
Her er ikke jøder eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann 

og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.  

Paulus’ brev til galaterne 3,28 

 

 

 

 

10 ÅRS JUBILEUM FOR SANGFESTEN I FLEKKEFJORD OG SAMUEL LJUNGBLAD 

KOMMER!! 
Sett av 11.-13 mars for å være med! 

Artistene i 2016 byr på både gjensyn og nye bekjentskap. 

Fra Sverige kommer Samuel Ljungblahd, kjent fra mange 

arrangementer og konserter i Norge og Sverige og andre land. Han 

sang også i det kongelige brylluppet ifjor sommer med Joyful, joyful 

foran konger og dronninger! 

Han deltar i Sangfesten som gjestesolist med egne sanger, sammen 

med kor, lokale solister og dirigenter.  

Lene Nørrelykke blir et kjært gjensyn i fra 

2012, og kommer tilbake i år med flotte 

sanger og sin tydelige dirigering. Koret kan 

virkelig glede seg til å jobbe sammen med 

denne flotte dirigenten fra Danmark! Lene 

har med seg Stephen Nørrelykke, sin mann, 

og han spiller hammond orgel og sørger for 

at vi får noter på alt som øves inn! 

Ruth og Emmanuel Waldron har gjort 

nordmenn og flekkefjæringer av seg, og Ruth 

leder, instruerer og dirigerer også under 

årets event. Emmanuel er helgas 

kapellmester og leder bandet fra 

pianokrakken.  
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Fra Finnsnes kommer et helt kor (Privilegium) på ca 30 stk, så kanskje det er tid for 

flere til å planlegge årets kor-tur til Flekkefjord. Ønsker du å være med 

i PROSJEKTKORET kan du melde deg på med en mail til 

sangfesten@metodistkirken.no 

Husk å oppgi navn, adresse, mobilnr og mailadresse (om du har), samt T-shirt 

størrelse ved påmelding. 

Metodistkirken i Flekkefjord står som ansvarlig arrangør av Sangfesten 2016. 

Kontaktperson: Jon Løvland, 479 75 935 

Du finner fullt program og mer informasjon på nettsiden: www.sangfesten.no 

JULAFTEN 
Julaften ble iår feiret med en fullsatt kirke 

med fokus på den største julegaven av de 

alle: Jesus Kristus. 

Gudstjenesten ble ledet barne- og 

ungdomspastor Einar Drange. Gjennom 

bruk av flanellograf tok han barna 

gjennom juleevangeliet. Deretter brukte 

Einar en julegave i en skattkiste som 

inneholdt Jesus-barnet for å peke på at den største gaven som julen handler 

om: gaven Gud gav oss mennesker i Jesus Kristus, og det livet vi får motta gjennom 

han. Vårt flotte barnekor Pre Soul Children deltok også med å synge flere julesanger 

for oss. Pre Soul har i flere uker øvd fram til denne kvelden, og barna fikk virkelig vist 

de talentene som bodde i dem. Anne-Grethe Aagesen, Gro Sand Hansen og Ruth 

Waldron fremførte også flott sangen "Himmel og jord møtes i natt" mellom 

skriftlesningene.  

LEDERSITUASJON I SPEIDER OG FILMKLUBBEN METOZOOM 
Både speiderleder Trond Ivar Vikøren og Metozoom leder Thore Hinderaker er nå per 

i dag alene med ansvaret for sine respektive grupper. Trond Ivar og Thore etterlyser 

hjelp i sine grupper slik dette tilbudet ikke blir altfor sårbart. Det viktigste er ikke 

speiderkunnskaper eller kunnskap om film. Men det viktigste er interesse for unge og 

gjerne litt kreativitet. Om du kjenner Gud kaller deg til dette viktige arbeidet kan du 

kontakte Trond Ivar (976 57 942 / t.vikoeren@live.no) for leder i Speideren, eller 

Thore (481 25 579 / thohinde@gmail.com) for leder i Metozoom.  

Pre Soul Children 

Foto: Ellen Therese Jensen 
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SETT AV 15. - 17. JANUAR FOR Å BLI 

DIRIGENT ELLER TIL NY INSPIRASJON 

OM DU ALLEREDE ER DIRIGENT 
Det vil være mulighet for å melde seg på 

helt frem til arrangementet begynner. Gå 

ikke glipp av denne helgen med 

inspirasjon! Har du spørsmål om helga kan 

du ringe/mail Jon Løvland 479 75 935 / 

jon.lovland@metodistkirken.no  eller Ruth 

Waldron 415 53 947 / 

ruth@flekkefjord.metodistkirken.no.  

"LYS IMOT MØRKETIDA" 
På årets siste Storsamling fikk 

forsamlingen høre om og se lyset 

som er sterkere enn mørket. 

Storsamlingen 13.desember falt 

samtidig på St.Lucia dagen. Pre 

Soul hadde i forkant av 

gudstjenesten deltatt på 

Tjørsvågheimen hvor de hadde 

sunget for de eldre og lyst opp 

deres hverdag. Barna gikk også 

Lucia innmarsj i begynnelsen av 

gudstjenesten. Alle sanger og bibeltekster handlet denne dagen om Jesus som 

verdens lys. Pastor Einar talte i sin preken om hvordan Jesus er verdens lys ved å vise 

oss hvem Gud er, vise oss veien ut av mørket, og lede oss til Gud. Einar pekte også på 

at når vi mottar Jesus i vårt hjerte så kan vi være lys i verden. Barna fikk se dette 

konkret da de fikk tenne et eget lys fra "Jesuslyset" i lysgloben, og lyse opp i en 

mørklagt kirkesal.  

Som det har vært vanlig på storsamlingene denne høsten hadde barna selv ansvaret 

for gjennomførelsen av det meste i gudstjenesten. Barna ønsket velkommen, ledet 

menigheten i bønner, leste fra Bibelen, var forsangere og var også med på utdeling av 

nattverden. I tillegg deltok Pre Soul Children med flere sanger denne kvelden. Det var 

en flott stund hvor vi kunne møtes på tvers av generasjoner til gudstjeneste

Barna lyser opp for forsamlingen 

Foto: Ellen Therese Jensen 

mailto:jon.lovland@metodistkirken.no
mailto:ruth@flekkefjord.metodistkirken.no
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Torsdag 7.januar 
11:00 Bønn 
17:00 Nyttårsfest. Andakt ved pastor 
Einar Chr. Drange. Pre Soul Children 
deltar 
 
Søndag 10.januar 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange taler. Tema: Jesus i møte med 
generasjoner. Egen samling for barna.  
 
Mandag 11.januar 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 12.januar 
17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon 
 
Onsdag 13.januar  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 14.januar 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Fredag 15.-17 søndag januar 
Dirigent weekender 
Mulighet for å melde seg på frem til 
arrangementet begynner!  

Lørdag 16.januar 

20:00 Gospel Fellowship. Vi synger 
gospelsanger. Instruktørene fra 
dirigent weekend deltar.  

 
 

Kontakt oss: 
Metodistkirken 

Adresse: Brogt 14. 4400 Flekkefjord 
Postadresse: Postboks 180. 4400 Flekkefjord 

Bankgiro: 3030.27.70049 
Facebook: facebook.com/flekkefjordmetodistkirke 

 
Pastor 

 

Jan Robert Madsen 
Mobil: 906 99 378 

E-post: flekkefjord@metodistkirken.no 

Kontor: 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 

 

https://www.facebook.com/flekkefjordmetodistkirke
mailto:flekkefjord@metodistkirken.no
mailto:ecdrange@metodistkirken.no
mailto:Emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:ruth@flekkefjord.metodistkirken.no
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Søndag 17.januar  
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. 

Drange taler. Tema: Jesus i møte med 

ditt talent. Lovsanggruppe. 

Søndagsskole 

Mandag 18. januar 
11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 19. januar 
17:30 Speider 
 
Onsdag 20. januar 
19:00: Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 21. januar 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 24. januar  
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange taler. Sang ved Ruth Waldron, 
Anne-Grethe Aagesen og Gro Sand 
Hansen. Søndagsskole. 

 
Mandag 25. januar 
20:00 Lovsangøvelse 

 
Tirsdag 26.januar 
17:30 Speider 
Onsdag 27. januar 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 28. januar 
11:00 Bønn 

16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  

 
Søndag 31.januar 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert 
Madsen taler. Søndagsskole.  
 
13:00-16:00 Kor øvelse med Jarle 
Waldemar. Barneevangelist, forfatter, 
tryllekunstner og forfatter Jarle 
Waldemar kommer på besøk. I forkant 
av familiemøte blir det felles barnekor 
øvelse for alle interesserte. Øvelse er 
inkludert pauser og mat.  
17:00 Familiemøte med Jarle 
Waldemar 

  
Torsdag 24. desember Julaften  
16:00 Familiegudstjeneste. Pastor Einar 
Chr. Drange taler. Pre-Soul Children 
synger.  
 
Fredag 25. desember 1. juledag  
12:00 Høytidsgudstjeneste. Pastor Jan 
Robert Madsen taler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 8.februar 
18:00 Menighetsmøte. Presentasjon og 
samtale om menighetens framtid.  
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TENTRO JULEAVSLUTNING 
Mandag 30.nov var årets siste 

samling for våre konfirmanter. 

Det ble avsluttet med bowling 

og pizza. 

Konfirmantene i vår menighet 

har siden september vært 

samlet til 

konfirmantundervisning hver mandag (foruten høstferien). Her har vi sammen med 

Pinsekirken og Frikirken gjennomgått mange tema ut fra tro og liv. Undervisningen 

hentes ut fra et opplegg som kalles "Tentro". Det gir en aktuell og relevant belysning 

av de mange sidene ved den kristne tro.  

Å dra på leir er sentralt for konfirmanttiden. Vi har denne høsten reist til leirstedet 

høsten sammen til Haugli. Våre konfirmanter fra Metodistkirken har i tillegg deltatt 

på en egen leir for alle konfirmanter i Metodistkirken i Norge arrangert av MBU. 

Totalt er det nesten 30 konfirmanter fordelt på tre menigheter.  

Mandag 30.nov dro vi alle til Lyngdal for bowling og pizza. Det har vært den 

tradisjonelle måten å avslutte høsthalvåret på. Det ble virkelig god stemning og en 

god opplevelse. Konfirmantundervisningen starter igjen opp 11.januar.  

Fram til 7 mars vil vi fortsatt ha felleskonfirmantundervisning med Pinsekirken og 

Frikirken. Fra 14 mars og frem mot selve konfirmasjonen vil vi ha egen undervisning i 

våre egne menigheter. Våre konfirmanter vil da særlig få lære hva er unikt med 

Metodistkirken, og lære om Metodistkirkens historie. I dette inngår en tur til London 

8.-11.april hvor konfirmantene vil få besøke det stedet John Wesley bodde de siste 

11år av sitt liv. 

GÅ IKKE GLIPP AV MENIGHETSMØTE 1.FEBRUAR KL 18:00 
Det vil på møte bli en presentasjon av menighetens handlingsplan og samtale om 

tiltak for å nå disse målene.  

PERSONALSITUASJON 
Musikkarbeider Emmanuel Waldron er sykemeldt 50% ut januar pga hans operasjon 

før jul. Barne- og ungdomspastor Einar Drange vil fra 15.februar ha fedrepermisjon i 

80%.  
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MEDLEMSOPPTAKELSE 
Vi startet et nytt kirkerår 1.søndag i 

advent med å ta imot 2 nye 

medlemmer til menigheten vår. 

Jørgen(t.v.) og Puia(t.h.) som er døpt 

og konfirmert avla sine 

medlemsløfter 1.søndag i advent og 

ble dermed tatt opp i menigheten 

som bekjennende medlemmer. Vi 

ønsker dem hjertelig velkommen 

som medlemmer i menigheten vår. 

I løpet av gudstjenesten bar Ruben og Charlotte frem deres sønn Caspian til forbønn. 

Vi takker dem for de ønsker være del av vårt fellesskap og ber om Guds velsignelse 

for deres familie.  

Det var pastor Reidar Skarung(bildet) fra 

Sandnes. Det ble et hyggelig gjensyn for veldig 

mange da Reidar Skarung er godt kjent utenfor 

Sandnes hvor han bor. Reidar talte 

lidenskapelig ut fra temaet om hvem Jesus var 

og hva hans oppdrag var. Han pekte særlig på 

at Jesus ikke bare var et vanlig menneske, men 

også Gud. Og fokuset på Jesu oppdrag var å la 

mennesker få del i Guds rike her og nå.  

 

MØTE OM MEDLEMSSKAP I METODISTKIRKEN 
Torsdag 4. februar kl 16:45 vil det bli arrangert et møte om hva det vil si å være 

medlem i Metodistkirken. Møte er ment til være til informasjon til de som vil vurdere 

kirketilhørigheten sin i Metodistkirken, men som enda ikke er gått inn som 

medlemmer. Men medlemmer er også fullt velkommen. Det vil i løpet av møte gis en 

kort presentasjon av Metodistkirkens opprinnelse, hva som er unikt med 

Metodistkirkens lære og hva det betyr å være medlem av Metodistkirken. Ansvarlig 

for møte er Barne- og ungdomspastor Einar Christian Drange. Selve 

medlemsopptakelsen vil skje på gudstjenesten 11.mai kl.11:00.  
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BASAR 
Torsdag 3.desember ble det invitert til 

basar med stor suksess. Det ble invitert til 

kiosk med rikt utvalg. Hyggelig fellesskap 

og samvær rundt bordene. Pre Soul 

Children, Soul Children/Teens og Anne-

Grethe Aagesen sang for de fremmøtte. I 

tillegg var det andakter av Elise Løvland 

og Einar Christan Drange. På toppen av 

det hele var det åresalg og loddtrekning. 

Fra torsdag ettermiddag til kveld var dermed Wesley salen i kirken fullsatt av både 

små og store. Det var mange hyggelige timer, uansett om man gikk hjem med en 

gevinst eller ikke. Basaran som er til inntekt for menighetens arbeid gav også et 

fantastisk resultat på over 55000,-! Vi vil rette en stor takk til alle dere som bidro med 

å være tilstede denne dagen, som kjøpte lodd og støttet opp rundt basaren. En 

spesiell takk til alle dere som bidro til å planlegge og gjennomføre basaren, dere som 

birdo ved å lage til mat, kaker, selge lodd, samle inn gevinster og bidro med sang og 

andakt.   

VI SANG JULA INN! 
20.desember ble det igjen invitert til å 

synge jula inn. Det ble allsang, og flotte 

opptredener av Flekkefjord Gospelkor, 

Soul Children/Teens og Harald 

Gundersen med team. 

4.søndag i advent har det vært tradisjon 

å synge jula inn. Både klassiske 

julesanger og nyere utgaver 

sanger brukt på årets samling. Møtet 

ble ledet av Rasmus Sand Hansen. Det ble iløpet av kvelden vekslet mellom allsang og 

sanger sunget av de ulike kor og artister. Barne- og ungdomspastor Einar Drange 

holdt også en kort andakt hvor han pekte på freden som julen bringer ved Jesu 

fødsel. Jesus ble født for å gi oss mennesker fred. Fred mellom Gud, hverandre og fra 

det som måtte tynge oss ned. Vi takker alle involverte som var med å gjøre denne 

kvelden til en minnerik aften. Takk også til alle dere som kom og var med å synge jula 

inn også i år! 

Sang av Soul Children/Teens 

Foto: Ellen Therese Jensen 

Einar Sand og Sigmund Kroslid selger 

lodd.  


