
 

 

METODISTKIRKEN I 
FLEKKEFJORD  

Nyhetsbrev for august / nr.1/2014 – 1.årgang 

NYHETSBREV ERSTATTER MENIGHETSBLADET 

Juni 2014 kom siste utgave av Metodistkirken i Flekkefjords menighetsblad. 

Menigheten ønsker å fornye seg, samt tenke økonomisk og miljøvennlig. 

Satsningen på å bruke sosiale medier og nettside som informasjonskanal 

startet i fjor, og i høst håper vi å utbedre dette enda mer ved å innføre tilbud 

om månedlig nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan mottas på e-post, lastes ned via 

menighetens nettside, eller bli tilsendt pr post om ønskelig. Vi håper mange 

kan få glede og nytte av dette nye tilbudet. 

 

“ Do all the good you can. By all the means you 
can. In all the ways you can. In all the places you 
can. At all the times you can. To all the people you 

can. As long as ever you can.”  

– John Wesley 

HVA HAR SKJEDD I SOMMER? 

Det har hver søndag i sommer vært gudstjeneste i Metodistkirken i 

Flekkefjord. Selv om ansatte har vært i ferie, har menighetens frivillige gjort 

dette mulig. Tusen takk! Vi er enormt takknemlige for dere og tjenesten dere 

gjør! 

Ellers har det i juni og juli vært både tur til Barnas Dyrepark på Lindesnes 

med søndagsskolen, Juniorleir på Haugli, og selvfølgelig Sommerfesten på 

Drottningborg i Grimstad. Juniorleiren og Sommerfesten kan dere lese mer 

om på vår nettside: www.metodisten.no  

OPPSTART AV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET 

Barne- og ungdomsarbeidet har oppstart i uke 34. For detaljer rundt dette, 

sjekk kalenderen på nettsiden vår. Det kommer også annonse i lokalavisen 

Agder. 

 

BIBELVERSET 
Salme 23, 1-3 

En salme av David 

Herren er min hyrde, jeg 

mangler ikke noe. 

Han lar meg ligge i grønne 

enger, han leder meg til vann 

der jeg finner hvile. 

Han gir meg nytt liv. Han 

fører meg på rettferdighets 

stier for sitt navn skyld. 

  

 

 

Temaet for Sommerfesten 2014 



 

 

SAMLINGSSØNDAGEN 24.AUGUST 

Sommeren er ikke helt over enda, og selv de av oss som er tilbake i jobb etter 

ferien kan fremdeles nyte noen gode og varme dager (eller i hvert fall 

ettermiddager og kvelder). Men snart begynner hverdagen igjen for oss alle, selv 

om vi kanskje kan få nyte sommerværet enda en stund. I en uke full av hverdager 

er det godt å samles til gudstjeneste, for både åndelig og sosialt påfyll.  

Hva skjer på samlingssøndagen? 
Søndag 24.august samles hele menigheten til familiegudstjeneste i 

Metodistkirken. Vår nye menighetsrådsleder Arve Misund skal lede, og pastor 

Jan Robert Madsen holder andakt. Thore Hinderaker spiller. Etter gudstjenesten 

blir det kirkekaffe med noe ekstra godt å bite i.  

NYE SANG- OG MUSIKKARBEIDERE! 

I september får Metodistkirken i Flekkefjord to nye tilskudd til staben, da Ruth 

og Emmanuel Waldron fra London, England, flytter til Flekkefjord, Norge for å 

jobbe med sang og musikk i menigheten. Dette gleder vi oss stort til! Mange 

kjenner Ruth og Emmanuel fra Sangfesten, og nå også fra Sommerfesten, hvor de 

ledet lovsangen på Tenleiren, samt hadde gospelseminar for alle interesserte på 

Sommerfesten. Vi håper alle våre menighetsmedlemmer og –venner vil være med 

i takk og bønn for disse to og familien deres. De har med seg sine tre små sønner 

som også skal finne seg til rette på skole og i barnehage. Vær også med i bønn for 

menigheten; Må vi bli en like stor velsignelse i Waldron-familiens liv som de vil 

bli i våre! 

HVA SKJER I AUGUST? 

Søndag 3.august 
KL 11.00: Gudstjeneste. Tobias Salmelid taler. 
 
Søndag 10.august:  
KL 11.00: Vitnegudstjeneste. Apell ved Åse-Beate Hinderaker. Åpent for 
frie vitnesbyrd.  
 
Tirsdag 12.august 
KL 19.00: Menighetsråd. Saker levers til Arve Misund. 
 
Søndag 17.august 
KL 11.00: Gudstjeneste. Arvid Moi taler. Sang og musikk av Turid og 
Trygve Nedland. 
 
Søndag 24.august 
KL 11.00: Samlingssøndag. (Se saken lenger opp på siden) 
 
Søndag 31.august 
KL 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole for barna. 
 
 
FOR FLERE NYHETER/KALENDER: WWW.METODISTEN.NO  

Kontakt oss! 

Metodistkirken i Flekkefjord 
Besøksadresse:  
Brogaten 41, 4400 Flekkefjord 
Postadresse: 
Postboks 180, 4402 Flekkefjord 
Nettside: www.metodisten.no  
Facebook: 
https://www.facebook.com/flekkefjord
metodistkirke  
 

 

Pastor Jan Robert Madsen 
Kontortelefon*: 38 32 23 62  

Mobil: 906 99 378 

E-post: flekkefjord@metodistkirken.no  

 

* Onsdager kl 10.00-12.00 

 

Menighetsarbeider Åse-Beate 
Hinderaker 
Mobil: 476 64 316  
E-post: aase-
beate.hinderaker@flekkefjord.metodist
kirken.no  
 
 

HAR DU TIPS TIL VÅRT 
NYHETSBREV? TA KONTAKT 

MED VÅR 
MENIGHETSARBEIDER J 


