
«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud» 

Evangeliet etter Lukas 18, 27 

 

 

 

ALPHA – LIVETS SPØRSMÅL 
«Alpha» er en mulighet for hvem som helst 

til å utforske den kristne tro innenfor 

trygge rammer. Over 15 tema utforskes 

den kristne tro og livets store spørsmål i 

fellesskap med andre. 

Alpha er ikke et nytt konsept. Men det er et 

verktøy for å gjøre Jesus tilgjengelig for 

dagens mennesker. Mer enn 24 millioner 

mennesker over hele verden har funnet ut 

at det er vel verd å gjennomføre Alpha – i 

kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet 

eller i fengsel. Alpha er å finne i 169 land, 

og er oversatt til 112 språk. 

En Alpha kveld begynner vanligvis med et lett 

måltid, deretter fellesundervisning og til slutt 

samtale i grupper rundt kveldens tema.  

Til høsten vil vi gjennomføre to parallelle 

Alpha kurs. Et kurs som vil være for ungdom 

som har avsluttet sin 

konfirmasjonsundervisning. Dette kurset vil 

vår barne- og ungdomspastor Einar ha ansvar 

for. Kurset vil arrangeres i samarbeid med 

Den norske kirke. Ungdom som vi har 

kontaktinformasjon på vil motta invitasjon til 

dette kurset.  

Parallelt med Alpha for ungdom vil vi 

arrangere et eget kurs for voksneTil dette 

kurset for voksne trenger vi hjelp til å legge til 

rette for mat, hjelp til undervisning av enkelte 

tema. Det trenger kun være en av de ulike 

kveldene vi skal arrangere Alpha for voksne. 

Om du kjenner Gud kaller deg til en slik 

tjeneste kan du kontakte barne- og 

ungdomspastor Einar.  

Vi vil også oppfordre enhver av dere som 

leser dette til å vurdere bli med på et Alpha 

kurs.  Kanskje har du også noen venner, 

familie, eller bekjente du kunne tenke å 

invitere med til et slikt kurs? Spør dem om å 

bli med og utforsk livets spørsmål sammen
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"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



SEND INN DITT SPØRSMÅL TIL 

HØSTENS PREKENTEMA: 

«HVORFOR(KRISTEN)? 
Sitter du med noen «hvorfor» spørsmål 

knyttet opp mot livet og troen? Nå har 

du mulighet til å stille dem slik dem kan 

bli tatt opp som prekentema til høsten. 

Skann QR koden for 

å komme til vår 

nettside der du kan sende inn spørsmål.  

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! 

 

 

 

AMBULANSEN PÅ NYADIRE MISSION HOSPITAL INVOLVERT I ALVORLIG 

ULYKKE!
Folket på 

Nyadire, 

familie og 

venner 

sørger over 

sjåføren 

som omkom 

på stedet 

etter at 

Ambulansen 

ble påkjørt i 

et lyskryss i 

Harare. Den 

sørgelige 

nyheten 

kom til oss via lederen for Nyadire Connection 

i Pennsylvania, og lederen for verkstedet på 

Nyadire kunne bekrefte dette med bilde av 

ambulansen.   

Det som skjedde var at de sist onsdag hadde 

to meget alvorlig syke pasienter som trengte 

overføring til sykehus i hovedstaden, Harare. 

De ble overført sent onsdag kveld, og var ikke 

inne på sykehuset før kl. 22.00 på kvelden. 

VI GRATULERER 50 år: Inger Lise Refsland, 21.05                            
 

 



 
 

Den mannlige sykepleieren som fulgte 

syketransporten hjalp til med å stabilisere 

pasientene ved ankomst, og sjåføren sov i 

bilen mens han ventet. De kunne returnere kl 

05.30 til Nyadire. På vei ut av byen passerte 

de gjennom et lyskyss på grønt lys. Tragedien 

skjedda da en Izusu pickup kom inn fra siden 

på rødt lys i meget høy hastighet. Denne bilen 

traff ambulansen direkte inn på førerplassen 

(høyre side i Zimbabwe) og sjåføren døde på 

stedet. Ambulansen ble flyttet mellom 15 og 

20 meter sidelengs, og stoppet først ute i 

grøfta ved siden av veien. Den mannlige 

sykepleieren kom fra ulykken med mindre 

skader og ble utskrevet fra sykehuset kort tid 

etter.       

Det er de menneskelige tapene som gjør 

vondt! Mr. Kanyere har vært sjåfør ved 

lærerskolen fra tidlig på 90-tallet når Hilde og 

Jon Løvland var ute som misjonærer. Han fikk 

senere jobb ved sykehuset, og har de siste 

årene vært ambulansesjåfør. Han hadde alltid 

et godt smil, og var nøye med å passe på 

bilene han kjørte. 

Det var begravelse fredag 15. april på Nyadire 

og sjåføren ble gravlagt i sin landsby dagen 

etterpå. Våre tanker og bønner går til 

familien. Han etterlater seg 3 sønner i slutten 

av tenårene og opp i 20-årene. En av disse 

studerte som lærer ved Nyadire Teachers 

College.      

  

Siden sykehuset bare har denne ene 

ambulansen, rammer det også 

lokalsamfunnet hardt på den måten. Legen 

ved Nyadire Hospital skriver i en mail at 

sykebilen var fullverdiforsikret som avtalt ved 

overtagelse og mottak av gaven fra Norge, 

men at forsikringssummen for bilens nå-verdi 

ikke vil kunne fullt ut dekke anskaffelse av ny 

bil om det blir nødvendig. Akkurat nå venter 

de svar fra takstfolk for å vite om den kan 

repareres eller er vrak. Den ser unektelig ut 

som et vrak, men dette vil klarlegges snarlig

   

Mer informasjon om det videre løpet med å 

få en ambulanse tilbake på veien får komme 

etterhvert, men Jon Løvland har fremskaffet 

pris på ny ambulanse fra leverandøren sist og 

kan opplyse at det vil ta ca. fire måneder fra 

bestilling til de evt. kan få en ny ambulanse på 

plass. Jon er på misjonsstasjonen på Nyadire 

om kun 2 uker ifbm med et lenge planlagt 

besøk og vil der kunne følge opp saken og få 

mer informasjon direkte fra stasjons- og 

sykehusledelsen.    

I mellomtiden får de hjelp fra Mutoko 

Hospital, et offentlig sykehus som ligger ca 40 

minutters kjøring vekke på meget dårlige 

veier. Dette er ikke en god løsning, og det vil i 

vår diskusjon være som at sykebilene våre i 

Flekkefjord stod stasjonert i Kristiansand. Liv 

og helse er i fare på grunn av den lange 

avstanden og at det ikke alltid er tilgjengelig 

bil inne!! 

Dette er ikke vanskelig å kjenne engasjement 

for, vi i Flekkefjord som selv er midt inne i en 

lokaliseringsdebatt og snakker om reisetid og 

tilgjengelighet.  

Mange har allerede gitt uttrykk for at de vil 

hjelpe til med å få midler på plass for å hjelpe. 

Det samme signalet kommer fra Nyadire 

Connection, en vennskaps-forening for 

Nyadire Misjonsstasjon og Nyadire Sykehus i 

Pittsburg, Pennsylvania, USA. 

 

(Siden vi mangler viktig informasjon er 

saken ikke behandlet i verken misjonsgruppe 

eller menighetsråd. Mer informasjon følger.)



 
 

Søndag 8.mai 
11.00 Salmetimen Tema: " Hvor herlig klinger 

Jesu navn". Fellessang av kjente Jesus salmer.  

Vi får høre om salmenes innhold og 

opprinnelse. Det blir også solosang. Prest 

Harald 

Johnsen 

opprinnelig fra 

Halden, men 

bosatt i 

Stavanger har 

ansvar for 

programmet. 

Harald 

Johnsen var 

oppvokst i 

Halden 

Metodistkirke 

hvor han ble konfirmert, men ble prest i Den 

norske kirke. Johnsen har arbeidet som prest 

i Stavanger Domkirke, Kampen kirke og 

Johannes kirke i Stavanger. I tillegg er han 

aktiv i Stavanger DNT og har hatt ansvar for 

bibeltimer og forkynnelse ved Skipper Worse 

Ledaal i over 30 år!  

17:00 Storsamling. Tema: «På skattejakt i 
Bibelen». Andakt av Toril Vikøren. Barn og 
unge deltar. Sang av Pre Soul Children. 
Kveldsmat etter samlingen.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Centralkirken Bergen 
menighet. Prest Dag Martin Østevold. Diakonene 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta Marie Olafsson 

 

Mandag 9. mai 

20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 10.mai 
17:30 Speider 
18:00 Informasjonsmøte for konfirmanter 
2016/2017 
 
Onsdag 11.mai  
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 
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Torsdag 12.mai 
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 15. mai 1 PINSEDAG 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert 
Madsen preker. Sang av «Bedehusets 
musikklag»  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen menighet. 
Prest Helle Maria Wolstad.  

 
Onsdag 18.mai 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 19.mai 
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 22.mai  
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. 
Tilsynsmann Svein Veland 
preker. Søndagsskole. 
Matservering etter 
gudstjenesten i forkant av 
menighetskonferansen.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Sotra menighet.Prest Tom G. 
Johnsen 
Diakon Vetle Karlsen Eide 
Haugesund menighet. Prest Tom G. Johnsen 

13.00 Menighetskonferanse. Årsmøte for vår 
menighet. Vi samtaler om veien videre. 
Orientering fra menighetens ulike grupper. 
Valg. Tilsynsmann Svein Veland leder møte.  
Mandag 23.mai 
11.30 Formiddagstreff. Avslutning 
20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 24.mai 
17:30 Speider 
 
Onsdag 25.mai 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 26.mai  
SISTE MYLDREDAG FØR SOMMERFERIEN 
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 29. mai TAKKEDAGEN 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Arvid Moi preker. Takk 
og forbønnshandling for ungdommer som 
flytter ut av byen til høsten. 10 åringer og 
SLUSHere mottar NT.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret 
Rektor Lars-Erik Nordby 
Lærerne Roar G. Fotland, Hilde Marie Movafagh og 
Hilde Sanden-Bjønness. 

12:30 Grill og fotballkamp på Vollen. 
Istedenfor tradisjonell «kirkekaffe» vil det bli 
grilling ute på Vollen etter dagens 
Gudstjeneste. Ta gjerne med noe mat. For 
dem som er interessert blir det også en liten 
fotballturnering for alle generasjoner på 
kunstgressbanen på Vollen. Ta med familie og 
venner til denne begivenheten for dette blir 
stas! NB! Værbetinget! 
 
Lørdag 4.juni 
16:30 Soul Children konsert med Brassband 
på fisketorget. 
 
Søndag 5. juni 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert 
Madsen preker. Lovsanggruppe. Nattverd. 
Søndagsskole avslutning på Vollen.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Stavanger menighet. Prest Marit Bjørnevik.



SKALA MUSIKKSKOLE I 

METODISTKIRKEN ER LANSERT! 
Spiller du piano, trommer, bass, gitar eller synger 

er dette midt i blinken for deg! 

Vår musikkarbeider Emmanuel Waldron 

inviterte til lansering av musikkskole mandag 18. 

april 

Med på laget har han Daniel 

Hinderaker(trommer), Mathias Lunde 

(gitar) Erling Gundersen (bass) og Ruth Waldron 

(Vokal) 

Skolen er nå åpen og elevinntak er løpende innenfor ledig kapasitet hos lærerne.  

Informasjon om skolen finner på www.metodisten.no/musikkskole 

Kontakt Emmanuel Waldron for mer informasjon. 

METOZOOM BESØK TIL 

«FILMFOLKET» PÅ EIA I SOKNDAL 
Torsdag 7.april besøkte vår filmgruppe 

Metozoom "Filmfolket" på Eia i Sokndal. 

Det ble et interessant møte med en 

erfaren filmskaper(dokumentar og kultu

STORSAMLING 
Søndag 10.april var det igjen tid for Storsamling. De 

unge var sterkt involvert i både gjennomføringen og 

planleggingen av denne storsamlingen. 

I begynnelsen av mars 

arrangerte vi et SLUSH 

kurs med mål å hjelpe våre unge til oppdage sine talenter og bruke 

dem. Nå var tiden kommet for flere av dem som deltok på dette kurset. 

Våre "SLUSHERE" hadde selv planlagt gudstjenesten og stod for mye av 

selve gjennomførelsen av ledelse, forkynnelse gjennom flanellograf, 

dans og sang. Marie Vikøren bandt det hele sammen. Pre Soul Children 

sang også på storsamlingen. Vi er utrolig takknemlige for disse unge 

som ønsker bruke de gaver Gud har gitt dem.  

Karianne deler ut vitnemål til dem som har 

gjennomført SLUSH kurset 

Foto: Ellen Therese Jensen 

Mirijam og Bertine forteller ved 

bruk av Flanellograf. 

Foto: Ellen Therese Jensen 

http://www.metodisten.no/musikkskole


 
 

KONFIRMANTENE PÅ 

FELLESTUR TIL 

LONDON 
Helgen 8-11 april reiste våre 

konfirmanter på "leir" til 

London sammen med 

konfirmanter fra våre 

menigheter i Egersund, 

Stavanger, Bergen 

Fyllingsdalen, Bergen 

Central, Haugesund, 

Trondheim og Kragerø.  

Det ble en flott opplevelse for 

enhver! 

I forbindelsen med å lære om våre 

metodistiske røtter ble det 

arrangert tur til London. Her 

besøkte vi Wesley's Chapel, stedet 

hvor Metodistbevegelsens 

grunnlegger bodde de siste 11år av 

sitt liv, og var en sentral plass for de 

første metodistene. I den 

sammenheng var det også 

undervisning på hotellet fredag og lørdag kveld om John Wesley, 

metodismens historie, og om metodismens nådeforståelse og 

sosiale engasjement. På turen deltok vi også på gudstjeneste i 

Holy Trinity Brompton, fikk høre om hvordan kirken møter de 

sosiale utfordringer i London på St.David. I tillegg ble det god tid 

for sightseeing, shopping, fotballkamp, musikal og mye mer! Vi 

håper å kunne arrangere en ny tur for konfirmantene 

2016/2017.  

 



 
 

KONFIRMASJON
Søndag 24.april var det 

konfirmasjon av våre 5 

fantastiske konfirmanter. 

I fokus på selve 

konfirmansjonsdagen var 

konfirmantene. De ledet 

selv gudstjenesten og tok 

ansvar av de ulike 

leddene i gudstjenesten. 

Dette la en utrolig flott 

ramme rundt denne 

festdagen som 

konfirmantene både 

hadde gledet og gruet seg til. Vår barne- og 

ungdomspastor Einar syntes nok dagen var 

mest vemodig da det markerte slutten for 

konfirmanttiden med disse flotte 

ungdommene. Einar prekte denne søndagen 

om identitet og hvordan vi finnner vårt 

identitet først og fremst ved å søke vår skaper 

Gud. Det var også sang av Soul 

Children/Teens og pastor Jan Robert Madsen 

overrekte konfirmantene en gave og hilsen på 

vegne av menigheten. Vi ønsker Preben, Adel, 

Tor-Ivar, Andreas og Mathilde Guds 

velsignelse over den fremtiden de møter. 

"Fremtiden tilhører dere - dere tilhører 

Kristus".  

 

 

Fra venstre: Preben Egeland, Andreas Vikøren, Mathilde Kroslid Kristensen, 

Tor-Ivar Thorkildsen Andreassen, Adel Heskestad 


