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Det ligg ei underleg lita øy
i solfallsvinden og dormar.
Som livsens lengsel hjå mann og møy,
ho skin i sol mellom stormar.
Og vinden tyt og havet bryt
mot nakne steinete strender
og brune lyngheiar ryggar skyt
som skiljemur mellom grender.

Ei kvitmalt kyrkje på neset stend
og syner veg inn frå havet.
Og klokker kaller den vesle grend
til kvild frå yrkedagskavet.
Men fjella ris om dalen trong,
så sol på vardar kan loga,
og havet marmar sin sterke song:
Eit kvad om ætta si soga.

Om sommarkvelden når havet skin
og voggar utlengt i sinnet,
då tryller nykken på fiolin
eit barnerim fram or minnet.
Og båtar smyg fra bukt og vik
med spel og song gjennom leia,
og teist og terne på svar tskjær skrik,
og blomar angar i heia.

Eg lengtar tidt til mi vesle grend
når tanken klårnar til kvelden
og fjellkonturar mot himmel brenn
i glo frå solefallselden.
Og når ein gong eg trøytnar av,
og striden stilnar i æva,
eg finn ved kyrkja ei freda grav,
der havsens song kan meg svæva.
Sigvald Berntsen

Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme •
• Nytt fra Kirkevergen • Hidra Menighets misjonsprosjekt

• Vi går til kirke
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Konfirmantinnskriving
Vil du bli konfirmant til høsten? Det
blir informasjonsmøte for konfirmantåret 2010-2011 i Flekkefjord
kirke: onsdag 16. juni kl. 18:00. Her
kan dere få informasjon og fylle ut
skjema for innskriving.
Ta med to passbilder. Det er også
fint om en av foreldrene eller en foresatt er med.

Konfirmasjonsdatoer 2011
Neste år faller siste søndagen i april
på 1. påskedag og første søndagen i
mai på 1. mai.
For å avvikle konfirmasjonsgudstjenestene på en grei måte for alle
våre menigheter, har vi besluttet å
sette opp følgende tidspunkt for
konfirmasjonsgudstjenestene:
Hidra kirke:
Søndag 1. mai kl.10.30
Flekkefjord kirke:
Lørdag 7. mai kl.12:00
Søndag 8. mai kl.11:00
Søndag 15.mai kl.11:00

God St.Hans
”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 er det sommer!”
(Salmer 1979, nr 136)
- Og om få dager er det midtsommer. Den lengste dagen, den lyseste
natta. Det er nesten som om natt og
mørke er overvunnet. Sankthansaften feirer vi gjerne, og vi vil ha
øytur og bål, blomster og løv, sang
og moro i en lang, lys kveld.
Ikke mange helligholder Sankthans. For de fleste av oss blir Pinse
den siste av de kristne festene. Etter
den puster vi godt ut, tar sommer og
ferie og tenker at det er lenge til advent og jul, - heldigvis.
Sankthans er Johannes døperens
minnedag, og Sankthansaften er forberedelseskvelden til den. Fra bibelhistorien har vi bilder i hodet av
mannen som levde i ødemarken,
kledd i en kappe av kamelhår, og
med gresshopper og vill honning til
mat.
Hans livsoppgave var å vitne om
lyset, og å rydde og jevne vei for
Jesus. Selv var han ikke verdig til å
løsne skoremmen hans engang. - Bibelbildene sitter godt fast!
Det gjør Johannes-ordene også:
”Vend om, for himmelriket er nær!”

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Dr. Krafts gt. 19
Tirsdag – Fredag
Mandag
Kontortelefon i åpningstiden

2 Forsidefoto: Hidra Kameraklubb v/Inger Lise Ulland

Pål Bjerke

TAKK FOR BLADPE NGER!

Kl 10.00- 14.00
Stengt
38 32 81 20

Flekkefjord menighet:
Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Fintlandsmonan 14, 4440 Tonstad 38 32 81 22
Sokneprest
John Olav Dankel, Lyngvn. 87
38 32 81 21
38 32 81 84
Julia Ann Engstrand, Nesbakken 15
Sokneprest
38 32 81 25
Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1
Kirkeverge
Dgl. Leder
Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda 38 32 81 20
Adm.leder
Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10
38 32 81 20
Sekretær
Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4
38 32 81 20
Soknediakon
Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund
38 32 81 24
38 32 81 27
Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46
Organist
Kirketjener
Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1
38 32 35 32
Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29
38 32 46 27
Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord
E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no
Hidra menighet:
Prester som i Flekkefjord.
Organist
Kjell Gierstae, Idrettsveien 1
Tlf.:
Inger Lise Ulland
«
Kirketjener
Klokker
Elise Ulland
«
Leder i menighetsrådet Kari Steinberg Johansen
«

og ”Se, der er Guds lam, som bærer
verdens synd”.
Mye mer sier ikke Bibelen om Johannes, annet enn at han fortsatte
sin livsoppgave med å gå sterkt i
rette med det maktmisbruk og skjørlevnet han opplevde i samtida. Til
slutt ble han arrestert og bestialsk
henrettet. I fengslet kom han i tvil og
anfektelse. Så sterkt at han måtte be
om beskjed fra Jesus selv: ”Er du den
som skal komme, eller skal vi vente
en annen?”
Fra kallsvisshet, trosbegeistring og
frimodig vitnespyrd til lidelse, anfektelse og mørk tvil. Slik blir Johannes’
liv en påminnelse for alle oss som
gjerne vil tro, men som i tunge stunder møter i oss selv både tvil, likegyldighet og tilkortkomming.
Og slik som han svarte Johannes,
svarer Jesus hver og en av oss:
”Gå og fortell hva dere har sett og
hørt: Blinde ser, lamme går,
spedalske renses, døve hører, døde
står opp, og evangeliet forkynnes for
fattige; og salig er den som ikke tar
anstøt av meg.”
Slik fikk Johannes midt i sin tvil og
smerte igjen se det sanne lyset, det
han var kalt til å være vitne for.
Navnebroren hans, evangelisten,
skriver: ”Lyset skinner i mørket, og
mørket har ikke overvunnet det”. Det
er god grunn til å feire Sankthans også.
God Sankthans – og god sommer!

97 60 25 31
91 66 82 01
97 11 09 65
48 11 79 99
95 14 17 85
95 82 63 99
97 53 60 92
99 40 02 18
91 88 44 23
98 48 41 16
90 97 44 54

38 32 41 47
38 37 23 50
38 37 23 50
99 62 50 67

I siste nummer av menighetsbladet
sendte vi med giro til frivillige bladpenger og mange av leserene har sendt
bidrag. Til nå er det kommet inn kr
31.600,- til konto nr. 3030.27.71282
som vi takker for. Fortsatt kommer det
penger inn, og vi håper dette fortsetter
så bladet kommer ut videre.

Menighetens høstmesse blir
i år lørdag 11.september
Høstmessa er et viktig bidrag for å
skaffe nødvendige midler til
menighetens ungdomsarbeid/
trosopplæring. Det blir som vanlig
salg av ”Markens grøde” og
utlodning av mange flotte gevinster!
Sett av datoen allerede!

D I A KO N E N S

HJØRNE

Kan du hjelpe meg?
Det var en helt vanlig morgen at jeg ble stoppet på vei
til kontoret. Det var ei litt utsø og ustelt dame som
snakket til meg. Det så ut som hun trengte hjelp. En
liten stund etterpå satt vi på en benk og så utover
Grisefjorden. Hun hadde mye på hjertet, trengte at
noen prøvde å lytte og hadde tid til henne. Det var mye
som var vanskelig i livet hennes, hun hadde ikke
mange nære, verken av familie eller andre.
Det er ikke så ofte at noen jeg ikke kjenner spør så
direkte om hjelp. Men det skjer vel mange av oss innimellom. Og da er det vel flere enn meg som har mest
lyst til å se bort, haste videre eller bare si beklager,
men jeg har en avtale. For om vi stopper opp, så vet vi

MIN

SALME V/

Vi har mange vakre salmer, både
gamle og nye. Ved høymessen
synes jeg det er bra når begge slag
er tatt med.
Min generasjon har jo lært mange
salmer utenat, og det kjennes godt
når en kan stemme i uten å se i
salmeboka.
Samtidig må en være åpen for de
nye tekstene og melodiene. Mitt
valg av salme knytter seg til et
spesielt minne fra tidlig ungdom.
Mine venninner og jeg gikk på
søndagsskolen på Knaben så lenge
vi var skoleelever. En gang skulle
Ungdomsforeningen reise på tur til
et arrangement i Fjotland kirke og
vi fikk være med.
Jeg husker ikke noe spesielt fra
selve møtet, det er jo mer enn 60 år
siden. Men da vi skulle reise hjem
igjen, var det blitt mørkt, og utallige
stjerner funklet på himmelen.
Stemningen i bussen var god, og

ikke hva vi kan bli involvert i om det bare blir en prat der og
da, eller om det blir noe som
kan ta mye mer tid.
Det er mange som har det
vanskelig, det er mange som
trenger at noen bryr seg.
Jeg fikk ikke gjort alt jeg hadde tenkt den dagen, men
jeg tror jeg fikk gjort noe som var viktig der og da.
Tenk om vi kunne oppmuntre hverandre til å stoppe
opp litt når vi ser at noen trenger oss, både de vi kjenner og de som er mer ukjente.
Mange slike tilfeldige møter kan bli en velsignelse for
oss om vi tar oss tid.
Gode sommerhilsener fra Oddrun

LIV GRINI EGENES

mens vi kjørte oppover den smale
vinterveien, stemte ungdommene i
flere sanger som jeg ikke kunne.
Men da de kom til salmen: Med
Jesus vil eg fara, kunne jeg synge
med på alle versene.
Den passet også godt til turen
hjem, og jeg var glad for at jeg
hadde lært den.
Og hver gang jeg synger den, gir
den meg den samme, trygge
følelsen.
Salmen er skrevet av Elias Blix, og
melodien er en folketone fra Sunnmøre. Jeg tar med tre av versene
her.
Med Jesus vil eg fara
På livsens ferd i lag.
Gud lat den samferd vara
Alt til min døyand dag.
Det er mi høgste æra.
Det er mi største ros
Hans fyjgjesvein å vera
Og vandra i hans ljos.

Min Jesus sannings stjerna,
Lys opp min mørke veg.
Mitt hjar ta vil så gjerna
Få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi
Som før frå Betlehem.
Ver du mitt ljos på ferdi
Til heim med deg eg kjem.
Du til di grein meg sette
Alt i min første vår.
Med livsens dogg meg vætte
Gav sol og signa år.
Du vil og vokster gjeva,
Alt til min siste slutt:
Lat meg i deg få leva
I deg få anda ut!

Jeg vil utfordre Sigrun Kristiansen
til å skrive om sin salme i neste
nummer av Menighetsbladet.
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Ung stemme i Menighetskoret
Menighetskoret er de siste månedene kraftig utvidet med nye friske
unge stemmer, og en av kvinnestemmene tilhører Sara Getnet fra
Etiopia.
Vi har tatt en prat med Sara, men lar
henne her føre ordet selv:
Jeg heter Sara Getnet og er 26 år. Jeg
kom til Norge i juli 2007 og har bare
bodd et snaut år her i byen. Jeg er fra
Etiopia, og jeg har en liten gutt på 3
år og 7 måneder i hjemlandet mitt.
Da jeg kom til Norge skinte sola,
det var varmt og grønt alle steder, og
jeg tenkte at det bare var slik i Norge
og ville være sånn hele tiden. Jeg forventet ikke den hvite vinteren, den
store forandringen med kulde og snø.
Jeg skal aldri glemme den første
dagen jeg så snø. Jeg gikk ut og følte
snøen falle, opplevde det forunderlige som hendte med byen og landskapet.
Det var en god opplevelse. Jeg liker
snø!
Jeg visste ingenting om Norge før
jeg kom, og lite om Europa.
Den første dagen jeg var ute på

gatene, så jeg ingen svarte mennesker. Alle var annerledes, men mange
folk smilte og var blide.
Norge er et land med mange fjell
og fjorder. Det er flott å se på naturen.
Den er annerledes enn der jeg
bodde i Etiopia hvor landskapet er
flatere. Norge er et land med mye
vann. I mitt hjemland må vi ofte gå
langt etter vannet.
Jeg bodde i Kvinesdal i ett år, og jeg
fikk mange norske venner som jeg
ble glad i. Så da jeg kom til Flekkefjord, følte jeg meg litt ensom, men
etter kort tid fikk jeg nye venner her
også.
De fleste nordmenn er hyggelige,
og jeg er alltid takknemlig for hva de
har gjort for meg.
Nå synger jeg i et kor i Den norske
kirke i Flekkefjord, Flekkefjord
Menighetskor.
Jeg liker å synge. Da jeg var liten
jente sang jeg i barnekor i Den ortodokse kirken der jeg bodde. Vi sang
hver søndag og alle helligdager med en kort øvelse kvelden før.
Vi spilte tromme til, men vi hadde

ikke tekst eller noter. Vi måtte huske
alt i hodet.
De voksne sang i sitt eget kor.
Jeg er veldig glad i kirken og kristendommen.
I begynnelsen, da jeg bodde i mottak på Østlandet, så jeg en kirke da
jeg var ute og gikk. Jeg gikk inn og
var med, kunne slappe av, lytte til
musikken og oppleve fellesskapet
selv om jeg ikke kunne snakke eller
forstå norsk. Jeg liker godt å være i
kirken.
Jeg går på norskkurs fra mandag til
torsdag, og på fredag jobber jeg i
barnehage, så jeg er ganske opptatt.
Jeg har det bra i Flekkefjord, men
jeg savner familien min.
GB

en veldig god måte å støtte misjonsarbeidet på. Her kombineres misjon,
miljø og møteplass på en god måte.
Selv om det i dag er mange medarbeidere, er det fortsatt behov for
flere. Det gjelder spesielt noen som
kan rydde på lageret og noen som
kan kjøre og hente/ levere varer. Ta
gjerne kontakt med butikken på tlf.:
482 69 066 eller butikkleder Kari

Bjelland: 38 32 29 42.
Kanskje du også har noen varer du
vil gi til butikken? Har du noe spesielt
du vil gi bort, noe som kjøperne vil
betale mye for? Ved å gi det til butikken, blir det store summer til misjonsarbeidet!
Butikken er åpen onsdag og fredag
kl. 10-16, torsdag 10-18 og lørdag 11-14.
Sverre Jakobsen

Aktiv gjenbruksbutikk
trenger flere folk
NMS Gjenbruk i Brogata 28 i Flekkefjord er en aktiv butikk med ca. 45
medarbeidere. Fra starten i 2007 har
den vært et sentralt sted i bybildet.
Butikkvinduene er gode blikkfang og
mange stanser opp og tar en titt når
de går forbi.
2009 ble det beste året til nå. Omsetningen ble på kr 565.612. Det ga
et overskudd på kr 464.490. Dette er

Bodil Glendrange bak disken.
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17. mai 2010 på Hidra

Nedlegging av krans på
minnestøtten
I år var det sytti år siden 2. verdenskrig brøt ut, og
sekstifem år siden freden kom. Elever ved Hidra skole
fulgte opp den mangeårige 17. mai-tradisjonen med å
legge ned krans på minnestøtten ved Hidra kirke. Støtten
er reist til minne om personer fra Hidra kirkesogn som
mistet livet på grunn av krigshandlinger under 2. verdenskrig.
Sokneprest Julia Engstrand holdt en appell ved
kransnedleggelsen, og leste opp navnene både til de som
er nevnt på støtten og de som det er kommet fram opplysninger om etter at støtten ble reist i 1947.
Skoleelevene som la ned kransen er, fra venstre: Stine
Hartveit og Emilie Larssen.
IV

Hidra menighets misjonsprosjekter
Hidra menighet har for tiden en ordning med at det samles inn penger til
spesifikke misjonsprosjekter i perioder på to år, i stedet for kollekter til
forskjellige organisasjoner. Organisasjonene som støttes på denne
måten, er Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).
Fra 2008 til i vår støttet vi et misjonsprosjekt i Laos/Thailand, i regi
av NMS. Lederne for dette prosjektet
er Astrid og Atle Roger Mydland.
Astrid og Atle Roger besøkte nylig
Hidra kirke og fortalte engasjerende
om prosjektet, der noen av målene
er rent vann, oppbygging av skoler
og landsbyer, opplæring av lokale
menn og kvinner i ledertrening, dyrking av grønnsaker og husdyrdrift, og
undervisning i lesing, skriving og hygiene. Vi ønsker lykke til videre med
det viktige arbeidet deres.
Det nye prosjektet som Hidra

Her ser vi prosjektmedarbeidere og søndagsskolelærere som presenterer de
to første søndagsskolebøkene. Magne Vatland bakerst til venstre.
menighet har valgt å støtte fra i år og
fram til 2012, er utvikling av undervisningsmateriell til indonesiske
søndagsskoler. Prosjektet har som
mål å få trykket tre bøker. Bøkene er
vakkert illustrert, og har fokus på
temaet ”Jesus – min beste venn”.
Målet er å skape et bærekraftig prosjekt slik at framtidige utgivelser ikke
er avhengig av støtte utenfra. Misjonærene som driver prosjektet, er
stasjonert i byen Medan nordøst på
Sumatra.
Det nye prosjektet ble presentert

på gudstjenesten i Hidra kirke den 9.
mai. Magne Vatland fra Sokndal har
vært engasjert i utviklingen av dette
søndagsskolematerialet. Han arbeider nå med bok nr 3 i serien. Den
skal være ferdig tidlig i høst, og da
står redigering av bok 1 for tur. Når
bøkene er ferdige, vil de som har
vært med på å skrive, skifte fokuset
over på trykking og distribusjon av
bøkene, samt å holde kurs for
søndagsskolelærere. Hidra menighet
har som mål å samle inn kr 45 000 til
prosjektet.
IV
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- har det vær t Smaabyfestival i Flekkefjord.
Vi bringer her glimt fra noen av arrangementene som ble arranger t i menighetens regi
-Lørdag var det konsert i kirka med
Synnøve Glendrange og Kjell
Halvorsen. De underholdt med både
skjemt og alvor.
Bildet viser en scene fra ”Spelemann på taket”. Det ble en flott forestilling som mange flere burde fått
oppleve!

-Søndagskvelden hadde Menighetskoret sin konsert. Den ble kalt ”Smaabyspirituals” og var for anledningen flott satt sammen av dirigent Floyd Nilsen
og organist Geir Kalleberg. Sangenes innhold spente fra slavenes lengsel og
håp om frihet, til frigjøring fra slaveri og frimodig vandring i lys av evangeliet.
Foruten dirigenten, deltok Siri Eidsmo Vegge, Synnøve Glendrange og Kjell
Halvorsen med solosang og resitasjon.
- Siri Eidsmo Vegge reiste 12. juni til
Spania for å arbeide et år på sykehjemmet ”Fundacion Betanien” som
ligger i nærheten av Alicante. Hun
har et års permisjon fra jobben sin
på sykehuset i Flekkefjord.
”Fundacion Betanien” er en stiftelse som blir drevet av Metodistkirken. Menighetsbladet kommer
senere til å bringe hilsen fra henne
hvor hun forteller om arbeidet sitt.
Vi ønsker henne lykke til i dette
viktige arbeidet!

Synnøve Glendrange og Kjell
Halvorsen framførte deler av
«Spelemann på taket».
-I Sundeparken var det liv og røre
hele lørdagen. Speiderne disket
som vanlig opp med deilige
grillpølser og nypoppet popcorn.
6

Kirkevergens penn:
Hva skjer ved sletting av graver
i Flekkefjord og på Hidra ?
Det å komme på besøk til kirkegården, for så å finne
at gravminnet er fjernet, er en situasjon som kan
oppleves dramatisk. Vi ønsker ikke at noen skal
oppleve det og har valgt en forsiktig fremgangsmåte
for å unngå at det skal skje.
Hver grav skal ha sin festeansvarlige som har sine rettigheter og plikter.
Det er fester som bestemmer om et gravsted skal festes videre eller om det
skal slettes.
Vi har en del eldre graver der vi ikke vet hvem som er festeansvarlig. Vi har
da satt opp et plastmerke på graven med ”Kontakt kirkevergen,” og har fått
tilbakemeldinger fra en del. Det gjenstår imidlertid en del graver, og noen av
disse stelles, mens andre står ustelt. Loven sier at disse kan slettes dersom
vi ikke hører noe innen 6 mnd fra vi har satt ut beskjed på gravminnet.
Vi har hatt ”beskjedlappene” stående i mer enn ett år og vil nå i sommer
fjerne gravminnene. For de gravsteder der vi er usikre på om dette er rett, vil
vi lagre gravminnet i 6 måneder, slik at det skal være mulig å få det på plass
igjen. Når det er gått 6 mnd etter fjerning, vil vi mene at vi har brukt de nødvendige forsiktighetsregler som forventes, og vi vil anse graven som endelig
slettet.
Er du usikker på hvordan festeforholdet er for de graver du opplever ansvar
for, kan du få opplysning om det ved å kontakte Flekkefjord kirkekontor.

Ønsker du ei åpen kirke, bare for deg, den
gangen når du virkelig trenger det ?
De fleste av oss opplever før eller senere, enten selv eller i nær familie, at vi
blir rammet av en uventet ulykke eller alvorlig sykdom. Er det en større
ulykke, så kommer det offentlige kriseteamet inn, og kirkene åpnes. Men når
det gjelder bare et enkelttilfelle, så overlates vi i stor grad til oss selv.
Noen ganger oppleves alt så meningsløst at vi får behov for å legge dette
frem for Gud uten å måtte snakke med noen. Vi kan se at folk i større grad
enn før bruker lysgloben i våre kirker til å tenne et lys ledsaget av en stille
bønn. Alene i Guds hus er det mulig å gråte og klage og be uten å måtte ta
hensyn til at noen ser deg.
Våre kirker holdes stengt når ingen er der. Det skulle vi mange ganger
ønsket var annerledes. Det betyr at vi mer enn gjerne åpner kirken for deg,
når noe inntreffer og du skulle ønske å komme i kirken alene eller sammen
med noen andre.
Nøl ikke med å ta kontakt med noen av oss som har vårt arbeide her.

Åpning av nytt Flekkefjord kirkekontor og
velkommen til åpen dag !
Det arbeides nå heftig på våre nye kontorer i ”Paviljongen” ved Trellebakken.
Endelig ser det ut til at vi alle kan samles i gode kontorlokaler, og vi ser frem
til et langt bedre arbeidsmiljø. Der blir det også egne møterom slik at menighetsråd kan slippe å ha møter på våre kontorer. Nå ble dette prosjektet litt
forskjøvet og vi skal flytte midt i en ferietid.
Vi har derfor valgt å bestemme offisiell flyttedato til tirsdag 24.august.
Vi ønsker å markere flyttingen med en åpen dag torsdag den 23.september
frem til kl 19.00, og dere vil da kunne få kaffe og vafler.
Velkommen til alle !
Stein Rafoss

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

27. juni – 5.s.e pinse
Joh.8, 2-11
Ingen gudstjeneste i Flekkefjord
kirke
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste. John Olav Dankel
Gyland kirke kl. 18
Gudstjeneste. John Olav Dankel
4. juli – 6.s.e.pinse
Matt. 16, 13-20
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand.
Nattverd
Offer til NMS
11. juli – 7.s.e.pinse
Matt. 16, 24-27
Flekkefjord kirke kl. 19 – merk tiden!
Julia Ann Engstrand. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Bakke kirke kl. 11
Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand
18. juli – 8.s.e.pinse
Jes.49, 13-16
Ingen gudstjeneste i Flekkefjord
kirke

Døpte Flekkefjord
18.04 Odin Glendrange
25.04 Leah Hamar
Frida Strømland Eriksen
”
23.05 Mimmi Nedergård Kristensen Wahl
”
Signe Urke Berrefjord

Vi i redaksjonen ønsker
alle våre lesere
en riktig god sommer!

Hidra kirke kl. 18
Sommerturistenes søndag.
Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand.
Gyland kirke kl. 11
Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand
25. juli – 9.s.e.pinse
Matt 7, 21-29
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. John Olav Dankel.
Nattverd.
Offer til Normisjon.
1. august – 10.s.e.pinse
Luk.12, 42-48
Friluftsgudstjeneste kl. 11
(Laksefestival) Hilde Sirnes.
Offer til Bibelselskapet
8. august – 11.s.e.pinse
Joh.6, 66-69
Ingen gudstjeneste i Flekkefjord
kirke
Hidra kirke kl. 18
Gudstjeneste. Hilde Sirnes
Bakke kirke kl. 11
Gudstjeneste. John Olav Dankel
15. august – 12.s.e.p.
Salme 32, 1-5
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. John Olav Dankel.
Nattverd.
Offer til NMS
Gyland kirke kl. 18
Gudstjeneste. John Olav Dankel

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste.
29. august – 14.s.e.pinse
Matt 5, 38-42
Flekkefjord kirke kl. 17 – merk tiden!
Familiegudstjeneste.
Offer til søndagsskolen
Bakke kirke kl. 11
Gudstjeneste.
5. september – 15.s.e.pinse
Joh 5, 1-15
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. Offer til Kirkens SOS
Hidra kirke kl. 16.30
Gudstjeneste
Gyland kirke kl. 11
Gudstjeneste.
12. september – 16.s.e.pinse
Luk 10, 38-42
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Bakke kirke kl. 17
Gudstjeneste
19. september – 17.s.e.pinse
Luk 7, 11-17
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. Offer til NMS
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

22. august – 13.s.e.p.
Matt. 12, 33-37
Flekkefjord kirke kl. 11
Gudstjeneste. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet

Vigde Hidra
01.05 Siri Wiberg og Thomas Horjen

Stoff til neste blad, som kommer ut i
midten av september, må være levert
redaksjonen innen 17. august.

Døde Flekkefjord
01.03 Sonja Judith Kvanvik
13.03 Åse Karoline Grimsby
17.03 Dag Rasmussen
22.03 Anna Østensen
23.03 Endre Haugen
24.03 Aslaug Johanne Midttun
01.04 Bjarne Rudolf Gausdal
03.04 Victor Edgar Søyland
09.04 Gunhild Oftedal Pedersen
10.04 Frank Winter Salvesen
05.05 Inga Tonette Nilsen
18.05 Elsa Tonny Ousdal

www.hegland trykk.no

På grunn av ferieavvikling, vil det i
løpet av sommeren være flere
søndager det ikke er gudstjeneste i
Flekkefjord kirke. I den forbindelse
har vi denne gang satt opp gudstjenestene for alle 4 menighetene i
Flekkefjord. De søndagene det ikke
er gudstjeneste i Flekkefjord, er det
gudstjeneste på Hidra og enten i
Bakke eller Gyland kirke.

