
 

 

METODISTKIRKEN I 
FLEKKEFJORD  

Nyhetsbrev for april / nr.4/2015 – 2.årgang 

”DET ER FULLBRAKT!”  

It is finished, It is finished // No more running, no more hiding // Now 
my weary soul can rest // It is finished, It is finished // No more striving, 
no more taking // All in Christ I now possess // It is finished  

Refrenget fra sangen It Is Finished av Zac Hicks    

For en stund tilbake oppdaget jeg en lovsangsartist jeg aldri hadde hørt om 

før. Han heter Zac Hicks, og er lovsangsleder i Coral Ridge Presbyterian 

Church i Fort Lauderdale, Florida (USA). Mange av sangene hans har 

virkelig minnet meg på det som jeg så altfor ofte glemmer, nemlig at min 

egen prestasjon, mine egne ideer, mitt eget arbeid, alt mitt eget strev, min 

egen kontroll – ikke noe av det kan frelse meg. Evangeliet betyr “gode 

nyheter”. Og de gode nyhetene er: Bare Jesus kan! Hans verk på korset 

gjorde alt fullbrakt, fullstendig ferdig, og vi kan ikke legge til eller trekke 

ifra noe. Alt det vi trenger, har vi allerede i Kristus! Og alt er gitt oss gratis, 

av nåde, helt ufortjent! Vær så god, det er ditt: et nytt og evig liv, fellesskap 

med Gud, ubetinget kjærlighet, ingen fordømmelse, all vår synd er betalt 

og gjort opp for, vi er og lever i Kristus og han er og lever i oss ved sin 

Hellige Ånd. Når det budskapet virkelig treffer oss i hjerte og tanker, slik 

det gjorde med John Wesley, når vi av nåde forstår dette og det griper oss, så setter det alt annet i et nytt perspektiv. Vi 

trenger ikke å streve for å komme nærmere Gud, for Gud har alt kommet ned til oss. Det handler ikke om hva vi kan 

gjøre for Gud, men hva Gud allerede har gjort for oss. Innimellom bytter vi, bevisst eller ubevisst, ut korset med en 

stige som vi må klatre opp selv. Da er det nødvendig å bli påminnet om at det eneste som i evighet tilfredsstiller Guds 

krav til oss allerede er fullført. “For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den 

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh 3,16). Dette er påskens budskap for meg: Alt har Gud gitt 

oss av nåde. Det er ferdig! 

Menighetsarbeider Åse-Beate Hinderaker     

“… I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ, Christ 
alone, for salvation; and an assurance was given me that He had taken 
away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death.”      

- John Wesley 

ÅRETS KONFIRMANTER 

Det er konfirmasjonsgudstjeneste i Metodistkirken i Flekkefjord søndag 26.april kl 11.00. Årets konfirmanter er 

Jørgen Homme Misund, Jonas Oliver Fossdal, Puia Lal Muan, Marcus Kristiansen, Thomas Eikeland, Celine Sunde, 

Rebekka Isabell Øysæd, Ida Hovda og Ingrid Refsland.  

BIBELVERSET 
Johannes 19, 28-30 

Jesus visste nå at alt var 
fullbrakt, og for at Skriften 
skulle bli oppfylt, sa han: ”Jeg 
tørster.” Det stod et kar der 
med vineddik. De fylte en 
svamp med den, satte 
svampen på en isopstilk og 
holdt den opp til munnen 
hans.  Da Jesus hadde fått 
vineddiken, sa han: ”Det er 
fullbrakt!” Så bøyde han 
hodet og utåndet. 

 
 



 

 

VI GRATULERER 

Ellen Førland med 60årsdagen 23.april, Jan Østreim med 80årsdagen 

5.april, Bjørn Nilsen med 90årsdagen 18.april og Olav Mortensen med 

99årsdagen 29.april.  

KONSERT MED SIGNATUR FRA OSLO 

Koret Signatur fra Oslo holder 

konsert i kirken lørdag 11. april kl. 

19. Koret fyller 20 år i år, og 

repertoaret er hentet fra forskjellige 

deler av vårt sortiment. Konserten 

vil inneholde en god porsjon gospel, 

og et utvalg av andre sjangere. Vi 

lover dyktige musikere og feststemte 

og flinke sangere. Velkommen til 

festkonsert! 

HVA SKJER I APRIL? 

Torsdag 2.april (Skjærtorsdag) 
KL 19.00: Nattverdsmøte i Wesleysalen. Frie vitnesbyrd.  
 
Søndag 5.april (1.påskedag) 
KL 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Jan Robert Madsen taler. 
Lovsangsteam og band. Ingen søndagsskole. 
 
Lørdag 11.april 
KL 19.00: Konsert med gospelkoret Signatur fra Oslo.  
 
Søndag 12.april 
KL 17.00: Storsamling. Anne Omdal har andakt. Flekkefjord Pre 
Soul Children synger. Kveldsmat etter samlingen. 
 
Mandag 13.april 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Onsdag 15.april 
KL 19.00: MENIGHETENS ÅRSMØTE. 
 
Søndag 19.april 
KL 11.00: Gudstjeneste. Einar Sand taler. Thore Hinderaker spiller. 
Søndagsskole for barna. 
 
Søndag 26.april 
KL 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. 
Flekkefjord Soul Children & Soul Teens synger.  
 
Mandag 27.april 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Tirsdag 28.april 
KL 18.00: Åpent informasjonsmøte – Konfirmant 2016 
 
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 


