiser med oksekjerre til nærmeste by. Slike arbeidsforhold krever selvfølgelig sitt, og det er
mange utfordringer man får del i. Ingjerd
var på en 3-dagers tur til en kystlandsby
som bare er framkommelig med båt. Der
hjalp de til med å reparere helseklinikken og grave ny do. Det er bare en håndfull kristne i denne landsbyen og det var
veldig meningsfullt å kunne være til oppmuntring og nytte for dem.
I midten av november dro vi tilbake til

innlandet, hvor vi skal studere videre.
Det er krevende å lære nytt språk, så vær
gjerne med å be om at vi må ha pågangsmot og krefter til det! Takk for omsorg og
forbønn!
Måtte vi i denne adventstiden på nytt
se håpet og gleden som Jesus kom med,
den natten han ble født i Betlehem. Han
er lyset som skinner i mørket – både her
på Madagaskar og i Flekkefjord.

Varme hilsener,
Trond Henrik og Ingjerd og Simon

Hilsen fra Spania
Nå er det allerede gått 4 måneder siden
jeg forlot Norge for å jobbe et år på sykehjem i L’Alfas del Pi litt nord for Alicante i
Spania. Det har til nå vært en sammenhengende sommer med sol og varme, og
kanskje fire regnværsdager! Jeg nyter
det, og har stor forståelse for at folk overvintrer i dette klimaet. Selv om nettene
nå er kjøligere, går det fortsatt godt an å
tilbringe flere soltimer ute! For meg ble
dette virkeliggjørelsen av en slags drøm
og noe jeg hadde lyst til å gjøre nå når
barna var voksne og ute av redet. Nysgjerrighet og eventyrlyst gjorde at jeg
tok steget og flyttet hit for et år da jeg
fikk tilbud om jobb ved Metodistkirkens
sykehjem ”Fundacion Betanien”, og som
er drevet av Bergen kommune. Beboerne kommer fra Bergen, noen er her for
tre måneder, mens andre bor mer permanent her. I alt er det 25 beboere, flest
eldre, men også noen mellom 40 og 60
år. Sykehjemmet er på mange måter
som andre sykehjem, men det legges
stor vekt på aktivisering av de som bor
her. Det er aktiviteter på institusjonen
som skrivegrupper, allsang og bading i
basseng, men også tilbud om ukentlige
utflukter til marked, kirke, shopping,
kafébesøk og sightseeing i området.
Selv om de fleste er rullestolbrukere,
syns jeg de er gode å få dette til! Alt

Siri og beboeren som hun sang duett sammen med.
fungerer ikke like godt her, for det er begrensede personalressurser og utfordringer i forhold til arbeidsmiljø som det er
på andre arbeidsplasser. Jeg trives
imidlertid godt, og her er de glade for at
de har fått en gitarspillende og sangglad
sykepleier! Ukentlig leder jeg allsang
med beboere, og nå planlegges det en
fest hvor jeg og en av beboerne på over
80 år skal synge duett.
Fritida som jeg har forholdsvis mye av
siden jeg dro hit helt alene, bruker jeg
mye til å gå og sykle rundt i distriktet.
Her er fine fjell og turmuligheter som jeg
benytter meg av. Heldigvis finnes det
kollegaer som deler samme interesse!
Kommunen har innbyggere fra utrolig
mange nasjonaliteter, og mange er

skandinaver. Jeg er kommet til et spansk
samfunn som jeg etter hvert har blitt
kjent med og forholder meg til. På
mange måter er jeg likevel litt på sidelinja og betrakter det hele. Du blir ikke
integrert og en del av et samfunn uten
videre, og jeg kjenner litt på hvordan det
er, noe som er en nyttig erfaring! Selv om
jeg har gått på spanskkurs, kan jeg ikke
føre noen ordentlig samtale på spansk
ennå. Jeg jobber med norske kollegaer
stort sett, og da begrenses utviklinga på
det området. Mye kan skje de neste månedene, og jeg synes det er spennende å
være her.
Hasta luego!
Siri Eidsmo Vegge
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«Jesus min beste venn»
Bokserie for søndagsskolebarn i Indonesia

Barn fra Medan, Indonesia. Foto: Arne
Opsahl Engen.
For jorden skal fylles
med kunnskap om Herrens herlighet,
likesom vannet dekker havbunnen.
Hab 2, 14
Vi skrev i en tidligere utgave av Menighetsbladet om det nye misjonsprosjektet
som Hidra menighet støtter fram til 2012,
der et prosjektteam arbeider med å lage
tre illustrerte bøker til bruk i indonesiske
søndagsskoler. Prosjektet drives av
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).
Magne Vatland fra Sokndal har vært en
av drivkreftene i å få prosjektet realisert.
Prosjektet har base i byen Medan på Sumatra.
Den 19. september 2010 besøkte
Magne Vatland gudstjenesten på Hidra
sammen med sønnen Andreas. Han viste
bilder fra Indonesia og fortalte engasjerende om sitt inntrykk av landet, og om
bokprosjektet.

Indonesia er et øyrike med cirka
13 000 øyer. Det er mye vakker natur
der, med store rismarker, og alt en kan
tenke seg av frukt og grønnsaker,
fortalte Magne, som har vært der i seks
år. Bare cirka ti prosent av befolkningen
er kristne. Cirka 85 prosent er muslimer.
En stor del av befolkningen har aldri hørt
om kristendommen.
Det har vært meningsfullt å arbeide
med barnelitteratur, forteller Magne. Han
er medforfatter og redaktør av tekstene,
og hans drivkraft har vært et håp om at
bøkene skal gi barna rett kunnskap om
Gud. Tegningene i bøkene er laget av en
indonesisk muslim og fargelagt av Magne
Vatlands kone Kari-Anne. Hovedtemaet i
alle tre bøkene er Jesus som barnas beste
venn, og takket være en god dialog med
tegneren er dette budskapet kommet
godt fram i illustrasjonene.

I Indonesia dyrkes alt man kan tenke
seg av frukt og grønnsaker. Foto: Arne
Opsahl Engen.

Magne Vatland (til h.) overrekker et
eksemplar av de to første indonesiske
søndagsskolebøkene til Hidra menighet
v/Øyvind Tandstad.
Det er 57 tekster i hver bok, til sammen 171 tekster, som dekker de sentrale
bibelfortellingene. Forlaget som utgir
bøkene, heter Lentera Kasih – indonesisk
for ”Kjærlighetens lanterne”. Det drives
av to indonesiske kvinner. Arbeidet
framover vil ha fokus på trykking og distribusjon av bøkene og kurs for søndagsskolelærere.
Hidra menighet fikk overrakt et eksemplar av hver av de to bøkene som er
ferdige. Det var stor rift om å få låne bøkene til gjennomsyn, for illustrasjonene er
både vakre, detaljrike og uttrykksfulle,
ja, hvert enkelt bilde er som en fortelling
i seg selv. I tillegg er bøkene forsynt med
oversiktelige kart over aktuelle områder
som er omtalt i Bibelen. Flere av de som
var på gudstjenesten uttrykte at de godt
kunne tenke seg at det ble laget slike
bøker for den norske søndagsskolen
også.
IV

BABYSANG OG SMÅBARNSSANG
Hver annen tirsdag samles mange barn og voksne til
sangstund og formiddagsmat. Først er det småbarnssang,
senere på formiddagen er det babyenes tur. Det er både
koselig og spennende for de små å følge med på hva Synnøve
Glendrange og Kjersti I. Glendrange finner på for dem. De aller

yngste får oppleve trygghet og sangglede med mange sanser,
sammen med den voksne omsorgspersonen som tar dem med.
Det er fullt av liv og fullt av barnevogner på Ungdomshallen på
tirsdager, og for dem som ikke har hatt anledning til å være i
denne runden, vil det bli en ny sjanse ved oppstart av nytt
Elisabeth Bøe Grøtteland
babysangkurs etter påske.
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Julekonserter i Hidra kirke
Det nærmer seg desember og adventstid, og vi kan glede oss til to spennende
julekonserter i Hidra kirke som vi sterkt vil anbefale.

Hans Inge
Fagervik –
12. desember
For noen år
siden hadde
Hans Inge
Fagervik en fantastisk konsert i
Hidra kirke hvor
også koret Frisk
Bris deltok. I år
kommer han
tilbake med egen julekonsert.
Hans Inge har reist som artist i over 30
år og gitt ut 15 plater. Han har utmerket
seg som tekstforfatter og komponist, og
mange av hans melodier er blitt for klassikere å regne. Hans Inges sanger rører
og beveger folk med sine uvanlige vinklinger og måter å se tilværelsen på.
Hans sosiale engasjement er kjent. Hans
Inge har i mange år vært sterkt engasjert
og involvert i Marita-stiftelsen, en organisasjon som driver med rus-forebygging
og arbeid blant narkomane.
For noen år siden gav Hans Inge han
ut ei juleplate. Tittelmelodien ”Deilige
desember” er en hyllest til måneden
som får oss til å vise omsorg på en annen måte enn ellers i året: “...ingen e som
du, midt i mørketia får du sola te å
snu...”.
I flere av sangene på julekonserten
deltar også Astrid Bakken Hansen fra
Hidra sammen med Hans Inge Fagervik.
Et eventuelt overskudd fra konserten vil
gå til Marita-stifelsen.

Helene Bøksle –
22. desember
Mange vil nok
huske julekonserten med Helene Bøksle i
Hidra kirke i fjor,
to dager før julaften. Folk satt
betatt av
musikken og
sangen fremført
av jenta med den magiske stemmen.
Kontrasten til alt strevet i dagene før jul
var stor, og det var som om roen senket
seg blant de mange som var til stede.
Helene Bøksle kommer tilbake til
Hidra også i år, to dager før julaften. I
fjor lanserte hun juleplata ”Det hev ei
rose sprunge”, omtalt av Fædrelandsvennen som kanskje den beste juleplata
noensinne. I år relanserer hun denne
plata med to nye sanger, deriblant den
nye singelen ”Et juleeventyr”, en
personlig tolkning av juleklassikeren
”Fairytale of New York”, oversatt av
Cecilie Larsen fra Hidra/Flekkefjord.
– Jeg har et oppriktig ønske om å nå
frem til folks hjerter, og det er rørende
når folk forteller om opplevelser de har
hatt med musikken min. Det er ikke så
viktig hvilket språk man synger på, så
lenge man har en musikalsk historie å
fortelle. Det opplever jeg gang på gang,
forteller Helene.
Vi gleder oss til julekonsertene i Hidra
kirke i desember – kommer du?
HSO

Kom og bli med på Internasjonal fest!
Her møtes mennesker fra mange ulike
nasjoner, og har du lyst til å bli bedre
kjent med noen som kommer fra et
annet land, er dette stedet!
Først blir det et variert program
med sang, dans, musikk og andakt.
Etterpå skal vi spise sammen, og da
tar man gjerne med et fat med mat
som brukes i det landet man kommer
fra.
Det blir god tid til å prate rundt
bordene og til å kikke på billedutstillingen. En liten utlodning blir det også.
Festen holdes på Bedehuset i Flekkefjord 20.februar kl. 17.00, og blir arrangert
av Flekkefjord Menighet og Det Norske Misjonsselskap.
Alle er hjertelig velkommen. Store og små, fra Norge eller andre land. Har du
lyst, kan du kle deg i dine nasjonale klær.
Her kan du bli kjent med nye mennesker, og noen har ganske sikkert lyst til å bli
kjent med deg!
AGD

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!
Flekkefjord Sparebank
Djuvik Blomster
Rema 1000
Lindelands Elektriske
Fargerike Flekkefjord as
Martin Jensen
Kiwi
Ulland as
Jernia Jan G. Axelsen
Horjen Libris
Penny Lane
Brødrene Søyland as
Hegland Trykk as
Thv. Rafoss
Egenes Brannteknikk as
G-sport Flekkefjord
Regnskap-Service as
Perrongen spor 2 as
Joh. Sunde as
Presteruds eftf.
Travelnet – Reisekilden
Isaksen sko
Flekkefjord Begravelsesbyrå
P.I. Peersen
Landes Begravelsesbyrå as
Parat Halvorsen as
COOP Prix
Dydland as
Avisen Agder
Dyrli Rør as
Kristiansen & Selmer-Olsen
Modalsli Rør as
skohuset as
Floralill
Leiknys Salong
Sirnes Farge & Interiør as
SR synsrådgivning as
Fruenes Hus, Hidra
Halvorsen Rør as
Osm. W. Larsen, Rasvåg
Reklamebyrået Idè
Advokat Morten Rynning
Advokat Tove Birkeland
Advokat Lilly Marie Kongevold
Flekkefjord Elektro AS
Moi Rør AS
Andersens Emballasje og Design as
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Vi går til kirke

Flekkefjord kirke kl. 17.00
Adventskonsert
Hidra kirke kl. 16.30
Lysmesse
Offer til menighetsarbeidet
5. desember -2 .s.i advent
Luk. 21,25-33
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Norsk misjon i øst
12. desember – 3. s.i advent
Jes.35,3-10
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet
Hidra kirke kl.10.30
Gudstjeneste
Offer til Menighetsfakultetet
19. desember – 4.s.i advent
Joh.1,19-27
Flekkefjord kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
24. desember – Julaften
Luk. 2,1-14
Flekkefjord kirke kl. 14.45
Gudstjeneste
Offer til Kirkens nødhjelp
Flekkefjord kirke kl. 16.15
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Døpte Flekkefjord
12.09. Nathan Yohannes Berhane
19.09. Mille Lohne Hellesmark
19.09. Maiken Lohne Hellesmark
19.09. Jonas Birkeland
19.09. Jonas Haugland
19.09. Liam Dagan Kvanvik
03.10. Mikkel Dunseth Gilje
10.10. Bastian Engan
10.10. Kevin Andre’ Hunsbedt
10.10. Kristian Sæther Welde
24.10 Ann Katrin Doloricon Byremo
30.10 Even Larsen Østebø
31.10
Espen Hogstad

Hidra kirke kl. 15.00
Gudstjeneste
Offer til Kirkens nødhjelp/Kirkens
SOS
25. desember- 1. juledag
Joh.1,1-5(6-8)9-14
Flekkefjord kirke kl. 12.00
Gudstjeneste
Nattverd
Offer til Normisjon
26. desember – 2. juledag
Matt.10,17-22
Flekkejord kirke
Ikke gudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
Offer til menighetens misjonsprosjekt
31. desember – Nyttårsaften
Jer.29,11
Flekkefjord kirke kl. 23.15
Gudstjeneste
1. januar – Nyttårsdag
Luk.2,21
Flekkefjord og Hidra kirke
Ikke gudstjeneste
2. januar – Kristi åpenbaringsdag
Matt.2,1-12
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
9. januar – 1.s.e. Kr.åp.dag
Matt.3,13-17
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

16. januar – 2.s.e.Kr.åp.dag
Joh.2,1-11
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Nattverd
23. januar – 3.s.e.Kr.åp.dag
Joh.4,46-54
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 16.30
Gudstjeneste
30. januar – 4.s.e.Kr.åp.dag
Matt.8,23-27
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste Nattverd
6. februar – 5.s.e.Kr.åp.dag
Matt.13,24-30
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
13. februar – Vingårdssøndagen
Matt.20,1-16
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Nattverd
20. februar – Såmannssøndagen
Luk.8,4-15
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Hidra kirke kl. 16.30
Gudstjeneste.

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

27. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt.17,1-9
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Nattverd

Vigde Flekkefjord
10.10. Connie Liestøl og
Kåre Hunsbedt
16.10
Bente Helene Kongevold og
Geir Kverneland

Døde Flekkefjord
14.09. Kenneth Aron Lind
20.09 Sonja Marie Modal
18.10
Anne Elisabeth Larsen
23.10 Kari Smedsvig Hanssen

Stoff til neste blad som kommer ut til
midten av februar, må leveres
redaksjonen innen 17. januar

Døde Hidra
09.01 Arnfred Hansen
30.08 Albert Øystein Woll
16.10
Tonny Lovise Nilsen

V i i r ed a k sj o n e n ø n sk e r a l le v å r e le s e r e
e n v e l si gn e t a d v e n t st i d o g e n g l e d el i g ju l !

www.hegland trykk.no

28. november – 1.s.i advent
Matt.21,1-9
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

