
«For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, 

skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» 

Evangeliet etter Johannes 6,40 

 

 

 

HØSTENS PREKENTEMA: «HVORFOR(KRISTEN)?»  

SEND INN DITT SPØRSMÅL! 
Våren startet kanskje sist uke i 

Flekkefjord. Men allerede er vi 

igang for fullt med å planlegge 

høsten! Prekentema blir denne 

høsten «hvorfor(kristen)?». Vi 

ønsker med dette tema ta opp 

sentrale spørsmål om livet og troen 

for å forsøke gi svar hva det vil si å 

tro på Jesus, hvorfor det er viktig, og hvordan dette påvirker livene som vi lever. 

Høstens tema vil starte med en "intro-weekend". Intro-Weekend vil bestå av 

kveldsmøter fra torsdag til lørdag, og avsluttes med gudstjeneste søndag formiddag. 

Tema for intro-weekend vil være "hvorfor Jesus?" hvor vår barne- og ungdomspastor 

Einar Drange vil preke. 

Fordi vi håper og tror det er mange som har ulike "hvorfor" 

spørsmål knyttet opp mot Gud og livet så vil vi oppfordre til å sende 

inn "hvorfor" spørsmål som muligens vil bli tatt opp som søndagens 

prekentema denne høsten. Du kan sende inn spørsmål anonymt på 

vår nettside. Om du skanner denne QR koden kommer du direkte til 

nettsiden. 

Det vil også være en boks i kirkens vestibyle hvor du kan skrive ned ditt spørsmål. 

Det vil være mulig å sende inn spørsmål frem til 1.juni. Så har du selv spørsmål, eller 

kjenner noen som du vet sitter inne med spørsmål som du ønsker skulle bli tatt opp 

som preken: send inn ditt spørsmål! 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

April 

Nr.4/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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BLI MED PÅ ÅRETS MENIGHETSHELG TIL ÅPTA LEIRSTED 2.-4. SEPTEMBER 
De fulle detaljer 

er enda ikke klart 

for årets 

menighetshelg. 

Men noter 

allerede datoen 

slik du får den 

med deg! Det vil 

som vanlig være fokus på godt fellesskap med Gud og hverandre. Barne- og 

ungdomspastor Einar Drange vil ha ansvar for møtene. Våre sang- og 

musikkarbeidere Ruth og Emmanuel Waldron vil også være delaktig.  

OPPSTART AV 

MUSIKK/BAND SKOLE I 

METODISTKIRKEN 
  

Spiller du piano, trommer, 

bass eller gitar er dette 

midt i blinken for deg! 

Vår musikkarbeider 

Emmanuel Waldron 

inviterer nå til 

musikk/band skole. Med 

på laget har han Daniel 

Hinderaker(trommer), 

Mathias Lunde (gitar) og 

Erling Gundersen (bass). 

Musikk/band skolen 

lanseres mandag 18.april 

17:00-18:30! 

 Kontakt Emmanuel 

Waldron for mer 

informasjon 
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KONFIRMANTGUDSTJENESTE 24.APRIL 
Konfirmanttiden for våre 5 konfirmanter 

2015/2016 nærmer seg slutten. Barne- og 

ungdomspastor Einar kan fortelle det har 

vært en stor glede å få bli kjent med disse 

5 fantastiske ungdommene. Søndag 

24.april er konfirmantgudstjenesten. På 

vegne av menigheten vil vi takke for at 

dere valgte å delta som konfirmanter i vår 

menighet. Vi håper dere fortsatt vil kjenne 

tilhørighet til vår menighet. Vi ønsker hver 

og en av dere Guds velsignelse over 

framtiden. Konfirmantene er fra venstre: Mathilde Kroslid, Preben Egeland, Adel 

Heskestad, Andreas Vikøren og Tor-Ivar Andreassen.  

NB! TIRSDAG 10.MAI KL.18:00 INVITERES DET TIL INFORMASJONSMØTE FOR 

KONFIRMANTER 2016/2017 

MELD DEG PÅ SOMMERFESTEN! 
Nå er det klart for 
påmelding til årets 
høydepunkt. 

DROTTNINGBORG 
28. – 31. JULI 2016 

 ÅRETS TEMA: 

ÅPNE HJERTER – 

ÅPNE SINN – ÅPNE 

DØRER 

 Sommerens store 

høydepunkt for 

Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her 

samles folk i alle aldre til en uke med Guds ord i fokus, til inspirasjon og utfordring for 

enhver. De gode opplevelsene vil stå i sentrum, og det vil være gode muligheter til å 

stifte nye bekjentskap og for å slå av en prat med gamle kjente. Sommerfesten er 

også en kjempefin måte å feriere på. Drottningborg ligger idyllisk til i skjærgården 

med gode muligheter for bading og strandliv. Du kan melde deg på Sommerfestenved 

å besøke nettsiden www.metodistkirken.no/sommerfesten eller på telefon: 99 23 68 90. 

Ruth Waldron ber om og får svar fra deltakerne på 

Sommerfesten 2014. Hun og mannen Emmanuel 

blir med oss også i år! 

http://www.metodistkirken.no/sommerfesten
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Lørdag 2.april 
11.00 Seminar med 
Arvid Berntsen. Tema: " I 
dag, -- En tid som aldri 
før."  og " Store tegn i 
tiden, - Hva sa Jesus. ". 
Kaffepause mellom 
undervisningen. 
 
Søndag 3.april 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Preken av Pastor 
Jan Robert Madsen. Nattverd.  
Lovsanggruppe. Søndagsskole. 
Metodistkirkens forbønnsliste: Svolvær og 
Skånland menighet. Prest Gunnar Andersen  

17:00 Bønn- og lovsangkveld. 

Bønnevandring, stillhet, lovsang, 

bibellesning og vitnesbyrd. Dørene 

åpnes: 17:00, 18:00, 19:00. Siste sesjon 

avsluttes også med kjærlighetsmåltid. 

 

Mandag 4. april 

11:30 Formiddagstreff 

20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 5.april 
17:30 Speider 
 
Onsdag 6.april  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 7.april 
11:00 Bønn 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 

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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Lørdag 9.april 
16:00 Blåtime. Tema: «Levde liv». En 

annerledes måte å 

møtes på. En 

«nærmere» måte, mer 

«tett» på.  

Søndag 10. april 
17:00 Storsamling. «På Skattejakt i 
Bibelen». Rasmus Sand Hansen preker. 
Barn- og unge leder. Sang av Pre Soul 
Children. Kveldsmat. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Metodistkirkens Kvinneforbund. Leder Tove Synnøve 
Tveit.  
 

Mandag 11.april 
20:00 Lovsangøvelse 
  
Tirsdag 12.april 
17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon 
 
Onsdag 13.april 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 14.april 
11:00 Bønn 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 17.april VÅROFFERDAGEN 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Prest 
Harald Olsen som er prest i 
Kragerø og Bamble preker. 
Utdeling av Det nye 
testamentet til 10-åringene. 

Søndagsskole. Lovsanggruppe. Soul 
Teens. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Bodø menighet. Prest Rune Joar Larsen  

 
Mandag 18.april 
11:30 Formiddagstreff 
17:00 Musikkskole lansering!  
20:00 Lovsangøvelse 
  
Tirsdag 19.april 
17:30 Speider 
 
Onsdag 20.april 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 21.april 
11:00 Bønn 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 24. april  
10:30 Bønn 
11:00 Konfirmantgudstjeneste. Barne- 
og ungdomspastor Einar Drange preker. 
Sang av Soul Children/Teens. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Molde menighet. Prest Sigurd Heiervang  

 
Mandag 25.april 
20:00 Lovsangøvelse 
  
Tirsdag 26.april 
17:30 Speider 
 
Onsdag 27.april 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
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Torsdag 28.april 
11:00 Bønn 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
 
 

Søndag 1. mai  
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Arvid Moi preker. 
Søndagsskole. Lovsanggruppe. Nattverd 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Trondheim menighet. Prest Jon-Erik Bråthen. Ingerid 
Marie L. Hoggen  
 

Mandag 2.mai 
11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 

SLUSH 
4-5 mars ble det invitert til 

SLUSH kurs for 10-14 åringer 

som del av vår 

trosopplæringsplan i regi av 

Søndagsskolen Norge. 

For å hjelpe våre ungdommer 

med å bli bedre kjent med 

Gud, utvikle seg som ledere, 

oppdage sine talenter og 

gaver, og få prøve ut dette i 

en trygg atmosfære inviterte vi til SLUSH kurs. SLUSH står for "SPRELL LEVENDE Unge 

Søndagsskole-Hjelpere". Ungdommene fikk her gjennom teori og praksis prøve seg ut 

i forskjellige lederoppgaver. De fikk lære om viktigheten og utfordringen med 

formidling. De fikk også lære seg sang, dans og prøve ut flanellograf, formidling med 

plansjer. I tillegg fikk de undervisning i Bibel og troen. Ut fra navnet SLUSH fikk de 

unge også drikke mye god slush da søndagsskolen hadde medbrakt en slush maskin! 

Flere av deltakerne fikk også prøve seg ut som ledere under søndagens 

Søndagsskole. De unge som deltok på kurset vil motta et vitnemål på at de har 

gjennomført og bestått SLUSH kurset på Storsamlingen 10.april kl.17:00.  

 

 

 

 

Sigrid og Tilla lærer om viktigheten av 

kommunikasjon ved å bygge lego med ryggen 

mot hverandre.  

Venstre: Grete Askekjær 

fra Søndagsskolen med 

undervisning.  

Høyre: Sigrid, Tilla og 

Mirijam er med som 

hjelpeledere på 

søndagens søndagsskole 

sammen med Karianne 

Lunde. 
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DÅP PÅ OPPSTANDELSEDAGEN 
På den dag som var kirkens tradisjonelle 

dåpsdag i oldkirken 1.påskedag gledet vi 

oss over Rune og Hanne som bar frem 

deres sønn Birk Johannessen Aasen til 

dåp. Vår pastor Jan Robert Madsen 

utførte selve dåpshandlingen. Som del 

av menighetens trosopplæring mottok 

også dåpsfamilien bok og hilsen på 

vegne av menigheten fra Anne Solveig Kroslid. Vi takker 

familien for de ønsket bære deres barn frem til dåp i vår menighet. Vi vil også 

oppfordre menigheten til å følge opp sitt fadderløfte ved å be for Birk og ta imot han 

og familien med glede i vår menighet.  

 

 

 

 

SISTE FELLESUNDERVISNING FOR 

ÅRETS KONFIRMANTER 
Gjennom høsten og vinteren har våre 

konfirmanter hatt fellesundervisning 

sammen med konfirmantene fra 

Pinsekirken og Frikirken. Siste 

fellesundervisning hadde vår barne- og 

ungdomspastor Einar ansvar for. Her ble 

det tatt et tilbakeblikk på hva man har lært og opplevd, og hvordan dette kan få 

prege fremtiden. Fram mot konfirmasjonssdagen vil nå våre konfirmanter få 

undervisning spesielt mot Metodistkirkens historie og lære. Tema konfirmantene skal 

lære om er vårt syn på dåp og nattverd. De skal få bli bedre kjent med vårt 

Misjonsselskap, og de skal reise på tur til London 8-11april for å besøke Wesley 

Chapel for å lære spesielt om Wesley og Metodismens begynnelse. Denne 

konfirmantturen arrangeres i samarbeid med våre menigheter i Egersund, Stavanger, 

Bergen Central, Bergen Fyllingsdalen, Kragerø, Trondheim og Haugesund. Til slutt skal 

det forberedes til konfirmantgudstjenesten.  

Foto: Ellen Therese Jensen 

VI GRATULERER 
75 år:                                                                      80 år: 

Martha Sand Meistad, 08.03                           Lilly Løvland, 30.03 
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SANGFESTEN 2016 
AV ELLEN THERESE JENSEN 

Helgen den 11-13. mars var det Sangfesten for 

tiende år på rad i Flekkefjord.  

Sangfesten er et sang arrangement for folk i 

alle aldere. I år var det med folk fra både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Sangere fra 

Flekkefjord og områdene rundt, Bergen, Larvik, 

Finnsnes og til og med Sverige. Ca. 160 sangere 

var samlet for arrangementet.  

Årets dirigenter var Ruth Waldron, og 

Lene Nørrelykke fra Danmark, med deres 

menn på piano/orgel. 

Også Kristin Valle Printz, dirigent for 

Flekkefjord gospelkor, lærte bort en 

versjon av «Joyful Joyful» fra Sister Act 2. 

Siden det var jubileum for Sangfesten så 

hadde Jon Løvland, sjef for hele 

arrangementet og den som startet det 

hele, fått den kjente artisten Samuel 

Ljungblad fra Sverige til å være med. En veldig 

sprudlende mann som var veldig klar for å komme 

tilbake til neste 

år. Konserten ble 

holdt på Søndag 

den 13. mars, 

med nesten fullt 

hus i Ueneshallen. 

En veldig vellykket konsert. Vi vil rette en spesiell 

takk til alle som bidro med forberedelse, 

kjøkkenhjelp, rigging, pynting, kiosksalg. En 

fantastisk jobb gjort på dugnad som vi ikke kunne greid oss uten.  Sett allerede nå av 

datoene til Sangfesten 2017 17.-19.mars! Under konserten 19.mars blir det "full fyr 

på Spira"(kulturhuset)! Artistene er allerede bekreftet: Samuel Ljungblahd, Dave 

Daniel og Ruth Waldron.  

Rundt 160 sangere ble drillet av 

dyktige korinstruktører 

gjennom helgen foto:JL 

En «sprudlende» Samuel 

Ljungblad foto: JL 

foto: JL 

Forberedelse på kjøkkenet i Frikirken 

foto: JL 


