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 KONFIRMANTLEIR PÅ HAUGLI 

Helgen 11-13 september reiste 
konfirmantene på leir til Haugli. 
Sammen med konfirmanter fra 
Flekkefjord Pinsekirke og Frikirken i Flekkefjord reiste konfirmantene fra Metodistkirken på leir til Haugli. 
Her fikk totalt 25 konfirmanter ha mye gøy sammen, bibelundervisning og god mat. Fra vår menighet reiste 
vår barne- og ungdomsprest Einar Chr. Drange sammen med konfirmantene.  

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

MISJONSPROSJEKTET NÆR 
INNSAMLINGSMÅLET PÅ 1 
MILL PR 30.08.15 

Misjonsleder Erling Aagesen ser at 
vi kan nå målet på to år i stedet for 
tre år som planlagt!. Det blir noen 
spennende måneder med innspurt for 
å nå målet på 1 million kroner til 
Nyan'ombe.  Dette vil gjøre at de kan 
bygge ny klinikk med "waiting 
mothers shelter", ny kirke, 
vanforsyning og flere fine prosjekt i 
landsbyen. At innsamlingen har gått så godt som den har er bare utrolig, og mange har bidratt mye for å nå 
dette flotte resultatet. Nå gjelder det bare at vi holder på og drar prosjektet i havn.  
Misjonsgruppa vil komme til menigheten med en orientering i neste menighetsmøte om veien videre med 
innsamlinger. Hjertelig takk! 

BIBELVERSET 
Markus 9, 37 

Den som tar imot et 
slikt lite barn i mitt 
navn, tar imot meg. Og 
den som tar imot meg, 
tar ikke imot meg, men 
ham som har sendt 
meg  
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HYRDEBREV OM FLYKTNINGKRISTEN. AV BISKOP CHRISTIAN ALSTED 

Kjære søstre og brødre! 

Det Europeiske Metodistrådet har vært samlet til møte i Bulgaria, nær grensen til Romania. Som 
representanter for Metodistkirker fra hele Europa, har mange av våre samtaler handlet om migrasjon. Vi ser 
i disse dager flere hundre tusen desperate mennesker som krysser grensene inn til Europa, i flukt fra 
konflikter og forfølgelse, hvor de søker en trygg fremtid for seg selv og sine barn. Vi har bedt sammen og 
blitt styrket i fellesskapet som metodister. Vi har funnet håp og styrke i historier om metodister som arbeider 
for å hjelpe migrantene og flyktningene. Ofte er dette små grupper med søstre og brødre som arbeider 
utrettelig for å oppfylle vår felles forpliktelse til en kristen gjestfrihet og omsorg. Vi takker Gud for deres 
visjon, mot og fortsatte tjeneste i Jesu navn. Må vi alle bli inspirert av deres eksempel. 

Gjennom vårt fornyede fellesskap her i rådet har vi sett våre ulikheter og funnet styrke i vissheten om at vår 
dypeste identitet er dannet gjennom vårt fellesskap med Kristus. Dette fellesskapet står over vår etnisitet, vår 
nasjonalitet og er alltid åpent for å ta imot de som er annerledes eller ikke er enige med oss. Gjennom studiet 
av Bibelen har vi har blitt minnet om at Guds folk ofte har vært på vandring, blitt sett på som fremmede og 
til tider vært på flukt. Vi har blitt utfordret til å gjenkjenne vår neste, fremfor å frykte den ukjente. Likevel 
viser våre delte erfaringer at vi alt for lett glemmer Guds bud om å vise kjærlighet når Han uventet gir oss 
nye naboer. 

Som råd erkjenner vi at migrasjon reiser komplekse utfordringer som ikke kan løses med enkle løsninger. Vi 
strever sammen siden vi er kirker med medlemmer som har et bredt spektrum av politiske og teologiske syn. 
Vi søker en samtale som hever seg over kjølige debatter om retten til migrasjon. Vi søker en samtale som 
går inn i reelle utfordringer som er utløst av den krisen som nå eksisterer i vår verdensdel. Gjennom alt dette 
erkjenner vi vår begrensning og vårt behov for felles innsats. 
Det Europeiske Metodistrådet gir de følgende generelle prinsipper som en basis for den fortsatte samtalen og 
den konkrete hjelpen vi som kirke søker i en samlet og koordinert innsats fra alle metodister. 
Vi er kalt til å: 
- Fornye vår forståelse og praktisering av plikten til å vise en radikal kristen gjestfrihet ovenfor alle. Å søke 
og se hvilke konsekvenser det får for oss som menigheter og individer. 
- Erkjenne at migrasjon alltid har vært, og alltid vil være, en del av menneskets historie. 
- Erkjenne at vi opplever og forstår migrasjon ulikt, ut fra våre ulike kontekster. 
- Motstå forfalskede historier, generaliseringer og negative stereotyper. Utfordre dem som spiller på folks 
frykt. 
- Bekrefte vår kristne forpliktelse til å ære Kristus i møte med alle vi møter, uansett deres tro og den rådende 
politiske situasjonen. 
- Oppmuntre og støtte de som våger å åpne sine dører og tilby husrom til de som er i nød. 
- Holde høyt vårt løfte om solidaritet med de delene av verden som migrantene og flyktningene kommer fra, 
og aktivt ta del i arbeidet for en rettferdig fred i hele verden. 
Gud kaller oss til å fortsette vår vei igjennom livet i fellesskap. Vi tror Gud kaller oss til å motta med åpne 
armer de som kommer hit, som våre medvandrere og pilegrimer på den samme vei gjennom livet. Vi 
forplikter oss til både øyeblikkelig handling og arbeid for å løse de langsiktige utfordringer som migrasjon 
reiser. Med en samlet røst kaller det Europeiske Metodistrådet alle våre medborgere på tvers av kontinentet 
til refleksjoner og konkrete handlinger i fellesskap. Må Kristus velsigne oss alle i vår søken etter trofast å 
uttrykke Hans kjærlighet og barmhjertighet i liv og tjeneste. 

 
Don Kerr og Christian Alsted 
Ledere for det Europeiske Metodistrådet 
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HVA SKJER I OKTOBER? 

 
 
Torsdag 1.  
11:00  Bønn 
 
Søndag 4. 
11.00  Gudstjeneste. Pastor 
Jan Robert Madsen taler. 
Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe 

 
Mandag 5. 
11:30  Formiddagstreff 
19:00  Bønn 
20:00  Lovsangøvelse 

 
Tirsdag 6. 
17:30  Speider 
 
Onsdag 7.  
19:00: Flekkefjord Gospelkor 

 
Torsdag 8.  
11:00  Bønn 
16.00  Middag 
16.45  Pre Soul Children 
17.30  Meto Zoom 
18.00  Soul Children 
19.30  Soul Teens  

 
Lørdag 10.  
10:00 – 17:00  Piano 
Masterclass med Emmanuel 
Waldron. For pianister som 
spiller i band, kor eller med 
sangere.  kr 500,- inkl. Mat. 
Kontakt Emmanuel Waldron 
for mer informasjon.  

 
Søndag 11.  
17.00  Storsamling. Pastor 
Einar Chr. Drange taler. Pre 
sol Children synger. Barnas 
lovsangteam deltar. 
Kveldsmat etter 
gudstjenesten.  

  
Mandag 12.  
19:00  Bønn 
20:00  Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 13.  
17.30  Speidere 
19:30 Aftenmisjon 

Onsdag 14.  
19:00: Flekkefjord 
Gospelkor 
 
Torsdag 15 
14:00 Åpen Kirke med 
Jarle Waldemar i kirken! 

 Vi får 
besøk av barneevangelist Jarle 
Waldemar som blir med oss i 
kirken hele dagen på det som 
skjer. For alle aldre! Jarle 
Waldemar er Norgeskjent 
evangelist for barn. Han er 
dyktig forkynner, 
tryllekunstner og sanger. Jarle 
Waldemar har også utgitt flere 
bøker for barn og er i 2015 
aktuell med Tweens 
albumet ”Gi meg Jesus”.  
15:00 Kor øvelse med 
Jarle Waldemar 
16.00  Middag 
17.00  Familiemøte med      
Jarle Waldemar 
17:30  Meto Zoom 
18:00  Soul Children med                    
Jarle Waldemar 
19:30  Soul Teens med 
Jarle Waldemar 
 
Lørdag 17 
18.00  Festmiddag og 
hyggelig gjensyn med vårt 
tidligere ”prestepar” Ola og 
Bente Westad. Servering, quiz 
m.m.  

 
 
 
 
 
 

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 

Barne- og ungdomspastor 

 
Einar Christian Drange 

Mobil: 924 36 815 
E-post: ecdrange@metodistkirken.no 

    Sang- og musikkarbeidere 

 
Emmanuel Waldron 

Mobil: 415 73 698 
Epost: 

Emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no 
 

 
Ruth Waldron 

Mobil: 415 53 947 
E-post: 

ruth@flekkefjord.metodistkirken.no 
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Søndag 18.  
11.00  
HØSTOFFERSØNDAG 
Gudstjeneste. Vår tidligere 
Pastor Ola Westad taler. 
Søndagsskole. Kirkekaffe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag 19.  
11:30  Formiddagstreff 
19:00  Bønn 
20:00  Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 20. 
17.30  Speidere 

 
Onsdag 21.  
19:00: Flekkefjord 
Gospelkor 
 
Torsdag 22 
11:00  Bønn 
16.00  Middag 
16.45  Pre Soul Children 
17.30  Meto Zoom 
18.00  Soul Children 
19.30  Soul Teens  
 

 
Søndag 25.  
11.00  Gudstjeneste. Pastor 
Jan Robert Madsen taler. 
Barnas lovsangteam og Soul 
Children deltar. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. 
 
17:00  Bønn- og 
lovsangkveld. Vi vil bli ledet 
i bønn og lovsang av Ruth og 
Emmanuel Waldron. Vi vil 
legge til rette for en kveld hvor 
vi søker nærmere Gud. Det 
blir bønn for kirken, verden 
rundt oss, misjonsprosjektet, 
flyktninger, den lidende kirke 
og mye mer. Også den 
enkeltes bønnebehov vil være 
viktig denne kvelden.   
 
Mandag 26. 
19:00  Bønn 
20:00  Lovsangøvelse 

 
Tirsdag 27. 
17:30  Speidere 
 
Onsdag 28.  
19:00: Flekkefjord 
Gospelkor 

 
Torsdag 29.  
11:00  Bønn 
16.00  Middag 
16.45  Pre Soul Children 
17.30  Meto Zoom 
18.00  Soul Children 
19.30  Soul Teens  
 

 
 
 

VI GRATULERER 

Svein Flikka som fyller 70 år 8.oktober! 

 


