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Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.

Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte.

    Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort

     fra begynnelse til slutt.           

Fork. 3.11



TUR TIL BARNAS DYREPARK

Det blir ny tur med søndagsskolen til 
Barnas dyrepark søndag 15.juni. Søndag 
9. juni 2013 var søndagsskolen m/venner 
på tur til Barnas Dyrepark i Lindesnes. 
Det var totalt 50 stk med på turen. Vi 
hadde kjempefint vær, og i dyreparken 
var det fint å være for både store og 
små. Etterpå gjorde vi som året før og 
dro til sommerhuset til Thunestvedt på 
Spangereid. Vi håper mange blir med på 
tur i år også!

MENIGHETSBLADET

F.o.m. august 2014 blir menighetsbladet avviklet. For at informasjon som sendes ut 
fra kirka skal være mer oppdatert og for å prøve å spare en del penger går vi da inn i 
en prøveperiode med nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil komme ut i begynnelsen av hver 
måned, og vil inneholde kalender for måneden, nyhetssaker fra måneden som har gått 
og hva som skjer måneden framover. På mange måter vil dette altså tilsvare dagens 
menighetsblad. Vi håper at så mange som mulig kan tenke seg å motta dette på e-post, 
da dette både er billigere og mer miljøvennlig 

Dersom du ønsker å motta dette nyhetsbrevet kan du enten sende en e-post til 

aase-beate.hinderaker@flekkefjord.metodistkirken.no 

eller klippe ut og sende svarslippen under til Metodistkirken i Flekkefjord 

v/ menighetsarbeider, Postboks 180, 4402 Flekkefjord

(eller du kan levere den direkte til menighetsarbeider Åse-Beate Hinderaker)
  

Abonnentens navn: _______________________________________________ 

Ja, jeg ønsker å motta Metodistkirken i Flekkefjord sitt nyhetsbrev 

o på e-post (anbefales!) 
Min e-postadresse er: ________________________________________ 
 

o per post  
Min adresse er: ____________________________________________ 
  ____________________________________________ 
  ____________________________________________ 

 



Sozo er et gresk ord og forekommer flere ganger i det nye testamentet. Ordet betyr 
”frelse” til ånd, sjel og legeme.

Sozo-bønn handler om å hjelpe mennesker å arbeide på sin frelse, og lede dem til å 
oppdage og fjerne det som blokkerer for friheten slik at de kan arbeide med å bli en ny 
skapning i Kristus. 

Sozo omfatter lyttende bønn, identifikasjon av de løgnene den enkelte har begynt å tro 
på, introduksjon av nye veier for å motta Guds sannhet og erfare Guds hjerte (Gal. 5:1).

Gary Cockroft har et ønske om å se mennesker finne frem til og kjenne sin identitet i 
Kristus. Han bruker av sin erfaring fra mer enn 30 år som prest og rådgiver. 

Vicki Cockroft har en dyp lidenskap for å kjenne Guds Farshjerte. Hun har fokus på 
drømmer og baner vei for livsforandrende tro, og ta tilbake stjålne velsignelser. Hun har 
bred erfaring gjennom 30 år. 

Gary og Vicki utgjør et godt team sammen med gaver som supplerer hverandre. 
De har jobbet sammen i undervisning, trening, bønnetjeneste, gruppeledelse og 
ekteskapstjeneste. 

Tilgivelse

Å vandre sammen med Gud

Å hedre hverandre

Demonstrasjon

Tid til velsignelse

KONTAKTPERSONER I METODISTKIRKA: Arvid Moi, Solveig Moi, Kirsten Øysæd, Lilly 
Lilledrange, Gaute Grimsby

STED: Metodistkirken i Flekkefjord, Brogt 14, 4400 Flekkefjord 

PROGRAM: Tirsdag 6.mai kl 18.00-22.00 og Onsdag 7.mai kl 18.00-22.00

Det vil bli servert frukt og kaffe/te i pausene.
PÅMELDING: Unni Skregelid, Mob 48 02 97 99 Kursavgiften er kr 500,- og gjelder for 
begge dager. Betales til konto 3126 28 01244 innen kurset starter.Undervisningen tolkes. 

TEMAER PÅ KURSET:

Introduksjon av Sozo-tjeneste – lyttende bønn

Grunnleggende om Gud – og oss selv

Hvordan våre overbevisninger dannes

Bedømmelser med rot i bitterhet og indre løfter

Barnets behov

Traumer

KURSARRANGØR:

En nystartet, tverrkirkelig samtalegruppe i 
Flekkefjord med fokus på å hjelpe mennesker 
til å se seg selv og andre slik Gud ser dem.

SOZO-KURS med Gary & Vicki Cockroft fra California 6. og 7.mai 2014



Lørdag 3. mai
1000- 1500 Dagsseminar med Jan 
Torland. Tema Disippelskap
Søndag 4. mai                                        
11.00 Gudstjeneste, Pastor Jan Robert 
Madsen taler, Nattverd. Søndagskole
6. - 7. mai
Sozo-kurs. Se egen omtale.
Søndag 11. mai                                                                 
11.00 Gudstjeneste, Arve Misund taler
17.00 Storsamling, Arne Birkedal taler. 
Alle Soul Children-korene og Family-
koret synger.
Mandag 12. mai
11.30 Formiddagstreff
Søndag 18. mai
Ingen gudstjeneste
Søndag 25. mai.  
11.00 Gudstjeneste. Bjørg Torun Lohne 
taler. Søndagsskole.
Mandag 26. mai
11.30 Formiddagstreff
Tirsdag 26. mai
18.00 Åpent informasjonsmøte for 
kommende konfirmanter og foresatte 
om neste års konfirmasjonstilbud.

                                                                           

MAI
Søndag 1.  juni
11.00 Gudstjeneste. Marit Rasmussen 
taler. Søndagsskoleavslutning på Vollen  
19.00 Jubileumskonsert med 
Flekkefjord Gospelkor med flere i
Flekkefjord kirke.
Søndag 8. juni
Pinsetreff i Egersund. Ingen 
gudstjeneste i Flekkefjord.
Lørdag 14. juni
20.00 Sommeravslutning for Kraftverk                                       
Søndag 15. juni
11.00 Gudstjeneste. Jan Robert taler. 
Søndagsskolen reiser på tur til Barnas 
dyrepark.
20.-22. juni
Juniorleir på Haugli.
Søndag 22. juni
Gudstjeneste på Haugli
Søndag 29. juni
11.00 Gudstjeneste. Åse-Beate 
Hinderaker taler.

JUNI

ÅRSKONFERANSEN 2014

Årskonferansen er i år i Drammen i 
tiden 29. mai til og med 1. juni. Husk 
konferansen i bønn!

JUNIORLEIR  PÅ HAUGLI

Det blir Juniorleir (4.-7.klasse) på 
Haugli 20.-22.juni. Påmelding til Gaute 
Grimsby, mob. 467 78 899, e-post: 
gaute@grimsby.us). Vi trenger flere 
ledere og en kokk, og setter stor pris på 
om frivillige kan melde seg så fort som 
mulig.

FØDSELSDAGER 
50 ÅR 6.5 Erling Aagesen
60 ÅR 13.5 Ernst Thorsen
70 ÅR 22.7 Svanhild Haddeland
75 ÅR 24.5 Berit Fodnestøl
80 ÅR 22.7 Magnhild Heskestad

Menigheten ønsker hjerteligst til 
lykke med dagen og ber om Guds rike 
velsignelse i tiden som kommer!



VERTSKAPSGRUPPER

KOLLEKTØRER
Mai: 
Kjell Fodnestøl 
Nils Kåre Gyland

Mai: 
Hilde og Jon Løvland
Frode Didriksen
Toril og Trond Ivar Vikøren
Anne Karin og Karl Erik Liland                  
Inger Lise Refsland

Juni:
Hanne, Johnny og Ole Johnny Risvold
Rita og Anneus van Lessen
Stian Birkeland                                           
Arna Osmundsen og Kjell Ståle Hamar

 

Juni: 
Ellen Førland
Marta Sand Meistad

JULI
Søndag 6. juli

11.00 Gudstjeneste. Jan Robert   
Madsen taler.
Søndag 13. juli
11.00 Gudstjeneste. Jan Robert 
Madsen taler.
Søndag 20. juli
11.00 Gudstjeneste
24. - 27. juli Sommerfest på 
Drottningborg i Grimstad.
Søndag 27. juli

11.00 Fellesgudstjenest i den norske   
kirke

Juli:
Jan Østreim
Alf Sverre Thompson

Juli:
Kirsti og Einar Sand
Marta Sand Meistad
Gaute Grimsby
Anne Karin Thorsen
Sigrunn Lende

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT
Pr. utgangen av mars er det kommet 
inn kr. 413.000,- til vårt prosjekt 
i Nyanombe. Dette er veldig 
bra og langt i overkant av hva vi 
forventet når vi startet opp. Jeg 
synes at misjonsengasjementet 
og givergleden er fantastisk i vår 
menighet. Jeg vil derfor fortsatt 
oppfordre alle i menigheten til å 
fortsette å være med både i bønn 
og med fortsatt giverglede. Vi vet 
at de pengene som vi samler inn 
kommer mange mennesker til gode i 
Nyanombe og området rundt.

BARN OG UNGE HVER UKE:
Tirsdag
17.30 Speideren (til 1900 inne og1930 ute)
Torsdag
16.00 Barnekorets middag
16.45 Barnekoret JUBEL øver
17.00 METOZOOM  Filmskaping og 
fellesskap
19.00 JOY SINGERS og tilliggende 
aktiviteter
Søndag
11.20 Søndagsskole
Kan delta på Gudstjeneste fra kl. 11.00
Kirkekaffe. Når det er Familiegudstjeneste 
begynner den kl. 11.00. Se terminplanen.
Søndagsskolen på Kvanvik kl 10.30 
annenhver søndag

VERTSKAPSGRUPPER

KOLLEKTØRER
Mai: Kjell Fodnestøl og 

Nils Kåre Gyland

Juni: Ellen Førland og Britt Lorvik

Mai: Anne Grete og Erling Aagesen,
Ragnhild, Marit Hansen, Reidun og
Arne Birkedal, Sidsel og Kim Roger
Thorsen

Juni: Hilde og Jon Løvland, 
Frode Didriksen, 
Toril og Trond Ivar Vikøren, 
Anne Karin og Karl Erik Liland, 
Inger Lise Refsland

Det blir også i år Juniorleir på Haugli. Leiren avholdes 
helgen 15. - 17. juni, og  avsluttes med gudstjeneste på 
søndagen  kl 11.00.

Søndag 3. juni holder 
Flekkefjord Gospelkor 
konsert i Metodistkirken,      
kl 19.00. 

KONSERT

JUNIORLEIR



Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen 
– 906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med 
absolutt taushet!

Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i 
vestibylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt 
over på bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Informasjon om forbønnstjeneste.
Vi er en gruppe fra menigheten som ønsker å tilby forbønnstjeneste under og etter 
gudstjenestene i kirka vår. Vi tror at Gud virker midt i blant oss, blant annet gjennom 
bønn!

Vi ser for oss at denne tjenesten vil inneholde følgende oppgaver: 

•	 Be	for	de	som	deltar	i	gudstjenesten.

•	 Være	tilgjengelig	for	samtale,	forbønn	på	forreste	benk	i	ca.	1	time	etter	
gudstjenesten. Det vil så langt det er praktisk mulig alltid være en forbeder av hvert 
kjønn tilstede. Disse bærer et skilt med «Forbeder» på. Oppstart blir på gudstjenesten 
27.oktober, og deretter hver gudstjeneste i kirka kl. 11. Vi ønsker oss flere frivillige til å 
være med som forbedere. Dersom dette er noe du kjenner at du ønsker å bidra med er 
du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Lilly eller Kirsten.

Lavmælt og trygg formidling av kraft og 
helbredelse 

Kurs for kristne veiledere, sjelesørgere og 
forbedere i Flekkefjord Frikirke, lørdag 25.januar 
2014, kl.11.00-17.00 

Kursavgift 200,-, som dekker kursmateriell og 
varm lunsj. 

Kursholder: Odd Arvid Stykket 

Påmelding innen 20.januar: 

ove.nybo@frikirken.no, tlf: 905 72 593 

kirsten.oysad@flekkefjord.metodistkirken.no, tlf: 
915 43 651

Et samarbeid mellom Metodistkirken i Flekkefjord 
og Frikirken i Flekkefjord

Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen 
– 906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med 
absolutt taushet!

Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i 
vestibylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt 
over på bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

MINNEORD

Norolf Nathan Daastøl døde på Flekkefjord sykehus torsdag 13. februar 90 år gammel. 
Norolf elsket musikken og vil bli husket av mange som en dyktig organist / pianist som 
spilte med innlevelse og stort engasjement.  Norolf skrev i sin tid samtlige noter til 
Metodistkirkens  nåværende salmebok for hånd. En bragd han mottok Biskopens Diplom 
for. Norolf bodde sine siste år på Hidra Omsorgssenter hvor han trivdes godt. Vi takker 
for Norolf sin tjeneste i blant oss og lyser fred over hans gode minne.

Takk for vennlig deltakelse i sorgen

Hjertelig takk til alle som var med og ga oss en fin høytid ved Norolf N. Daastøls 
begravelse. Takk for nydelig blomsterhilsen fra menigheten. Sender et bidrag til 
menighetens misjonsprosjekt. Vennlig hilsen Norolfs familie. 

FLEKKEFJORD GOSPELKORS 10-ÅRS JUBILEUMSKONSERT SØNDAG 1. JUNI KL. 19.00!                        
Til konserten er koret Shimmer fra Kvinesdal og Hidra’s Frisk Bris invitert som gjeste-kor 
og deltar med egne sanger og sammen med Flekkefjord Gospelkor i 3 fellesnummer 
under konserten. Arrangementet er i Flekkefjord kirke. Det er fri entre, men det gis 
selvfølgelig mulighet til å gi jubilanten en gave!

DØPTE

Søndag 9. februar ble Alexander Robert Kiani båret til dåpen av foreldre Evie 
Louise Madsen og Mike Kiani. Vi gratulerer hjerteligst og ber om Guds rike 
velsignelse over familien i tiden som kommer.



Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen 
– 906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med 
absolutt taushet!

Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i 
vestibylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt 
over på bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Informasjon om forbønnstjeneste.
Vi er en gruppe fra menigheten som ønsker å tilby forbønnstjeneste under og etter 
gudstjenestene i kirka vår. Vi tror at Gud virker midt i blant oss, blant annet gjennom 
bønn!

Vi ser for oss at denne tjenesten vil inneholde følgende oppgaver: 

•	 Be	for	de	som	deltar	i	gudstjenesten.

•	 Være	tilgjengelig	for	samtale,	forbønn	på	forreste	benk	i	ca.	1	time	etter	
gudstjenesten. Det vil så langt det er praktisk mulig alltid være en forbeder av hvert 
kjønn tilstede. Disse bærer et skilt med «Forbeder» på. Oppstart blir på gudstjenesten 
27.oktober, og deretter hver gudstjeneste i kirka kl. 11. Vi ønsker oss flere frivillige til å 
være med som forbedere. Dersom dette er noe du kjenner at du ønsker å bidra med er 
du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Lilly eller Kirsten.

Lavmælt og trygg formidling av kraft og 
helbredelse 

Kurs for kristne veiledere, sjelesørgere og 
forbedere i Flekkefjord Frikirke, lørdag 25.januar 
2014, kl.11.00-17.00 

Kursavgift 200,-, som dekker kursmateriell og 
varm lunsj. 

Kursholder: Odd Arvid Stykket 

Påmelding innen 20.januar: 

ove.nybo@frikirken.no, tlf: 905 72 593 

kirsten.oysad@flekkefjord.metodistkirken.no, tlf: 
915 43 651

Et samarbeid mellom Metodistkirken i Flekkefjord 
og Frikirken i Flekkefjord

Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen – 
906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med absolutt 
taushet!
Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i vestib-
ylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt over på 
bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Vil du være med i bibel- / bønnegruppe?
Som kristne er det viktig å være med på møter og gudstjenester i kirken. Men det er 
også viktig å delta i en mindre sammenheng hvor en kan dele erfaringer og bli bedre 
kjent med Guds ord. Dersom du ønsker å være med i en slik gruppe, er du velkommen 
til å kontakte pastoren som vil hjelpe deg. 

Temadag med Egil Svartdal 14. april
Egil Svartdal er godt kjent for mange som TV-pastoren. Lørdag 14. april besøker 
han Flekkefjord og hvor han vil undervise bl.a om Flergenerasjonsmenigheten. 
Dette er et tema som vi vet opptar mange, og derfor vil vi oppfordre alle som har 
mulighet til å sette av tid til å være med denne dagen. Nærmere om tid og sted 
for møtene vil bli kunngjort i Agder og i våre møter når dette blir klart.

Husk årsmøtet 28. mars!
Vi håper at riktig mange blir med på menighetens årsmøte onsdag 28. mars. Vår 
nye tilsynsmann, Svein Veland, blir med. Alle som ønsker å ha sine rapporter med i 
Fellesrapporten bes om å levere disse til presten snarest. Regnskaper leveres for revisjon 
til Reidun Birkedal eller Audhild Didriksen

Ny nettmedarbeider
Frode Didriksen har sagt seg villig til å ta på seg oppgaven som nettmedarbeider. Noe 
vi er svært takknemlige for! Han skal administrere nettsiden og legge inn stoff DERE 
sender ham. Metodisten.no – er navnet på vår nettside, og er et av våre viktigste 
kommunikasjonsmidler. Vi vil oppfordre alle underavdelinger og enkeltpersoner til å 
kontakte Frode med aktuelle saker og ting som en ønsker skal legges ut. På den måten 
kan nettsiden bli både informativ og spennende!

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS

Har du behov for å snakke med noen?      Ring og avtal tid:

Pastor
Jan Robert Madsen,
38 32 23 62 eller 906 99 378

Barn- og Ungdomsleder:
Therese Myhre Nilsen,
415 20 443

Sang- og Musikkleder:
Alf Hagen, tlf. 917 65 480

Kirsten Margrete Øysæd
91543651

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen – 
906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med absolutt 
taushet!
Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i vestib-
ylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt over på 
bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Vil du være med i bibel- / bønnegruppe?
Som kristne er det viktig å være med på møter og gudstjenester i kirken. Men det er 
også viktig å delta i en mindre sammenheng hvor en kan dele erfaringer og bli bedre 
kjent med Guds ord. Dersom du ønsker å være med i en slik gruppe, er du velkommen 
til å kontakte pastoren som vil hjelpe deg. 

Temadag med Egil Svartdal 14. april
Egil Svartdal er godt kjent for mange som TV-pastoren. Lørdag 14. april besøker 
han Flekkefjord og hvor han vil undervise bl.a om Flergenerasjonsmenigheten. 
Dette er et tema som vi vet opptar mange, og derfor vil vi oppfordre alle som har 
mulighet til å sette av tid til å være med denne dagen. Nærmere om tid og sted 
for møtene vil bli kunngjort i Agder og i våre møter når dette blir klart.
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nye tilsynsmann, Svein Veland, blir med. Alle som ønsker å ha sine rapporter med i 
Fellesrapporten bes om å levere disse til presten snarest. Regnskaper leveres for revisjon 
til Reidun Birkedal eller Audhild Didriksen

Ny nettmedarbeider
Frode Didriksen har sagt seg villig til å ta på seg oppgaven som nettmedarbeider. Noe 
vi er svært takknemlige for! Han skal administrere nettsiden og legge inn stoff DERE 
sender ham. Metodisten.no – er navnet på vår nettside, og er et av våre viktigste 
kommunikasjonsmidler. Vi vil oppfordre alle underavdelinger og enkeltpersoner til å 
kontakte Frode med aktuelle saker og ting som en ønsker skal legges ut. På den måten 
kan nettsiden bli både informativ og spennende!

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS

Har du behov for å snakke med noen?      Ring og avtal tid:

Pastor
Jan Robert Madsen,
38 32 23 62 eller 906 99 378

Barn- og Ungdomsleder:
Therese Myhre Nilsen,
415 20 443

Sang- og Musikkleder:
Alf Hagen, tlf. 917 65 480

Kirsten Margrete Øysæd
91543651

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

Har du behov for å snakke med noen?     Ring og avtal tid:
Barn- og Ungdomsarbeider:
Kirsten Margrete Øysæd
915 43 651

Menighetsarbeider:
Åse-Beate Hinderaker
476 64 316

Pastor: 
Jan Robert Madsen
38 32 23 62 eller 906 99 378

Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen – 
906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med absolutt 
taushet!
Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i vestib-
ylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt over på 
bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Vil du være med i bibel- / bønnegruppe?
Som kristne er det viktig å være med på møter og gudstjenester i kirken. Men det er 
også viktig å delta i en mindre sammenheng hvor en kan dele erfaringer og bli bedre 
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til å kontakte pastoren som vil hjelpe deg. 

Temadag med Egil Svartdal 14. april
Egil Svartdal er godt kjent for mange som TV-pastoren. Lørdag 14. april besøker 
han Flekkefjord og hvor han vil undervise bl.a om Flergenerasjonsmenigheten. 
Dette er et tema som vi vet opptar mange, og derfor vil vi oppfordre alle som har 
mulighet til å sette av tid til å være med denne dagen. Nærmere om tid og sted 
for møtene vil bli kunngjort i Agder og i våre møter når dette blir klart.

Husk årsmøtet 28. mars!
Vi håper at riktig mange blir med på menighetens årsmøte onsdag 28. mars. Vår 
nye tilsynsmann, Svein Veland, blir med. Alle som ønsker å ha sine rapporter med i 
Fellesrapporten bes om å levere disse til presten snarest. Regnskaper leveres for revisjon 
til Reidun Birkedal eller Audhild Didriksen

Ny nettmedarbeider
Frode Didriksen har sagt seg villig til å ta på seg oppgaven som nettmedarbeider. Noe 
vi er svært takknemlige for! Han skal administrere nettsiden og legge inn stoff DERE 
sender ham. Metodisten.no – er navnet på vår nettside, og er et av våre viktigste 
kommunikasjonsmidler. Vi vil oppfordre alle underavdelinger og enkeltpersoner til å 
kontakte Frode med aktuelle saker og ting som en ønsker skal legges ut. På den måten 
kan nettsiden bli både informativ og spennende!

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS

Har du behov for å snakke med noen?      Ring og avtal tid:

Pastor
Jan Robert Madsen,
38 32 23 62 eller 906 99 378

Barn- og Ungdomsleder:
Therese Myhre Nilsen,
415 20 443

Sang- og Musikkleder:
Alf Hagen, tlf. 917 65 480

Kirsten Margrete Øysæd
91543651

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen 
– 906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med 
absolutt taushet!

Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i 
vestibylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt 
over på bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

OPPSTART AV FLEKKEFJORD SOUL CHILDREN
Torsdag 22.august hadde Flekkefjord Pre Soul Children og Flekkefjord Soul 
Children sine første øvelser i Metodistkirken. Det møtte opp rundt 20 på Pre 
Soul og 36 på Soul Children. Det ble to gode øvelser med både nye og ”gamle” 
sanger, ny dirigent og et flott crew. Leder for hele Flekkefjord Soul Children, Bente 
Hinderaker, holdt andakt for begge korene. Vi i crewet er veldig fornøyde med 
oppstarten, og ser fram til høsten videre. Og enda flere er selvfølgelig velkomne i 
begge korene, og på middag i kirka kl 16!

Åse-Beate Hinderaker, dirigent

FORBØNN
Vi oppfordrer alle til å være med å be for Seline Johanne Jensen. Hun 
er i Australia med Ungdom i Oppdrag på skole for så å reise ut som 
jordmorassistent på forskjellige sykehus i India og Afrika i 8 måneder. Se 
oppslag i kirken eller les bloggen hennes: selinejensen.wordpress.com 
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FORBØNN 
04. mai Centralkirken Bergen, PastorLeif S. 

Jacobsen, Dag Martin Østevold

11. mai Første Metodistkirke Bergen, Pastor 

HelleMaria Wolstad

18. mai Sotra, Pastor Dag Martin Østevold

25. mai Metodistkirkens Årskonferanse

01. jun. Metodistkirkens teologiske seminar, 

Rektor Lars-ErikNordby, Hilde Sanden-Bjøness

08. jun.  Haugesund, Pastor Ingull Grefslie

15. jun. Stavanger, Pastor Marit Bjørnevik

22. jun. Sandnes, Pastor Hilde Augensen

29. jun. Egersund, Pastor Jan R. Madsen

06. jul. Flekkefjord/Lista, Pastor Jan R. Madsen

13. jul. Komgsvinger, Pastor Kjell Arild Johan-

sen, Jan-Erik Hansen

20. jul. Sommerfesten Drottningborg

27. jul.Hamar/Elverum, Pastor Jorunn Wendel, 

Pastor Øystein Brinch


