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Nyhetsbrev for januar / nr.1/2015 – 2.årgang 

PRAISE & WORSHIP WEEKENDER 16.-18.JANUAR 

Fra 2015 lanserer vi et nytt konsept med helgebasert undervisning i 

Flekkefjord - altså en "Weekender"!  

Først ut i rekken er en helg med fokus på LOVSANG! Dette er fordi vi 

som menighet ønsker å være i Guds nærhet, og det er en tjeneste som 

trenger å styrkes. Vi vet at dette også er situasjonen i mange andre 

menigheter, og vi inviterer derfor alle åpent til å delta på denne 

Lovsangskonferansen i Flekkefjord. Vi inviterer også dere som har god 

gang på dette og som kan bruke helga til påfyll og inspirasjon i 

tjenesten og samtidig være med å dele, inspirere og utveksle erfaringer 

med andre menigheter og miljø.  

Til denne helga i januar kommer Mark Beswick fra London for å delta 

på konferansen. Mark er en kjent låtskriver og artist i London, og er 

veldig mye brukt på kurs og konferanser om lovsang i England og andre 

steder. Sammen med Mark vil også våre egne, Ruth og Emmanuel 
Waldron, undervise og lede sangen/musikken sammen med 

lovsangsteam og band her i Flekkefjord. 

Undervisningen vil dekke områder som:  - Hva er lovsang?  - Hvorfor er 

det viktig? - Kommunikasjon med forsamlingen  - Synge en ny 

sang (Mark gir et eksempel) - Være fri i lovsang med forskjellige uttrykk - 

hva betyr det egentlig?  - Finnes det en rett og gal måte? - Spørsmål og 

svar 

For mer informasjon, besøk vår nettside, eller kontakt Ruth, Emmanuel, 

Jon Løvland (994 85 454) eller menighetsarbeider Åse-Beate. 

 

“ It is in the process of being worshipped that God communicates                               
His presence to men.” (C.S. Lewis) 

SOUL TEENS OG KONFIRMANTENE TIL LONDON  

26.februar til 1.mars reiser Flekkefjord Soul Teens og årets konfirmanter på tur til London, bl.a. for å delta på “Love To 

Sing Gospel Workshop” i The People’s Christian Fellowship. For å finansiere turen har ungdommene et lotteri og 

selger selv lodd. Vi oppfordrer menigheten til å støtte ungdommene våre ved å kjøpe lodd av dem der sjansen byr seg. 

Skulle noen ha lyst til å gi en gave utover loddsalget, tas også dette imot med stor takknemlighet! Kontakt 

menighetarbeider Åse-Beate dersom du ønsker å kjøpe lodd, men lurer på hvem som selger. 

BIBELVERSET 
Salme 98,1-3  

Syng en ny sang for Herren, 
for han har gjort under! Hans 
høyre hånd og hellige arm har 
gitt ham seier. Herren har 
gjort sin frelse kjent, åpenbart 
sin rettferd for folkenes øyne. 
Han husker sin miskunn, sin 
trofasthet mot Israels hus. 
Hele jorden har sett frelsen 
fra vår Gud. 

 

 

Mark Beswick (UK) 



 

 

MEDLEMMER I MENIGHETEN 

Vi gleder oss over at Mette Kroslid, Aslaug Vigmostad, Reidun Østrem og 
Tom Asbjørn Østrem ble tatt opp som medlemmer i menigheten vår i løpet 
av desember.  

Nils Skailand døde 15.desember 2014, 88 år gammel,på Tjørsvågheimen. Vi 
lyser fred over hans minne. 

TUSEN TAKK!  

Hjertelig takk for alle gaver og oppmerksomheter som ble gitt i forbindelse 

med julen! Vi setter stor pris på det! 

Varme hilsener fra Lisa og Jan Robert Madsen, Ruth og Emmanuel 

Waldron, og Åse-Beate Hinderaker. 

HVA SKJER I JANUAR? 

Torsdag 1.januar 
KL 12.00: Gudstjeneste med nattverd. Jan Robert Madsen taler. 
 
Søndag 4.januar  
KL 11.00: Gudstjeneste. Arne Birkedal taler.  
 
Torsdag 8.januar 
KL 17.00: Nyttårsfest for hele familien! Flekkefjord Pre Soul 
Children, Soul Children og Soul Teens synger. Vi går rundt juletreet.  
 
Søndag 11.januar 
KL 11.00: Gudstjeneste. Arvid Moi taler. 
 
Mandag 12.januar 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
16.-18.januar 
Praise & Worship Weekender (se artikkel). 
 
Søndag 18.januar 
KL 11.00: Gudstjeneste. Mark Beswick taler/underviser. Ruth og 
Emmanuel Waldron m/ team og band leder lovsangen.  
 
Mandag 19.januar 
KL 20.00: Lovsangsundervisning og samtale. 
 
Søndag 25.januar 
KL 11.00: Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. 
 
Mandag 26.januar 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
 
BARN & UNGDOM 
Våre barn- og ungdomsaktiviteter starter opp igjen i uke 3! 
 
 
 
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: 
facebook.com/flekkefjordmetodistkirke 
 

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: 
abh@flekkefjord.metodistkirken.no 

 

Sang- og musikkarbeidere 

 
Emmanuel Waldron 

Mobil: 415 73 698 
E-post:emmanuel.waldron@gmail.com 

 

 
Ruth Waldron 

Mobil: 415 53 947 
E-post: ruth.e.waldron@gmail.com 


