
 

 

METODISTKIRKEN I 
FLEKKEFJORD  

Nyhetsbrev for mai / nr.5/2015 – 2.årgang 

MUSICIANS & BAND WEEKENDER 8.-10.MAI 

Fra høsten 2014 ansatte vi Ruth og Emmnanuel Waldron fra London i 

menigheten som sang- og musikkkledere, og dette arrangementet er en 

oppfølging og et resultat av 

denne satsningen. Vi kan ikke 

holde dette for oss selv, og vil 

gjerne dele dette med så mange 

som mulig.  Ruth og 

Emmanuel deltar selv med det 

meste av undervisningen, men 

inviterer i tillegg inn flere av 

sine musikere og venner  som 

instruktører. Først ut i rekken 

var en helg i januar med fokus 

på lovsang!   

Denne gangen er det fokus på MUSIKERE! Dette er fordi vi selv jobber med å utvikle musikere, spesielt ungdommer 

som tar steg og når nye nivå i sin musiker-utvikling. Nå inviterer vi til påfyll og inspirasjon for musikere og dere som 

driver musikeropplæring til å dele, inspirere og utveksle erfaringer med andre miljø. Er du musiker eller driver med 

opplæring av musikere inviteres du til en helg med utvilkling av musikalske ferdigheter og samspill i band og grupper. 

For mer informasjon om og påmelding til denne eventen, besøk vår nettside www.metodisten.no  

 

“Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner 
hvile i deg.”  - Augustin av Hippo 

DÅPSBARNET 

Søndag 3.mai døpes lille Amanda i Metodistkirken i Flekkefjord. Menigheten 

gratulerer dåpsbarnet og foreldrene Kristina og Bjørnar Stenberg med dagen. 

 

 

DUGNAD 4.MAI 

Vi minner om dugnad/vårrengjøring i kirken mandag 4.mai fra KL 17.00, og håper på godt oppmøte. Andre aktiviteter 

utgår denne ettermiddagen. Mvh Kirkeverget 

BIBELVERSET 
Kolosserne 2, 6-7 

Dere har tatt imot Kristus 
Jesus som Herre. Lev da i 
ham, vær rotfestet i ham og 
bygd på ham! Hold fast ved 
den tro dere er opplært i, med 
overstrømmende takk til Gud! 

 
 



 

 

TAKK! 

Menighetsarbeider Åse-Beate Hinderaker (undertegnende) avslutter 1.mai 

sin jobb i Metodistkirken i Flekkefjord. Jeg vil benytte anledningen til å si 

tusen takk for en flott tid i Metodistkirken i Flekkefjord, og takk for 

oppmerksomheten som ble vist med både gave og kake fra menigheten på 

årsmøtet 15.april. Jeg tar med meg alle gode minner og erfaringer fra 

jobben her videre når jeg starter i ny jobb i Metodistkirken i Stavanger. 

HVA SKJER I MAI? 

Søndag 3.mai 
KL 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp. Jan Robert Madsen 
taler. Søndagsskole for barna.  
 
Mandag 4.mai  
KL 17.00: Dugnad / vårrengjøring i kirken. 
 
8.-10.mai 
Musicians & Band Weekender 
 
Søndag 10.mai 
KL 17.00: Storsamling. Ruth Waldron har andakt. Flekkefjord Pre 
Soul Children synger. Kveldsmat etter samlingen. 
 
Mandag 11.mai 
KL 11.30: Formiddagstreff. 
 
Torsdag 14.mai 
Kristi Himmelfartsdag – Ingen aktiviteter. 
 
Søndag 17.mai 
Grunnlovsdagen – Ingen gudstjeneste. 
 
Søndag 24.mai / 1.pinsedag 
Pinsetreff i Metodistkirken i Egersund 
KL 12.00: Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. 
KL 15.00: Møte. Arvid Moi taler. 
Påmelding ifbm bespisning sendes til egersund@metodistkirken.no 
innen 18.mai. 
(Ingen gudstjeneste i Flekkefjord.) 
 
Torsdag 28.mai 
KL 17.00: Flekkefjord Pre Soul Children har konsert på Amfi. 
Sommeravslutning i Sundeparken etterpå med boller og brus. 
 
Søndag 31.mai 
KL 11.00: Gudstjeneste. ”I møte med…” v/ Arne Birkedal. Band og 
lovsangsteam deltar. 
 
 
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 


