
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 

gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.  

Evangeliet etter Johannes 14,27 

 

 

 

VARM HILSEN FRA NYAN´OMBE OG 

MENIGHETEN I SHAPURE! 
Anne Ng Forster i Metodistkirkens 

Misjonsselskap forteller at de har reist 

grunnmuren på kirken, som ser ut som den blir 

kjempestor! Presten er superfornøyd, og alle er 

med og bidrar. Skikken er sånn at de kommer fra 

andre kirkesamfunn og hjelper til også, når det 

bygges en ny kirke. De regner med at det legges 

sement på den etterhvert godt sammenpressede 

jorda, i løpet av denne uken. De hadde håpet på 

masse regn, sånn at jorda satt seg litt, men Zimbabwe 

opplever dessverre stor tørke for tiden, noe som også 

går utover avlingene. 

Klinikken som vises på bildet til 

høyre viser at man nå er klar til å 

legge ferdig taket. På bildet til venstre vises det hvor 

hengebroen kan bygges. Her har det vært bro tidligere, så det er 

allerede et fundament på hver side. Det kan være litt vanskelig å 

se på bildet, men Forster kunne ikke gå nærmere pga stedet er 

veldig bratt. Det er innhentet anbud på broen. Det er på 35.260 

USD. Vår misjonsgruppe må ta stilling til å utvide prosjektet til 

også omfatte brobygging. Til slutt en morsom historie fra 

Zimbabwe; hver gang de i staben ser noe som trenger oppussing 

eller nybygg, eller noe som burde vært handlet inn til et prosjekt, fleiper de med: 

«Det ordner Flekkefjord», eller «Vi kan jo høre med Flekkefjord». Så dere har stor 

stjerne i Zimbabwe, forteller Forster.  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Februar 

nr 2/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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GAVEINNTEKT 2015 
Vi vil rette en stor takk alle 

som gav gaver til menigheten 

i 2015. Som du kan se ut fra 

de forskjellige grafene er vi 

faktisk på pluss siden med ca 

83 000 i forhold til 

budsjettert gaveinntekt. 

Samtidig har nok våre 

utgifter steget betraktelig. 

Foreløpig orienting om 

menighetens økonomi vil bli 

lagt frem på menighetsmøte 

1.februar kl. 18:00.  

 

BLÅTIME 
Lørdag 23. januar ble det invitert til et nytt unikt møtepunkt: blåtime. 

Her ble det en samling med sang og tanker knyttet til sangene. Stolene 

var satt i en halvsirkel rundt pianoet, og kvelden ble avsluttet med mat. Ansvarlig 

kordinator for disse samlingene er Gro Gundersen. Neste samling blir lørdag 9.april!  
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ISRAELSMØTE 9.APRIL MED KONSERT 
Aftenmisjonen arrangerer Israelsmøte tirsdag 9. februar kl 19.00. Møtet starter 

denne gangen i Kirkesalen. Der skal vi få en liten konsert med operasanger Lorene 

Spain Espeland, som nå bor på Lista. Hun synger de fleste sangene på engelsk og litt 

hebraisk.  Alle sangene vil derfor ha norsk oversettelse på overhead. Sangene har et 

så fint budskap at det er viktig for oss at alle får muligheten til å forstå hva hun 

synger. På noen av sangene bruker hun «medbrakt musikk», det vil si CD. De andre 

sangene skal Olav Thormodsæther spille til. 

Etter denne konserten går vi ned i Wesleysalen, hvor vi fortsetter møtet. Kollekten 

denne kvelden går til et barnehjem i Israel som Hjelp til Russland støtter. Dette skal 

Hanne Risvold fortelle oss mer om. Ellers blir der andakt 

og god mat. Du er hjertelig velkommen.  

Hilsen Aftenmisjonen. 

MEDLEMSOPPTAKELSE SØNDAG 31.JANUAR 
Daniel Hinderaker ble denne formiddagsgudstjenesten 

tatt opp som bekjennende medlem i vår menighet. Daniel 

har etter noen års studie i Kristiansand flyttet tilbake til Flekkefjord med sin kone 

Therese som jobber som sykepleier på sykehuset her i Flekkefjord. Daniel er fortsatt 

student og pendler derfor vanligvis til Kristiansand på onsdagene for å fullføre sin 

mastergrad i musikk ved universitetet. Daniel er en utrolig dyktig trommeslager. Han 

er i vår menighet ofte å se bak trommene på gudstjenestene og på korøvelsene som 

del av bandet. Daniel har også ved flere anledninger deltatt på ulike konsert 

arrangement i Flekkefjord. På fritiden er han også med som trommeslager i gruppen 

«KELVIN». Vi ønsker Daniel velkommen som bekjennende medlem i vår menighet, og 

ber om Guds velsignelse over både Daniel og Therese Hinderaker.  

NB! Torsdag 4.februar kl 16:45 inviteres det til orienteringsmøte om medlemskap i vår 

menighet. Medlem opptakelse blir da på gudstjenesten søndag 22.mai.  

SØNDAGSSKOLEN PÅ KVANVIK 
Vi har i Kvanvik en søndagsskole som ligger under 

Metodistkirken. På oppstarten på nyåret møttes rundt 20 

barn og voksne fra Kvanvik, Midtfjelse og Abelnes. I 2017 vil 

denne søndagsskolen feire hele 60 år! 
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Mandag 1.februar 
11:30 Formiddagstreff 
18:00 Menighetsmøte 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 2.februar 
17:30 Speider 
 
Onsdag 3.februar 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 4.februar 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Informasjonsmøte om 
Medlemsskap i Metodiskirken 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 7.februar  
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Misjonsdag. 

Preken av Pastor Jan Robert Madsen. 

Lovsanggruppe. Søndagsskole.  

Metodistkirkens forbønnsliste: 

Metodistkirkens Misjonsselskap Leder 

Aart Huurnink, Misjonssekretær Øyvind 

Aske. 

Mandag 8. februar 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 9. februar 
17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon. Israelsmøte med 
konsert.  
 

Kontakt oss: 
Metodistkirken 

Adresse: Brogt 14. 4400 Flekkefjord 

Postadresse: Postboks 180. 4400 Flekkefjord 

Bankgiro: 3030.27.70049 

Epost: flekkefjord@metodistkirken.no 
Facebook: facebook.com/flekkefjordmetodistkirke 

 
Pastor 

Jan Robert Madsen 

 

Mobil: 906 99 378 

 

E-post: jan.robert.madsen@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 
 

Vaktmester 
Kjell Ståle Hamar 
 
Mobil: 413 86 084 
 
E-post: 
kjell.stale.hamar@flekkefjord.metodistkirken.no 

 
 

mailto:flekkefjord@metodistkirken.no
https://www.facebook.com/flekkefjordmetodistkirke
mailto:jan.robert.madsen@metodistkirken.no
mailto:ecdrange@metodistkirken.no
mailto:Emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:ruth@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:kjell.stale.hamar@flekkefjord.metodistkirken.no
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Onsdag 10. februar  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
19:30 Felles Askeonsdag Gudstjeneste 
i Flekkefjord Kirke, i samarbeid med 
DnK og Frikirken.  
 
Torsdag 11. februar 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 14. februar  
10:30 Bønn 
11:00 Storsamling Pastor Einar Chr. 
Drange taler. Barn og unge leder. Sang 
av Pre Soul Children.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Ålesund 

menighet. Prest Steinar Hjerpseth 

Mandag 15. februar 
11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 16.februar 
17:30 Speider 
 
Onsdag 17. februar 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 18. februar 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 

Søndag 21.februar 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Bjørg 
Torunn Lohne. Lovsanggruppe.  
Metodistkirkens forbønnsliste: 

Sarpsborg og Tune menighet. Prestene 

Torgeir Tveter og Niels Jørgen Aarvik 

Mandag 22. februar 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Onsdag 24. februar 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Lørdag 27. februar 
16:00 Eldremiddag 70+. Påmelding 
innen 21.02 til Martha Meistad på 
telefonnr: 902 62 171.  
 
Søndag 28. februar  
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Pastor 
Jan Robert Madsen. Lovsanggruppe. 
Søndagsskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Halden 

menighet. Prest Hilde H. Tveter 

Mandag 29. februar 
11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 1.mars 
17:30 Speider 
 
Onsdag 2. mars  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 3.mars  
11:00 Bønn 
16:00 Myldredag med middag. 
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VÅRT KIRKEBYGG. 
Dersom du har et våkent blikk, vil du se at 

vårt kirkebygg er nedslitt og trenger 

vedlikehold. I året som gikk, konsentrerte vi 

oss om det utvendige. Det er et stort arbeid 

som her er utført. Mange utenfor kirkeverge 

har deltatt i arbeidet, også ved eget initiativ. 

Hovedtyngden i arbeidet har vært tetting av 

lekkasjer og utvendig maling av vinduer, pynterammer og kledning. I tillegg er det i 

kirka utført en lang rekke med mindre arbeider. 

Nå er det vedlikehold av kirka innvendige som står for tur. Det er nærmest alle rom i 

kirka som har behov for at noe må gjøres. En kan bli motløs om en ser på alt under 

ett. Derfor har vi bestemt oss for å ta et rom av gangen, og foreløpig glemme det 

andre. Vi har startet arbeidet i Wesleysalen og gjør da ferdig her før vi går videre. 

Kanskje du ser at vi her har endret litt på fargen? Har du muligheten til å hjelpe oss i 

arbeidet, så ta kontakt. 

Nils Tore Mortensen 

NYTTÅRSFEST 
Torsdag 7.januar ble det invitert til den 

årlige nyttårsfesten for alle generasjoner. 

Festen ble i år ledet av Marie Vikøren. 

Barne- og ungdomspastor Einar Drange 

holdt en andakt over betydningen av 

juletreet. Vårt barnekor Pre Soul Children 

sang flotte julesanger og det ble også 

sunget flere allsanger. Alle dem som på 

torsdagene lager middager i forkant av 

korøvelser, og Metozoom ble også 

takket for deres innsats av Aud 

Sandsmark. Helt til slutt ble det vandring 

og sang rundt juletreet. Sang av Pre Soul Children 

Foto: Ellen Therese Jensen 

 

Gang rundt juletreet.  

Foto: Ellen Therese Jensen 
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VELLYKKET DIRIGENT WEEKENDER 
Helgen 15-17 januar samlet dirigenter i 

verdensklasse seg i Metodistkirken for å tilby 

kursing til kommende kordirigenter. Kor 

dirigenter fra mange land i Europa kom 

denne helgen for å bli inspirert og utrustet til 

å spre evangeliet gjennom sang i sine 

respektive land og menigheter. Instruktørene 

for helgen: Bazil Meade ( London Community 

Gospel Choir, UK), Karen 

Gibson (Kingdom Choir, UK), Petter 

Losnegård (Voice of Joy, NO), og vår 

egen Ruth Waldron.  

Ved å arrangere et slikt kurs er vi med å 

utruster mennesker og sender dem ut 

der Gud kaller dem til å gjøre evangeliet 

kjent og selv utruste mennesker. Det er 

flott at vi i Metodistkirken kan få være 

med på en slik oppgave.  

En stor takk til alle dere frivillige som var med å legge til rette for en suksessfull helg! 

GOSPEL FELLOWSHIP 
Lørdag 16.januar inviterte instruktører og 

deltakere av dirigent weekender inviterte til 

en flott gospelkveld. Det ble både allsang og 

flotte opptredener av de ulike instruktører 

og deltakere på årets Kor dirigent 

weekender. De som var tilstede fikk virkelig 

oppleve en gospelkveld i verdensklasse! 

SLUSH KURS FOR TWEENS 10-14 ÅR FREDAG OG LØRDAG 4-5 MARS 
I samarbeid med Søndagsskolen inviteres det til ledertreningskurs for 

Tweens.. Deltakere på kurset vil få lære om Gud, Bibelen og hjelp til å utvikle sine 

nådegaver. Invitasjon til 10-14 åringene vil bli sendt ut i disse dager fra barne- og 

ungdomspastor Einar Drange. Om du kjenner en som ikke har mottatt invitasjon så 

kontakt Einar om vedkommende skulle ønske være med.  
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