
Syng for Herren, velsign hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til dag.  

Salme 96,2 

 

 

 

 REKORDMANGE SANGERE VIL SYNGE I PROSJEKTKOR UNDER SANGFESTEN 

2016 
Over 130 sangere 

har til nå meldt 

seg på, og i tillegg 

til lokale sangere 

kommer 

påmeldinger fra 

Nord-Norge og 

helt fra Sverige til 

11.-13. mars.  

 

 

 

Påmeldingen er fortsatt i full gang, og det strømmer daglig inn påmeldinger fra alle 

steder. 

I år er det et kor fra Finnsnes og et kor fra Gøteborg som gjør at det kommer ekstra 

mange sangere i prosjektkoret melder Jon Løvland.  

Det er ekstra hyggelig når Sangfesten feirer 10-års jubileum!! 

Har du ikke fått meldt deg på ennå kan du sende en epost til 

sangfesten@metodistkirken.no med Navn, mobilnummer, Tshirt størrelsen og 

hvilken stemme du synger (Sopran/alt/Tenor). Påmelding helst før 1.mars. 

Sees 11.-13. mars 2016!! All nødvendig info ligger på www.sangfesten.no 

Ring Jon Løvland evt. 479 75 935 om du har ytterligere spørsmål eller spesielle 

behov.  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Mars 

nr 3/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



1 
 

BISKOP CHRISTIAN 

ALSTED KOMMER TIL 

FLEKKEFJORD FOR Å 

MARKERE SANGFESTENS 

10ÅRS JUBILEUM 
Til Sangfesten 

Gudstjenesten i Flekkefjord 

kirke 13.mars kl. 11:00 vil 

vår biskop Christian Alsted 

tale. Sangfesten har fått stor anerkjennelse i Metodistnorge og flere andre 

menigheter i landet har også startet sine egne Sangfester. Alsted kommer for å 

anerkjenne viktigheten og betydningen Sangfesten har fått når den nå i Flekkefjord 

feirer 10 år. Alsted er selv veldig glad i gospel musikk. Før Alsted ble biskop var han 

prest i Jerusalem kirken i København. Denne menigheten hadde selv en storsatning 

på gospelkor og gospelmusikk.  

EGIL SVARTDAHL TALER PÅ ÅRETS 

FOLKEMØTER 
Torsdag 27.oktober til Søndag 30.oktober vil årets 

folkemøter bli avholdt i Ueneshallen. Dette er et 

arrangement som alle de kristne menigheter og 

organisasjoner står sammen om. Planleggingen 

begynte allerede i fjor høst. Fra vår menighet er 

Hanne Risvold og Kirsten Øysæd med i 

planleggingsgruppen. I forkant av folkemøtene 

ønsker vi lansere en bønnekampanje «B3» for å be for 3 personer du kunne ønske å 

ta med på disse møtene. Vi oppfordrer til å be for disse i 3 minutter, 3 ganger om 

dagen. «B3» materiale ligger gratis i vår vestibyle.  

SEMINAR MED ARVID BERNTSEN 
Aftenmisjonen inviterer lørdag 2.april kl.11:00-15:00 til 

seminar. Undervisningstemaene som Arve Berntsen vil 

snakke om er: " I dag, -- En tid som aldri før."  og " Store 

tegn i tiden,-- Hva sa Jesus. ". Det koster ingenting å delta 

på seminaret. Mellom de to undervisningstema vil det bli 

tid for kaffepause.  
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AFTENMISJON MED KVELD OM HAMMERFEST 

METODISTKIRKE 
8.mars inviterer Aftenmisjonen til en kveld som vil handle 

om «Verdens nordligste metodistmenighet». 

Aftenmisjonen har i den senere tid knyttet seg spesielt opp 

mot Hammerfest som en vennskapsmenighet. Jon Løvland 

som for kort tid siden var i Hammerfest vil vise bilder fra 

sitt besøk og fortelle om denne menigheten. Ønsker du bli 

bedre kjent med metodistene i Hammerfest og vår 

vennskapsmenighet bør du merke 8.mars kl. 19:00 i 

kalenderen. Som vanlig blir det også sang, andakt, og noe servering. Vel møtt! 

 

BJØRG HELENE 

GRANUM 
Det er med sorg vi 

mottok nyheten at Bjørg 

Helene R. Granum døde 

lørdag 13. februar, 67 år 

gammel. Bjørg og hennes mann Ivar, som var pastor i vår menighet er godt kjent for 

mange her i Flekkefjord. De var her i denne byen i hele 8 år, hvor Bjørg også var 

utnevnt som diakon både til vår menighet og Egersund. Bjørg ble gravlagt fra Haug 

Kirke 19.februar. Tilsynsmann Øyvind Helliesen sa dette i begravelsen om Bjørg: 

«Bjørg passet til å være diakon. Hun var engasjert i mennesker, god til å se 

mennesker og å vise omsorg, en god samtalepartner og sjelesørger. Familien har gitt 

meg lov til å fortelle at etter Bjørgs ønske har hun tjenestedrakten, alba og stola på 

seg i kisten. Den hvite tjenestedrakten, som både minner oss om dåpen og troen, og 

om det evige liv- og stolaen som symbolet på tjenesten som diakon. Bjørgs tjeneste 

startet ved alteret- og derfra var hun sendt ut i verden for å tjene sine 

medmennesker. Vi er takknemlige for at vi har fått ha Bjørg Helene iblant oss, som 

venn, kollega, samtalepartner og inspirator.»  

Vi lyser fred over Bjørg Helenes gode minne. 

Minnegave for bygging av bibliotek til skolen i Nyanidzi i Zimbabwe og til menigheten 

Global Mission i Iwaki i Japan kan gis til konto 2280.23.13784. 
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Tirsdag 1.mars 
17:30 Speider 
 
Onsdag 2, .mars 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 3.mars 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Fredag 4.mars KVINNERS 
INTERNASJONALE BØNNEDAG 
18.00 SLUSH kurs. Ledertreningkurs for 
10-14 åringer. 
 
Lørdag 5.mars 
10.00 SLUSH kurs 
 
Søndag 6.mars 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Pastor 

Jan Robert Madsen. Nattverd.  

Lovsanggruppe. Søndagsskole. 
Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirken 

i Norge, Nasjonalt Arbeid (MNA) Leder Leif S. 

Jacobsen 
 

Mandag 7. mars 

20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 8.mars 
17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon. 
 
Onsdag 9.mars  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 

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


4 
 

Torsdag 10.mars 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Fredag 11.mars 
17:30 Sangfesten 2016 er i gang! 
Prosjektor øvelse i Frikirken. 
Lørdag 12.mars 
10:00-19:00 Prosjektor øvelse.  
 
Søndag 13. mars 
10:30 Bønn 
11:00 Sangfesten Gudstjeneste i 
Flekkefjord Kirke. Biskop Christian 
Alsted preker. Sangfesten Band. Koret 
Privilegium.   
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Hammerfest menighet. Prest Per Bradley 
 

19:00 Sangfesten konsert i 

Ueneshallen. Voksen 200,-.         

Ungdom 50,-.  

Mandag 14.mars 
11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
  
Tirsdag 15.mars 
17:30 Speider 
 
Onsdag 16.mars 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 17.mars 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 

17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 20.mars PALMESØNDAG 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Gaute 
Grimsby. Sang av Titanilla Vàmosi.   
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Tromsø menighet 
Prest Ole Jakob Vestvik. Diakon Solfrid Johansen 
Harstad/Narvik menighet. Prest Ole Jakob Vestvik 

 
Torsdag 24.mars SKJÆRTORSDAG 
18:00 Kjærlighetsmåltid 
 
Fredag 25.mars LANGFREDAG 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Einar 
Sand.  
 
Søndag 27. mars 1.PÅSKEDAG 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Pastor 
Jan Robert Madsen. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Finnsnes menighet. Prest Andreas Kjernald  
Roy Frode Løvland. Mysen menighet. 
Prest Andreas Kjernald 

 
Tirsdag 29.mars 
17:30 Speider 

 
Torsdag 31.mars 
11:00 Bønn 
16.00 Middag 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
11:30 Formiddagstreff 
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AVSKJEDSAMLING FOR PROST HILDE SIRNES I 

FLEKKEFJORD KIRKE 
Søndag 6.mars kl. 18:00 inviteres det til 

avskjedssamling for avtroppende Prost i Lister Hilde 

Sirnes i Flekkefjord Kirke. Det blir tale ved Biskop 

Stein Reinertsen, Konsert. Kollekten vil gå til 

mindreårige flyktninger og asylanter bosatt i Lister. 

Etter samlingen blir det kirkekaffe på Grand hotell arrangert av Flekkefjord Jazzklubb. 

NY BØNN- OG LOVSANGKVELD SØNDAG 3.APRIL KL. 17:00! 
Det vil som forrige gang bli lagt opp til flere sesjoner. De ulike sesjonene vil bestå av 

bønnevandring, stillhet, lovsang, bibellesning og vitnesbyrd. Hver sesjon vil vare ca en 

time. Man er ikke nødt til å bli med fra begynnelsen, men kan velge å delta på 

tidspunktet som passer. Den siste sesjonen vil avsluttes med et kjærlighetsmåltid i 

kirkesalen. Vi håper og tror Gud vil bruke denne muligheten til å berøre den enkelte.  

VEDTAK I MENIGHETSRÅDET OM TIDSPUNKT FOR STORSAMLING 
På bakgrunn av brev til menighetsrådet angående Storsamlingens tidspunkt har 

Menighetsrådet fattet 14.12.15 følgende vedtak:  

«Det ble votert over om det fortsatt skulle være Storsamling kl 1700 en søndag i 

måneden. Det fikk menighetsrådets tilslutning. Så ble det votert om det skulle 

åpnes for mulighet at samme søndag også kunne være et arrangement på 

formiddagen. Dette fikk flertall. Det ble videre votert om denne 

formiddagssamlingen kunne være en gudstjeneste. Dette fikk ikke flertall.» 

Storsamling vil fortsatt være menighetens generasjonsgudstjeneste den søndag den 

feires. Menighetsrådet åpner derimot opp for en supplerende 

formiddagssamling kl. 11:00 samme søndag. Denne samlingen må 

derimot arrangeres på initiativ av de som måtte ønske dette.  

MENIGHETSMØTE 
1.februar ble det avviklet et menighetsmøte hvor visjonen ble 

gjennomgått, hver leder for de ulike gruppene i menighetene la 

fram sine satsingsområder, og det ble samtale rundt bordene. I samtalene rundt 

bordene fikk hver gruppe legge frem 3 ting de var fornøyde med, og 3 ting man 

ønsket å jobbe mer med. Grunnlaget for disse samtalene og det som hver gruppe 

skrev ned vil legge utgangspunktet for arbeidet i Menighetsrådet videre.  
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LIVLIG STORSAMLING FOR ALLE GENERASJONER 
Søndag 14.april fikk 

barn og unge igjen 

vist frem sine 

talenter og gaver. 

Fordi man ved en 

misforståelse 

trodde årets 

Rwanda konsert var 

samme søndag 

valgte man å flytte 

Storsamlingen til 

kl.11:00 denne 

søndagen. Men utenom tidspunktet var Storsamlingen akkurat slik den har vært 

gjennom hele høsten. Menigheten ble hilst velkommen og ledet gjennom 

gudstjenestens ulike ledd fra barn og unge. Vårt Pre Soul Children kor sang flere flotte 

sanger som de øver på hver torsdag. Bertine, Miriam, Tilla, Maria, Jasmin og Sigrid 

opptrådte denne søndagen med flott danseoppvisning. Historien og tema for 

søndagens gudstjeneste var "Jesus i møte med den lamme mannen". Historien fikk de 

fremmøtte oppleve gjennom et skuespill. I gudstjenesten ble dette"aktualisert" til 

den lamme jenta da Tirill lå på båren som vår speidergruppe hadde brukt et par 

speidersamlinger på å lage. Et par speidere var også tilstede i Gudstjenesten i uniform 

og speiderskjerf og bærte båren med Tirill til Jesus. To av våre konfirmanter, Tor Ivar 

og Andreas spilte rollene som Jesus og fariseeren i skuespillet. Barne- og 

ungdomsprest Einar aktualiserte innholdet ved å peke på at slik den lamme ble båret 

av sine venner til Jesus, kan vi være med å bære hverandre spesielt gjennom bønn til 

Jesus. Einar pekte på spesielt hvordan Pre Soul Children hver korøvelse har en egen 

bønnestund hvor barna legger frem bønneemner og alle ber dermed sammen og 

løfter disse tema og personer opp til Jesus. Viktig er det også å ikke slutte be selv om 

svaret skulle utebli eller bli noe annet enn forventet. For om man ikke ber, så skjer 

det iallfall ingenting. La oss derfor fortsette å bære hverandre til Jesus! 
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MISJONSMARKED PÅ 

SØNDAGSSKOLEN 
Søndag 7.februar arrangerte 

Søndagsskolen Barnas 

Misjonsmarked på Kirkekaffien. 

Store og små var sammen og laget 

forskjellig som kunne selges til 

inntekt for misjonsprosjektet vårt i 

Nyanombe. 

Vi laget og solgte fastelavensboller, 

fuglemat, hjertekranser m pynt og lodd på et slags «lykkehjul» 

Det kom inn kr 7011,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARLE WALDEMAR KORDAG 
Søndag 31.januar ble det invitert til å synge i et barnekor sammen med Jarle 

Waldemar. 

Fra 13:00 til 16:00 ble det invitert til trylling, konkurranser og korøvelser med Jarle 

Waldemar. Det ble også serverrt mat i Welsey salen til unge og voksne i Wesley salen 

mellom de ulike øktene. kl 17:00 ble det invitert til familiemøte hvor "prosjektkoret" 

bestående av barna opptrådte på flere sanger sammen med Jarle Waldemar.  


