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Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller;
tårnene mange sank i grus, klokker enn kimer og kaller,
kaller på gammel og på ung, mest dog på sjelen trett og tung,
syk for den evige hvile.
Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener,
som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener.
Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han og bo
hos oss med hele sin nåde.
Give da Gud, at hvor vi bor, alltid når klokkene ringer,
samles vi må om Jesu ord, der hvor fra himlen det klinger:
"Verden vel ei, men dere ser: Alt hva jeg sier, se det skjer!
Fred være med dere alle!
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Tro og lys høsten 2015
Alle dager er onsdager
16. september
Tur til Tonstad
Kulturhuset kl.17:00
Tonstad kirke 18.15
Sigurd Flydal
7.oktober
Vennefest med gratis pizza
Flekkefjord bedehus kl.17:00
Flekkefjord kirke kl.18:15
Julia Engstrand
11. november
Flekkefjord bedehus kl.17:00
Flekkefjord kirke kl.18:15
John Olav Dankel
9. desember
Julefest med gratis grøt
Flekkefjord bedehus kl.17:00
Flekkefjord kirke kl.18:15

ÅPEN KIRKE
Hver sommer prøver vi å holde Flekkefjord kirke åpen mest mulig for publikum.
Dette setter turister og hjemvendte
flekkefjæringer stor pris på. Når dørene
er åpne, må vi ha en vakt i kirken. Dette
er ikke bare for å passe på, men også for
å kunne svare på eventuelle spørsmål
fra våre besøkende.
Noen av oss vakter har holdt på i
mange år, andre er kanskje med for
andre gang. Stadig vekk er det likevel
noen som må melde pass, derfor trenger
vi nye medarbeidere.
Åpen kirke blir i år fra 22. juni til 7.
august, kl 10.30 til 13.30
Har du lyst til å ta ei vakt eller flere,
kan du kontakte Åse H Lyseng på
Flekkefjord kirkekontor, tlf nr
38323532/98484116
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Forsiden: Foto: Britt Jane Haugland

ALLE-IKKE BARE NOEN
et er noen ord som går igjen i kristen
D
forkynnelse. Det har jeg merket
både som predikant og tilhører.
Synd, nåde og frelse er slike ord.
Men det er viktige ord det aldri forkynnes over. De står i mange tekster,
men det blir oversett da det oppleves
som uviktig. Pronomenet ALLE er et
slikt ord!
Det sier svært mye om hvem Gud er.
Nettopp derfor er viktig å trekke det
fram av og til. Vi glemmer det som blir
sagt i en preken. I vårt informasjonssamfunn blir det så mange ord. I tillegg til å si noe om Gud, sier ordet
ALLE noe om vårt samfunn som er er
blitt flerkulturelt. Er f.eks. ALLE som
bor i Norge nordmenn?
Og hvem er kirken for? Noen få
spesielt interesserte? De som ofte går i
kirken? Nei, den er selvsagt for ALLE.
Også de som har meldt seg ut er
hjertelig velkommen. For i kirken er det
plass til ALLE.
I sutresamfunnet Norge er det sunt å
få tømt seg av og til. Noen, kanskje
særlig i katolske land gjør det gjennom
skriftemålet. Skriftemålet finnes også i
vår kirke. Etter å ha bekjent sine synder, tømt seg om du vil, blir vi tilsagt
ALLE våre synders nådige forlatelse.
Ikke noen få, de vi husker og bekjenner og virkelig angrer, men ALLE.
Og hvis jeg deltar nattverdsmåltidet
og mottar Jesu legeme og blod lyder
disse ordene: « Den korsfestede og

oppstandne
Jesus Kristus
har nå gitt
oss sitt hellige legeme
som han gav
til soning for
ALLE våre
synder.
Han som
vil gjøre ALLE ting nye tilgir oss ALLE
våre synder åpner opp og gir oss ALLE
del i det glade budskap.
Men det er alltid kristne som mener
det får være visse grenser. Derfor bruker de i enkelte sammenhenger pronomenet NOEN i stedet for ALLE,
kanskje særlig når det diskuteres
hvem kirken er for.
Sommerstid oppdager mange av oss
skiltet «Adgang forbudt» når vi ferdes
langs kysten. Men det vi kaller «Guds
rike» er for ALLE, også dem som sliter
og føler at livet til tider kan være tungt
og vanskelig. Da kan det være godt å
vite at vi aldri helt er overlatt til oss
selv. For avslutningsordene i
Matteusevangeliet lyder: « Og se jeg er
med dere ALLE dager inntil jordens
ende.»
Kanskje vi skulle tenke litt mer over
hva ALLE betyr for hvert enkelt av oss
som enkeltmennesker, menighet og
nasjon?
Men disse ord ønsker utflytteren
ALLE lesere av menighetsbladet en
riktig god sommer!
Knut Sand Bakken
seniorprest i Oslo

ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5
Tirsdag – Fredag
Mandag
Kontortelefon i åpningstiden

Kl 10.00- 14.00
Stengt
38 32 88 20

Flekkefjord kirkekontor:
Kirkeverge
Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1
Dgl. Leder
Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda
Adm.leder
Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10
Sekretær
Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4
Post til menighetsrådet sendes til: Anna Wahlsgt. 5, 4400 Flekkefjord
E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
Konto Flekkefjord menighetsråd: 3030.22.52552
Konto givertjeneste Flekkefjord menighetsråd: 3030.30.85846
Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no
Flekkefjord menighet:
Prost og menighetsprest:Hilde Sirnes, Parkgt 1
Fungerende sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn. 87
Kapellan med konfirmantansvar: Frode Fjeldbraaten
Organist
Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46
Kirketjener
Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1
Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29
Trosopplærer (leder)
Randi Bø Osen, Prestmov. 31, 4438 Sira
Hidra menighet:
Sokneprest
Julia Ann Engstrand, Nesbakken 15
Organist
Kjell Gierstae, Idrettsveien 1
Kirketjener
Inger Lise Ulland
Leder i menighetsrådet Kari Steinberg Johansen
Konto Hidra menighetsråd: 3030.32.49059
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I Fokus:

Flyktning
eg velger helt bevisst ordet flyktning i entall fordi entallsformen gir
Jidentitet
til et menneske. Skapt. Kjøtt
og blod. Folk flest, det er deg og
meg, skiller ikke mellom flyktning,
asylsøker, innvandrer og arbeidssøkere. Forståelig nok, problemet er
at det skaper avstand. Noe vi kan avvise. Slippe å ta standpunkt. Det må
andre ordne opp i. Italienerne for eksempel, som er så håpløst plassert at
naboer i nød kommer seilende inn i
fjæresteinene. Her til lands har
mange for vane å tenke at IMDI, UDI
og andre offentlige institusjoner;
anonymisert bak forkortelser; tar seg
av de vi ikke vil slippe inn i livene
våre. Jeg henvender meg derfor til
deg Kåre, Eli, Oddvar og Trine. Ikke til
Ola Nordmann. Først vil jeg fortelle
kort om to av våre nye landmenn,
bosatt i Flekkefjord:
På bildet ser du
Angesom T. Mebrahtv. Javisst.
Du drar kjensel
på han. Fra
Eritrea. Alle liker
Angesom. En
fantastisk mann,
med stor omsorg.
Du ser han på
Englevakten, på temakvelder om
alkohol og rus; og i sin brukte Opel
Astra. Landsmenn og andre får besøk
av han på Trellebakken. Jeg er sikker
på at du aldri ville være inne på tanken om å kaste han ut av landet.- Fordi
du har møtt han. Handlet med han på
Kiwi. Han har nettopp flyttet inn i
Dannevika.-Jeg er så heldig at jeg
kjenner over 100 som er like greie
som han, fordi jeg bl.a. jobber på
Trellebakken.
På bildet ser du
Juste Gembutiene. Hun er like
kjekk som
Angesom.
Uheldigvis vet
du ikke om
henne. Ei
fantastisk jente i
midten av 20-åra.
Blid. Språkmektig. Fra Litau-

en. Juste har eksamen fra universitet
i Siauliaou, social sciences faculty,
med hovedvekt på økonomi, statistiske analyser og databehandling. Med
så godt resultat at hun i Norge øyeblikkelig i det minste hadde blitt vitenskapelig assistent. «Der borte»
finns det ikke jobb. Derfor er hun her,
og er svært glad for at Maritim Fjordhotell har gitt henne serveringsjobb.
Hun snakker pent om byen og hotellet. Framsnakker.
Framsnakker. Problemet er de som
baksnakker. Som ikke vil inn bak
tallene til de som trenger ei utstrakt
hånd. De som glemte nestekjærlighetsbudet og la de små barn komme til
meg. Glemte, inntil bildet av en fattig
fisker fra Hellas, som reddet og bar et
lite barn på land fra sin unnselige
fiskebåt – vandret verden rundt. Han
bar og bad til Gud om at barnet måtte
overleve. Barnet døde dessverre.
Den fattige fiskeren sa ingenting om
ruinert liv som følge av konkurstrusselen i Eurosonen, men derimot at barnets død alltid vil følge han.
Når Flekkefjord kommunes Bystyre
nå har vedtatt å bosette 40 nye flyktninger i 2015 og 40 flyktninger i 2016
ber jeg deg ta vel imot Ahmed, Haji,
Mehari og Carmen. Flekkefjord kommune er også bedt om å ta imot 23
nye ( ekstra) flyktninger i 2015 og 13
til i 2016. I de siste gruppene finner
du Hassan, Issa og Jamal og to
udøpte. - Ikke de eller dem!
Vi reagerer alle med uro, kvalme og
forferdelse når vi hører ord som Boko
Haram og IS. - Sadisme, voldsfanatisme. Millenariisme ( tusenårsdrømmer) og endetidsforestillinger
(apokalypiske ideer). Al Qaeda. Ulike
jihadistiske ideer. De jeg prøver å
personifisere med å gi et navn og
bilde, har rømt fra det vi alle tar avstand fra. Eller de får ikke jobb og blir
stemplet som lykkejegere når de tar
ansvar og bare vil forsørge barna.
Det siste beviser at de er ansvarlige
som du og meg.
Forebyggende arbeid mot det som
er uheldig, uønsket og til og med
farlig, er egentlig mest en jobb for
deg og meg. Kiwi og Maritim Fjordhotell er eksempler til etterfølgelse.
Utenforskap er heller ikke bare en
jobb for NAV, PST eller kommunen.
Utenforskap kan hindres ved et smil i
kassa og et nikk på fortauet. Der du
bor. Framsnakking av deg og meg når
nye landsmenn skal integreres er

god hjelp. Den dagen da utenforskapet er gått så langt at en person
er en fare for fellesskapet som PST
eller politiet må ta seg av, er det gått
for langt. Utenforskap kjenner vi alle
fra dagliglivet. Noen som ikke blir invitert, den nye naboen som vi undres
over, i stedet for å snakke til.
Langsomt tar vi innover oss at
klimaendringer ikke følger landegrenser og at tiltak krever samhandling. Kullkraft i Kina er vårt problem,
Tyskland har lagt om sin kjernekraftpolitikk etter Fujisjima og hybrid og
el-biler i Norge mer akseptert.
Flyktningestrømmen med Italia som
innfallsport er ikke noe som Italia
eller EU skal løse alene. -Bibelen beskriver drømmen om Paradiset. Islam
har den samme drømmen. Palestineren på en flåte i Middelhavet likeså.
Det vi ser nå er menneskeskapt. Av
meg og deg. Bak enhver flukt er et
utenforskap, en ulikhetens pris. – R.
Wilkinson og K.Pickett ( begge forskere) sier i boka «Ulikhetens pris:
Hvorfor likere fordeling er bedre for
alle» at «Den store tanken er at det
som bestemmer dødelighet og helse
i samfunnet, er i mindre grad den
samlede velstanden i vedkommede
samfunn, men snarere hvordan
velstanden er fordelt. Jo mer likt
velstanden fordeles, jo bedre er
helsetilstanden i samfunnet». Helse,
levekår, forurensing – er et globalt
ansvar. Like lite som vi kan stenge for
kullstøvet fra Kina, kan vi lukke øynene for de som trenger oss- de som
har betalt den høyeste regningen for
ulikhetens pris.
Avslutingsvis vil jeg fortelle følgende sanne historie fra tiden før (ca
1965-1972) oppfinnelsen av begrepet
UTENFORSKAP, da finnmarkinger
(kollektivt kjent som nordlendinger)
studerte i Oslo og ble møtt med husannonsen « B.M. Ikke nordlending». I
begynnelsen av 1970 begynte arbeidssøkende pakistanere å komme
til Oslo, hvilket medførte at situasjonen for omtalte nordlendinger
bedret seg betraktelig takket være
sterkere fordommer mot pakistanere. Vi var ikke bedre ansett, men det
kom noen som var enda verre! Jeg
skylder alle pakistanere i Oslo en
stor takk for at jeg ikke lenger var aller nederst. For å si som Edith Sødergrän ( 1892 – 1923 ): Jag lengtar til
landet som icke är. ……….. Det er fortBA
satt en veg til paradiset!
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Den beskjedne sjåføren:

ROLF SMITH SUNDE
et videointervju med Lister – 24 sier
Rolf Smith Sunde at han trener daglig ved å kjøre bil, også på E-39. Hver
dag mellom 2 og 10 mil, hvert år kjører han til sønnen på Voss og på retur
stopper han hos slektninger i
Stavanger. Hverdagsmannen vi alle
kan gjenkjenne og like bedre enn
politikere, programverter og ledere
som promoterer seg selv.
Den unge Rolf hadde bildilla. Faren
døde da han gikk i 2.middel og han
måtte slutte skolen for å hjelpe moren
med agenturforretningen. Det ble
vanskelig tider og Rolf begynte som
sjåfør hos Liland som hadde 3 drosjer, 2 lastebiler og 1 sykebil. At han i
tillegg var interessert i idrett, glad i
fotball, turn og skytterlaget – er også
viktige kvalifikasjoner når en nasjons
frihet skal gjenvinnes. Anledningen
for samtalen er naturligvis 8. mai
2015 – 70 år siden krigen var slutt.
Rolf Smith Sunde ble født i 1920.
Gift med Gunvor i 1947 (døde i 1995).
Far til Elin, Inger og Hans (bosatt i
Voss).
Fire år hos Alfred Sand møbel.
Resten har vært bil. Sjåfør. Disponent
for Flekkefjord bilruter i 12 år, samt
drevet firmaet Sunde & Co. Glimtet i
øyet og den raske replikken røper
entusiasme hos 95 åringen.
En venn i skytterlaget, Tor Njaa,
spurte Toralf Johansen og meg om vi
ville bli med i illegalt arbeid. Kalenderen viste aug. 1940. Ungguttene sa
JA. Ung og umoden som han var,
visste han ingenting om at det var
farlig. En hemmelighet ikke en gang
moren visste om.
Historiene er mange og Menighetsbladet skal prøve å gi leserne smakebiter:
Unggutten måtte rømme og bodde
bl.a. 14 mnd. i heia i Sirdal. Han forlovet seg med Gunvor den dagen han
stakk av. Tyskerne gikk manngard i
leteaksjonene etter han. I møkkakjelleren stod han til langt over livet
for ikke å bli funnet.
Videre forteller han om de 40 som
kom på land i Thele.- Historien om ei

I
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gruppe som hadde 4 bomturer til
England. Idrettsmannen som var så
god til å svømme, ble spurt om å
være med på å sprenge en tysk ubåt
som lå i Flekkefjord. Selvsagt sa han
ja, men prosjektet lyktes ikke.
Han lå i heia med 3 – 4 andre ved
Moi, gruppen ble etter hvert utvidet
til 11 og det var krevende å skaffe mat
til så mange. Historiene er mange og
oppfinnsomheten stor. Hør bare på
denne:
Rolf fikk i oppdrag å kjøre to fra
England som måtte til Kristiansand.
Han og oppdragsgiverne fikk dr.
Frestad til å skrive ut falsk sykeattest
med diagnosen difteri og at disse
skulle innlegges på sykehuset i
Farsund. I parentes forteller Rolf at
de som hadde difteri ofte fikk
hals/pusteproblemer og pasientene
måtte derfor få kutt i halsen og dyttet
inn en type glassrør, for å kunne
overleve. Tyskerne hadde derfor stor
respekt for sykdommen. På toppen
av Kvinesdal ble han stoppet av feltpolitzei. Rolf lukket opp døra og sa
difteri! «Raus. Raus», sa tyskerne.
Med glimt i øyet forteller han at de
den gangen brukte 1 t og 29 min til
Farsund, nå bare 29 min……. Top
Gears Jeremy Clarkson blir pingle i
forhold og kommer aldri til å kjøre så
mange kilometer som Rolf.
Rolf er åpenbart en mann med
meninger, du blir ikke motstandsmann uten rimelige klare meninger
om rett og galt. Han hadde sett NaziTyskland under et opphold i Tyskland
i 1939 da han var sammen med
Flekkefjord Musikkorps, de hadde
leid skipet « Betel» på reisen til Hamburg og Berlin. Der hørte de Sieg og
Heil og så hanemarsj. Når jeg spør
han om dagens unge kan bli motstandsfolk, svarer han at situasjonen
i dag er helt annerledes. Det brenner
overalt, samtidig. Som oss andre er
han bekymret over utviklingen i
Putins Russland og er bedre orientert
over situasjonen rundt IS og resten
av verden. Det er uforståelig for han
at nazistene kommanderte mennesker

til å grave sin egen grav og at dette
også kan skje i dag.
En av krigens uskrevne lover var at
ingen visste hvem som var med i
gjengen og han forteller at han
nesten datt av stolen da de sa at
nazisten Gunvald Tomstad (i full
hirduniform) var en av våre.
Rolf har holdt over 30 foredrag om
krigen (alltid uten manus og alltid en
time!) - i ulike settinger. Vært med «De
hvite busser» til Polen tre ganger.
Rolf giftet seg med sin forlovede i
1947. Da de feiret sølvbryllup i 1972,
ville han gjerne gjøre stas på kona og
foreslo Amerikatur. Kona hadde ei
søster i Brooklyn, men hun likte ikke
å fly. Han foreslo så Englandstur, men
det ble båtstreik. De kjørte så med
egen bil til Paris. Besøkte bl.a. Lido !
Kjørte nordover via gravlunder i Trier.
Det var det året Jon Rønningen tok
OL-gull i bryting, de ble behørig
gratulert med norsk medalje. Videre
via Køln og Danmark kom de hjem.
Den lengste bilturen han har vært på
var trolig til Russland via Finland,
med retur via Pasvik og resten av
Norge tilbake til Flekkefjord. I
Harstad var de også. Der heter ei
gate Thorvald Smith Sundes gate,
oppkalt etter et familiemedlem som
var vegsjef i Nordland. Korpstur til
England med Rolf som sjåfør. På den
tiden måtte bussen heises om bord.
Historiene er mange. Det er ikke
lenge siden 95 åringen feiret bursdag. Menighetsbladet ønsker å
gratulerer Rolf med vel overstått i det
han ratter videre ut fra parkeringsplassen ved rådhuset.
BA

Kirkevalget i Flekkefjord og på Hidra
Forhåndstemming, valgkort og ettersyn av manntall
Ved kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og 4
leke medlemmer til bispedømmerådet i Agder og Telemark. Valget finner sted 13. og 14. september 2015, samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer
av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15
år i 2015.
Forhåndsstemming: Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 10. august -11. september 2015.
Sted: Flekkefjord kirkekontor, Anna Wahlsgt. 5, tirsdagfredag kl. 10-14. Telefon: 38 32 88 20.
E-post: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, vil motta valgkort i løpet
av uke 32.
Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar
valgkortet, bes kontakte kirkekontoret for å få rettet opp
opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister.
Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.
Den som evt. mottar valgkort, men ikke er medlem i
Den norske kirke, bes kontakte kirkekontoret.
Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall legges ut for ettersyn på kirkekontoret fra 10. august, og er tilgjengelig for
ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10.
august til 11. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysninger som angår en selv, eller en annen
person som en har fått skriftlig fullmakt fra.
Åpningstider på valgdagen 13./14. september:
FLEKKEFJORD SOKN
Sentrum og Drangeid:
Gymsalen, brannstasjonen, Kirkegaten, 4400 Flekkefjord
Søndag 13. september kl. 15-20
Mandag 14. september kl. 09-21
Abelnes og Andabeløy:
Grendehuset Abelnes, 4400 Flekkefjord
Mandag 14. september kl. 15-18
HIDRA SOKN
Gymsalen, Hidra skole, Kirkehamnvn 18, 4432 Hidrasund
Mandag 14. september kl. 12-20
Kandidatlister ved menighetsrådsvalget:

Flekkefjord sokn:
1. Ingerid Glendrange Haugsvær, Trostev.2, 39 år
2. Sveinung Sand, Berget 15C, 37 år
3. Anne Synnøve Amdal, Uenesv. 44, 57 år
4. Birger Vegge, Sisikv. 29, 60 år
5. Hilde Forland, Litledalen 60, 56 år
6. Knut Arild Nordli, Tjørsvågstrand 14E, 47 år
7. Unni Rudolfsen, Utsiktsv. 17, 38 år
8. Olav Reinhardt Hanssen, Wahlsodden 5, 57 år
9. Berit Lauvdal, Lossvollen 9, 52 år
10. Torgunn Schultz, Lyngv. 52, 65 år
11. Ruth Åse Tesdal, Søylandsv. 58, 68 år
12. Astrid Holm, Skådevikv. 8, 61 år
13. Ellen Matsen, Prostebakken 7, 61 år
Hidra sokn:
1. John Eivind Marstad, Vallåsbk. 80 A, 58 år
2. Oddrun Forland Rudrud, Hummeråsv. 32 B, 60 år
3. Svein Harald Olsen, Fidjev. 19, 57 år
4. Inger Brynhild Jorunn Thorkildsen, Rasvågv. 302, 76 år
5. John Hansen, Rasvågv. 264, 52 år
6. Ingunn Urdal Jørgensen, Bukstadv. 17, 47 år
7. Anne Britt Reistad, Omlandsv. 81, 32 år
8. Sara Kristin Løvik Larsen, Vallåsbakken 35, 37 år
9. Reidun Sundtjønn Ulland, Kirkehamnv. 152, 60 år
10. Monica Hansen, Rasvågv. 264, 48 år
11. Alf Inge Staabystrand, Hummeråsv. 14, 51 år
Det vil finnes en veiledning på stemmeseddelen for
hvordan man stemmer. Stemmeseddelen kan leveres
uten endringer. Alle kandidatene får da én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:
– Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette
kryss i ruten til venstre for navnet.
– Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen. Disse kan
ikke gis tilleggsstemme.
Opplysning om kandidater til
bispedømmeråd/kirkemøte, finnes på Agder og Telemark
bispedømme sin hjemmeside:
http://www.bd.kirken.no/agder/

LES MENIGHETSBLADET PÅ NETT!

FLEKKEFJORD KIRKE PÅ FACEBOOK

Alle utgaver av menighetsbladet legges ut på
flekkefjord@kirken.no, og kan leses der så fort de
kommer ut. Der ligger utgivelsene for de siste fem
årene. I menyen til venstre på hjemmesiden finner du
overskriften «menighetsblad», og kan velge mellom
«Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra» og
«Menighetsblad for Bakke og Gyland».
God lesning!

Flekkefjord menighet er registrert på Facebook, som
«Flekkefjord kirke». Der legges det ut arrangementer
i menighetens regi.
Gå gjerne inn på denne siden, og bli medlem av
gruppa!
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M IN SALME V / G U N VO R
For 60 år siden var jeg på en aftengudstjeneste i Valle kirke. Der talte en forstander fra
Staffeldtsgate i Oslo. Under talen siterte

KRISTIANSEN

han fra denne salmen, og den gjorde et
dypt inntrykk på meg. Siden har den blitt
min salme.

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Motganger møter meg aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Du er den eneste,
helligste, reneste,
gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!
Skrevet av Ole Teodor Moe i 1904

Jeg ønsker å utfordre Liv Grini Egenes til å skrive om sin sang/salme i neste nummer av menighetsbladet

Høstens konfirmanter
FLEKKEFJORD
Lørdag 5. sept. kl.12.
Marie Abrahamsen
Sofie Abrahamsen
Ingjerd Helene Gundersen
Bjurstrøm
Ida Bøckman
Selina Pedersen
Stordrange
Sara Elise Tunheim Løvik
Simen Haaland Gundersen
Kjell André Netland
Birgitte Myrvang Johannessen
Asle Indrebø Hanssen
Johnny Ovedal Caswell
Finn Nilsen Skogestad
Anna Kristine Tollaksen
Alexander Nuland Pettersen
Peter Mydland Grønsund

Sander Batuhan Tesdal
Magnus Rakstang
Sebastian Versland
Joshua Gürgen
Lørdag 5. sept. kl. 14.
Martine Modalsli Larsen
Dina Svege
Ferdinand Martinius Kydland
Aksel Skage Myhre
Simen Ingebrethsen
Per Fredrick Thorsen
Tord Nordhasli
Synne Rudolfsen
Trym Litlehei Fosse
Ida Sofie Hogstad
Benjamin Sigbjørnsen
Mikal Haugsvær
William Løyning

Tom Egil Zachariassen Ulland
Ilene Uenes Finstad
Celina Bach Danielsen
Søndag 6. sept. kl. 11.
Sara Holm
Tonje Omland
Magne Helleren
Chrisremy Trout Berrefjord
Jonas Gjemlestad
Sofie Nesse Glendrange
Linda Hunsbedt Jonassen
Julie Brikland Strømland
Mina Lykke Skailand
Oline Aamodt Stene
Søndag 13. sept. kl. 11.
Nikki Kimberly Verhelst
Aslak Svege Lindeland

Lea Egeland
Kamilla Nesheim
Amalie Endresen Netland
Alexandra Kvanvik
Alexander Helle
Eliane Kristensen Nedrejord
Johan Marcus Sigbjørnsen
Jansen

HIDRA
Lørdag 12. sept. kl. 12
Helene Johansen
Ine Marie Nygaard Larsen
Andreas Thunestvedt Olsen
Petter Reistad
Rune Oma Urstad
Evelina Jakobsen Østhus

HØSTMESSA 2015
Høstmessa 2015 blir 20. oktober. Sett av datoen allerede nå!
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Sankthans/jonsok
Sankthans, jonsok eller midtsommer
er en kirkelig høytid til minne om
døperen Johannes' fødsel. Dagen
feires den 24. juni og er oppkalt etter
døperen Johannes' danske helgennavn, St. Hans.
Aftenen den 23. juni, sankthansaften, er vigiliefeiringen før festdagen for Johannes Døperen.
Lukasevangeliet gir holdepunkt for
at Johannes ble født omkring seks
måneder før Jesus (jamfør engelens
ord til Maria ved bebudelsen), og
derfor er festdagen fastlagt til 24.
juni, seks måneder før Kristi Fødselsfest.
Og hør: Din slektning Elisabet
venter en sønn, hun også, på sine
gamle dager. Hun som de sa ikke
kunne få barn, er allerede i sjette
måned. ... Maria ble hos Elisabet i
omkring tre måneder. Så vendte hun
hjem. Tiden kom da Elisabet skulle
føde, og hun fikk en sønn (Luk
1,36.56–57).
Denne feiringen er en av ganske få
som finner sted på en helgens formentlige fødselsdag - ellers er det
dødsdagen som feires.
Dagen var helligdag i Norge inntil
1770 da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. «Jonsok» kommer
av jónsvaka, som er norrønt og betyr
«våkenatt for Jon» (en annen variant
av Johannes). Sankthansaften feires
23. juni, kvelden før høytidsdagen,

på samme måte som for eksempel
jul-, påske- og pinseaften.
Sankthansfeiringen blir ofte beskrevet som utsprunget av gamle
før-kristne midtsommertradisjoner.
Men da siktes det snarere til det
blotet (en hedensk offerfest) som
våre norrøne forfedre holdt 28 dager
(fire syvdagersuker) etter sommersolver, altså rundt en måned etter
sankthans.
I Norge feires særlig sankthansaften som en sommerfest 23. juni,
mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det.
Flekkefjord har en skikk som startet
en gang på 1800-tallet, med at
lærlinger og ungdom dro på land en
utrangert robåt, fylte den med
brennbart materiale, som de dro
brennende gjennom byen. Etter et
par tilløp til brann, ble det til at båten ble ankret opp midt i fjorden og
satt fyr på. Til «Spira» har det vært
brukt alt fra store fiskeskøyter til
dagens flåte av tomme tønner. I
etterkrigstiden reiste man ut i alle
båter som kunne flyte, for å ta en
runde rundt bålet. De som hadde
plass til det, tok gjerne med seg folk
som sto på land. Båttrafikken er nå
dabbet noe av, men spira tennes
fortsatt.
Kilde: www.wikipedia.no

Vi takker
alle annonsørene
for støtten!
Flekkefjord Sparebank
A-frisør
Djuvik Blomster
Rema 1000
Lindelands Elektriske
Martin Jensen
Kiwi
Ulland as
Jernia Axelsen
Horjen Libris
Penny Lane
Brødrene Søyland as
Hegland Trykk as
Thv. Rafoss
Egenes Brannteknikk as
G-sport Flekkefjord
Regnskap-Service as
Flekkefjord Begravelsesbyrå
P.I. Peersen
Landes Begravelsesbyrå as
Parat Halvorsen as
COOP Extra
Avisen Agder
Dyrli Rør as
Kristiansen & Selmer-Olsen
Modalsli Rør as
Leiknys Salong
Fargerike Sirnes as
Synsam Flekkefjord
Fruenes Hus, Hidra
Halvorsen Rør as
Osm. W. Larsen, Rasvåg
Reklamebyrået Idè
Flekkefjord Elektro as
Flekkefjord Rør og Varme as
Sparebank 1 SR-Bank
Flekkefjord Trafikkskole
Bruhjell & Sirnes
Flekkefjord Dyreklinikk
Andersen og Snerthammer as
Toyota Flekkefjord as
FK-butikken Flekkefjord
Sparebanken Sør
Lister Advokatene as
Golins Trafikkskole as
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Vi går til kirke
5. juli – Aposteldagen/6.s.i treenighetstiden
Matt.16,13-20
Flekkefjord kirke
Ikke gudstjeneste.
Vi besøker Metodistkirken
Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste
12.juli- 7.s.i treenighetstiden
Luk.19,1-10
Flekkefjord kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
19.juli- 8.s.i treenighetstiden
Mark.12,37b-44
Flekkefjord kirke
Ikke gudstjeneste.
Vi besøker Metodistkirken
Hidra kirke kl.18.00
Gudstjeneste
26.juli – 9.s.i treenighetstiden
Joh.8,2-11
Flekkefjord menighet kl.11.00
Laksefestivalgudstjeneste
Offer til Bibelselskapet
2.august – 10.s.i treenighetstiden
Matt.18,21-35
Flekkefjord kirke
Ikke gudstjeneste.
Vi besøker Frikirken

9. august- 11.s.i treenighetstiden
Mark.2,23-28
Flekkefjord kirke
Ikke gudstjeneste.
Vi besøker Frikirken

6. september-15.s.i treenighetstiden
Luk.10,38-42
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Offer til konfirmantarbeidet

16. august- 12.s.i treenighetstiden
Luk.8,1-3
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til Normisjon

Torsdag 10. september
Hidra kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene

23.august – 13.s.i treenighetstiden
Luk.12,41-48
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet
Onsdag 26. august
Flekkefjord kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene
30. august- Vingårdssøndag/14.s.i
treenighetstiden
Luk.17,7-10
Flekkefjord menighet kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til trosopplæringsarbeidet
Hidra kirke kl. 18.00
Gudstjeneste

Døpte Hidra
24.05.2015 Sofian Engan Isdahl

13. september – 16.s.i treenighetstiden
Matt.5,10-12
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Offer til konfirmantarbeidet
20. september- 17.s.i treenighetstiden
Luk.7,11-17
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til misjonsprosjektet
27. september – 18.s.i treenighetstiden
Matt.8,5-13
Flekkefjord kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 5. september
Flekkefjord kirke kl. 12.00 og kl.14.00
Konfirmasjonsgudstjenester
Offer til konfirmantarbeidet

Hidra kirke kl. 16.30
Gudstjeneste

Vigde Flekkefjord
11.04.2015 Ingvild Fick Bru
og Jan Roger Lund

Døde Flekkefjord
12.03.2015 Ruth Kvelland
19.03.2015 Torbjørn Martin Skailand
25.03.2015 Gudlaug Regevik
26.03.2015 Karl Norolf Nilsen
02.04.2015 Lars Gjersdal
06.04.2015 ØysteinDydland
09.04.2015 Åslaug Eikeskog
15.04.2015 Karen Aase
21.04.2015 Sissel Peggy Bringsli
27.04.2015 Torbjørn Helle
18.05.2015 Ellinor Vilhelma Kristensen
«
Harriet Louise Nilsen

Hidra kirke kl. 10.30
Gudstjeneste

Døpte Flekkefjord
22.03.2015 Stella Sofie Lilledrange
«
Pernille Søstrand Milligan
05.04.2015 Øyu Johan Virak
«
Filip Finsnes Bruhjell
«
Elena Charlotte Gausdal
Thøgersen
26.04.2015 Amalie Amundsen
24.05.2015 Jon Even Grundevig Myhre
14.06.2015 Mikkel Flikka Lende
«
Inez Sofie Eide
«
Mattias Blom-Hamar

Lørdag 12. september
Hidra kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste

Vigde Hidra
16.05.2015 Marie Ulland
og Torbjørn Stople
23.05.2015 Ebba Sofia Birgitta Nilsson
og Håvard Andreas Taby

Stoff til neste blad som kommer ut
21. september må være levert
redaksjonen innen 31. august.

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

Med forbehold om endringer.
Se fredagsannonsene.

Døde Hidra
25.04.2015 Kjell Sverre Mathiassen
08.05.2015 Torunn Johannessen

