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 MENIGHETENS NYE PREST PRESENTERT I KIRKEN 

På menighetsmøtet 8. mai fikk de 
fremmøtte hilse på Einar Drange, vår nye 
barne- og ungdomspastor.  
Einar starter opp i august, og vil den første 
måneden pendle til Flekkefjord i påvente av at håndverkerne skal gjøre de siste arbeider på det nye huset i Rauli. 
Hele familien flytter til Flekkefjord i begynnelsen av september, og vi gleder oss til å få hilse på de alle sammen.  
La oss være med å huske på vår unge prestefamilie i bønn denne sommeren hvor de har mye jobb med klargjøring av 
nytt hus, pakking, og flytting til Flekkefjord.  
 
Pastor Jan Robert Madsen vil fortsatte å være prest i flere menigheter, og fra høsten blir det i Flekkefjord (75%) og 
Egersund (25%). La oss også huske på Jan Robert og Lisa Madsen med familie. 

- Menighetens visjon -  
“En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet”  

HUSK PÅMELDING PÅ MENIGHETSWEEKEND 

Vi minner om menighetsweekenden på Åpta 28.-30. august. 

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 sangen og 
musikken og Arne Birkedal loser oss gjennom programmet. 

Samlingssøndagen blir i år arrangert på Åpta, og vi håper alle 
tar turen ut denne søndagen. Vi ber om at mange svinger 
veien om kirken kl. 10.15 og tar med seg noen i bilen ut til 
Åpta slik at alle har transport! 

BIBELVERSET 
 
Jesaja 43:19 

“Se, jeg gjør noe nytt. 
Nå spirer det frem. 
Merker dere det ikke?  
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FELLES SOMMERGUDSTJENESTER I 2015. 

På initiativ fra Flekkefjord Menighet og Frikirken har vi inngått samarbeid 
om sommerens gudstjenester i juli og begynnelsen av august.  
Det blir to gudstjenester på hvert sted, plassert i kalenderen slik at det 
passer med de forskjellige menighetenes program og sommerstevner.  
Dette er nytt i år og vi oppfordrer alle til å støtte opp om alle sommerens 
gudstjenester! 

HVA SKJER I JULI? 

Søndag 5. juli 
11.00: Felles sommergudstjeneste i Metodistkirken. 
Roy Johansen taler og Jan Robert Madsen leder. Nattverd. 
Sang ved Roy-Frode Løvland 
 
Søndag 12. juli 
11.00: Felles sommergudstjeneste i Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke.  
10.00: Felles avgang med personbiler til Sarons Dal for de som 
ønsker å høre Egil Svartdahl på stevnets formiddagsmøte kl. 11.00. 
 
Søndag 19. juli 
11.00: Felles sommergudstjeneste i Metodistkirken  
Bjørg Torunn Lohne taler. 
 
Torsdag 23. - søndag 26. juli 
Sommerfesten. Metodistkirkens sommerstevne i Grimstad. 
 
Søndag 26. juli 
11.00: Felles sommergudstjeneste under Laksefestivalen. 
Arrangeres på Fisketorget eller i Flekkefjord kirke ved regn. 
 
Søndag 02. august 
11.00: Felles sommergudstjeneste i Frikirken 
 
Søndag 9. august 
11.00: Felles sommergudstjeneste i Frikirken 
 
Søndag 16. august 
11.00: Gudstjeneste.  
Einar Drange taler. Sang ved Ruth og Emmanuel Waldron. 
 
Søndag 23. august 
11.00: Gudstjeneste med dåp. 
Jan Robert Madsen taler 
 
Fredag 28. - søndag 30. august 
Menighetsweekend på Åpta. Påmelding til Arve Misund med 
SMS 959 38 969 eller mail: arve.misund@vabb.no  
 
Søndag 30. august 
11.00: Samlingssøndag på Åpta leirsted. 
Avgang fra kirken kl 10.15. 
 
 
Husk: Bønn hver mandag kl. 19.00 og torsdag kl. 11.00 
 

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 


