
 

 

METODISTKIRKEN I 
FLEKKEFJORD  

Nyhetsbrev for juni / nr.6/2015 – 2.årgang 

 MENIGHETSWEEKEND 28.-30.AUGUST 

 
Vi nærmer oss arbeidsårets slutt, men 
planlegger allerede oppstarten til høsten. 
Arbeidsåret starter med menighets-
weekend på Åpta Misjonssenter, på RV 465 mellom Opofte og Farsund. Det er nå laget en folder som er lagt ut i kirken 
eller du kan laste den ned på hjemmesiden vår. 

Programmet er lagt opp rundt temaet: “Menigheten - et hjem for meg, et hjem for deg.” Det er vår nye barne- og 
ungdomsprest, Einar Drange som underviser, Ruth og Emmanuel Waldron leder sang og musikk og Arne Birkedal 
loser oss gjennom programmet.  
Vi håper riktig mange setter av denne siste helga i august, og inviter gjerne noen med. All info på www.metodisten.no  
 

“If you can’t do great things, do small things in a great way.”  
 - Napoleon Hill 

JUNIORLEIR PÅ HAUGLI - VIKTIG INFO 

Det er tradisjon at vi arrangerer Juniorleir på Haugli hvert 
år, og det er Gaute Grimsby som har holdt i trådene de siste 
årene. Det er nå over 25 påmeldte til leiren. 

På grunn av sene avlysninger, trenger vi flere ledere til 
leiren. Ber derfor at de som kjenner for å ta et tak på leiren snarest tar kontakt med Gaute på tlf. 46778899 
Oppgaver er kokk og voksenkontakt/leder for rom. 

Søndag 21. juni blir vår gudstjeneste arrangert på Haugli som avslutning på leiren. Leirprest  og leirdeltagerne  leder 
og deltar med innslag i gudstjenesten. Ta med stoler å sitte på og grillmat til et måltid etter samlingen, 

BIBELVERSET 
Ap-gj 1, 8 

“Men dere skal få kraft når 
Den hellige ånd kommer over 
dere, og dere skal være mine 
vitner i Jerusalem og i hele 
Judea, i Samaria og helt til 
jordens ende.” 

 
 



 

 

 
TAKK TIL ALLE! 

Sommerferien kommer snart, det merker vi godt på at barne- og 
ungdomsarbeidet har avslutninger og sommerkonserter som markerer at 
det snart er ferietid.  
Vi retter en hjertelig takk til alle ansatte og frivillige medarbeidere som har 
gitt av tid og ressurser inn i kirkens arbeid dette arbeidsåret.  
Og vi ønsker alle en riktig god sommer!  
Menigheten har forskjellige tilbud om møter og samlinger gjennom hele 
sommeren, og vi ser frem til et nytt og spennende arbeidsår sammen. 
 

HVA SKJER I JUNI? 

Lørdag 6. juni  
13.00: Friluftskonsert på Fisketorget Amfi:  
”Summerbrass with Gospel Music.” er et samarbeidsprosjekt mellom 
Flekkefjord Gutte- og pikekorps og Flekkefjord Soul Children/ 
Soul Teens.  
 
Søndag 7. juni 
11.00: Gudstjeneste med nattverd. Jan Robert Madsen taler. 
Lovsangsteam, musikk v/Nimrod Pal m/band. 
Søndagsskole for barna m/avslutning på Vollen  
19.00: Sommerkonsert med Flekkefjord Gospelkor i Flekkefjord 
Kirke. Fri entré. 
 
Mandag 8. juni  
19.00: Menighetsmøte med aktuell informasjon. Det blir også 
presentasjon av ny barne- og ungdomspastor, Einar Drange. 
 
Søndag 14. juni 
11.00: Gudstjeneste ledet av Martha Meistad. Arvid Moi taler 
Musikk v/Jon Løvland og band. 
Søndagsskolen og Pre Soul arrangerer tur til Barnas Dyrepark, 
Svennevik/Lindesnes.. Åpen for alle som vil være med.  
Avgang kl. 10.30 fra parkeringsplassen v/Pizzabakeren. 
 
Fredag 19. - Søndag 21. juni  
Juniorleir på Haugli. Påmelding pågår, se egen omtale 
 
Søndag 21. juni 
11.00: Gudstjeneste på Haugli. Program og tale v/ leirdeltagere. 
 
Søndag 28. juni 
11.00: Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler.  
Lovsangsteam, musikk v/Emmanuel Waldron m/band. 
 
Søndag 5. juli 
11.00: Gudstjeneste med nattverd. Roy Johansen taler.  
 
 
 

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 

 

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 


