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ANKOMST: NYE SANG- OG MUSIKKARBEIDERE 

Det blir meget spennende med nye medarbeidere innen sang og musikk i 

menigheten denne høsten. En av de første tingene familien Waldron er med 

på er menighets-weekeden til Undeland 3. - 5. oktober. Der vil Ruth og 

Emmanuel i tillegg til sangen og musikken også ha 

undervisning/inspirasjonssamlinger. De vil også undervise som i fjor på 

Youth Gospel Festival 7. - 9. november! 

Men etter ankomst søndag 7. september handler det i første omgang å finne 

seg tilrette i byen og lokalmiljøet. Familien bosetter seg på Lilleheia med flott 

utsikt til byen og utover fjorden, og barna begynner på nærmeste skole og 

barnehage få dager etter ankomst. Deretter vil arbeidet starte opp og ting vil 

ta form utover høsten, og dette er meget spennende for oss sier Arve Misund, 

nyvalgt menighetsrådsleder. 

Ruth og Emmanuel har også satt seg som mål å lære norsk, og vil få ekstra 

hjelp til dette utover høsten. Barna kommer nok til å være de første som 

snakker det nye språket, det viste de med tydelighet etter en uke på 

Sommerfesten i Grimstad siste uka i juli. I bilen hjem sang de miniorsangene 

på norsk!! 

Menigheten og byen gleder seg over at Waldron er på vei til Flekkefjord, og 

ber samtidig om at familien omsluttes av forbønn og omtanke i denne tiden 

som er fylt av oppbrudd og farvel i London blandet med spenningen over den 

nye tilværelsen som starter i Flekkefjord. 

 

 

“ Never doubt in the DARK what God told you in the LIGHT.”  

– V. Raymond Edman 

BIBELVERSET 
2. Korinterbrev 1,3-4 

Lovet være Gud, vår Herre 

Jesu Kristi Far, den Far som 

er rik på barmhjertighet, vår 

Gud som gir all trøst! Han 

trøster oss i all vår nød, så vi 

skal kunne trøste dem som er 

i nød, med den trøst vi selv får 

av Gud.  

 

 

Familien Waldron 



 

 

MENIGHETSWEEKEND TIL UNDELAND 3.-5.OKTOBER 

Dette blir en helg for alle generasjoner, med mye moro og åndelig og sosialt påfyll 
for alle aldersgrupper. Ruth og Emmanuel Waldron blir med og inspirerer oss 
med sang, musikk og undervisning. Mer info kommer på vår nettside og i egen 
brosjyre som blir å finne i foajeen i kirken. 

Påmelding skjer via telefon/sms eller e-post til menighetsarbeider. 

 

TUSEN TAKK!  

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning bursdagen! Hilsen Svanhild 
Haddeland 

 

HVA SKJER I SEPTEMBER? 

Søndag 7.september 
KL 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Bjørn Thore Friberg taler. 
Lovsangsteam fra Skien & Flekkefjord/Lyngdal deltar. Søndagsskole. 
 
Mandag 8.september 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Søndag 14.september:  
KL 11.00: Gudstjeneste. Taler vil bli annonsert. 
KL 17.00: Storsamling. Andaktsholder vil bli annonsert. Flekkefjord Pre 
Soul Children, Soul Children  og Soul Teens synger. Kveldsmat. 
 
Søndag 21.september 
KL 11.00: Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. Vi ønsker Waldron-
familien velkommen. Anne-Grethe Aagesen synger. Søndagsskole. 
 
Mandag 22.september 
KL 11.30: Formiddagstreff 
 
Lørdag 27.september 
KL19.30: Misjonskonsert med Troens Bevis. Fri entré. Atrister: Ruth og 
Emmanuel Waldron, Flekkefjord Gospelkor og Nashville Sound. 
 
Søndag 28.september 
KL 11.00: Gudstjeneste. Sten Sørensen fra Troens Bevis taler. 
Sang/musikk av Ruth og Emmanuel Waldron. 
 
Tirsdag 30.september 
KL 19.30: Aftenmisjonen: Israelsmøte med Eva Olsvold Sundar. 
 
 
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 


