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LIVSNÆRE GRUPPER 

Kirka har hatt et grundig visjonsarbeid de siste årene der dagens 

visjon: ”En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet” har blitt 

formet.  

Vi ønsker å bygge en felles arena for bedre å nå denne visjonen, og vi har 

stor tro på at livsnære grupper er en slik arena der vi bygger relasjoner som 

gjør at vi kommer nærmere Jesus og hverandre. Der kan vi også nå ut til de 

som ikke kjenner Jesus i hverdagen vår. 

Vi vil bygge på noe som er sant og trygt, en bibelsk tradisjon (Apgj 5,42), en 

metodistisk tradisjon i John Wesley sine klasser, menigheter som har gjenoppdaget gruppenes muligheter (IMI kirken 

i Stavanger) og vi bygger videre på det fundamentet som allerede er lagt ned i kirka vår.  

Vi begynte arbeidet med grupper sommeren 2014, og det ble startet en ledertreningsgruppe som skulle ha en 

dobbelfunksjon: 1) Trene ledere for framtidige grupper. 2) Utforme gruppenes innhold og form. Dette har vært en 

spennende prosess der vi har sett Guds ledelse. 

For mer detaljert info om livsnære grupper, se: 

www.metodisten.no eller kom på gudstjenesten 8. febr. som vil 

være info/oppstart av livsnære grupper. Lister med påmelding 

henger på tavla i kirka. 

Gaute Grimsby 

Gruppeansvarlig  

E-mail: gaute@grimsby.us 

Mob: 46778899 

 “ I want the whole Christ for my Saviour, the whole Bible for my book, the 
whole Church for my fellowship, and the whole world for my mission 

field.”  – John Wesley 

VIL DU VÆRE MED Å GI JESUS TIL BARNA? 

Søndagsskolen i Metodistkirken i Flekkefjord har samlinger for barna på de fleste gudstjenester: 

De minste barna samles i kjelleren, og de litt større barna har sin samling på loftet. Storklassen er 

for alle barn i 5.klasse og oppover. På loftet er vi for øyeblikket ikke så mange ledere, og vil gjerne 

ha med oss flere! På loftet ber vi, leser bibelteksten og gjør ulike aktiviteter relatert til teksten 

sammen med barna. Vi spiller også spill, har konkurranser eller leker, eller lager noe moro.  

Har du lyst til å være med og prøve deg som leder for storklassen? Kontakt søndagsskoleleder Anne Turid Homme 

(478 58 217) eller menighetsarbeider Åse-Beate Hinderaker (476 64 316). 

BIBELVERSET 
Matteus  18, 20 

For der to eller tre er samlet i 
Mitt navn, der er Jeg midt 
iblant dem. 

  

 
 



 

 

FIKK KONGENS 
FORTJENESTEMEDALJE 

Vi gratulerer Hanne Ragnhild Risvold (64) 

så mye med Kongens fortjenestemedalje! En 

meget velfortjent utmerkelse. Vi gleder oss 

sammen med deg! Tusen takk for den 

tjenesten du gjør og har gjort også i 

menigheten. 

Mer om denne saken kan man finne på vår 

nettside eller på www.avisenagder.no. Foto: 

Svein Løvland. 

KOKK PÅ JUNIORLEIR 

19.-21.juni er det juniorleir (4.-7.klasse) på Haugli leirsted. I denne 

forbindelse trenger vi en person eller to som kan ha ansvar for mat og 

matlaging i løpet av helga. Er dette noe du kan tenke deg å bidra med? 

Kontakt i så fall Gaute Grimsby på mob. 46778899. 

HVA SKJER I FEBRUAR? 

Søndag 1.februar 
KL 11.00: Bibeldagen. Gudstjeneste i Metodistkirken sammen med 
Den Norske Kirke og Frikirken. Jan Opsal fra Bibelselskapet taler. 
Nattverd og søndagsskole. 
 
Søndag 8.februar 
KL 11.00: Gudstjeneste med fokus på livsnære grupper. Gaute 
Grimsby taler. Søndagsskole.  
 
Mandag 9.februar: 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Søndag 15.februar 
KL 17.00: Storsamling. Åse-Beate Hinderaker har andakt. 
Flekkefjord Soul Children og Soul Teens synger. Kveldsmat. 
 
Mandag 16.februar 
KL 20.00: Lovsangsundervisning m/ Ruth Waldron. 
 
Tirsdag 17.februar 
KL 19.30: Aftenmisjonen. 
 
Søndag 22.februar 
KL 11.00: Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. Søndagsskole. 
 
Mandag 23.februar 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Hver mandag KL 19.00 og hver torsdag KL 11.00: Bønn.  
 
Oversikt over våre tilbud til barn og unge finner du på vår nettside. 
 
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 


