
 

 

«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst 

være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.  

Paulus’ andre brev til korinterne 12, 7 

 

 

 

KONGEBARNA SYNGER, JUBLER HØYT I KOR! 

På selveste 17.mai stod 

våre flotte unge i «Pre 

Soul Children» frem, og 

vitnet om Jesus gjennom 

sangen under 

familieunderholdningen i 

parken!  

Det var noe utrolig flott 

og riktig at på «barnas 

nasjonaldag» i Norge så 

skulle våre unge stå frem 

slik Pre Soul Children 

gjorde 17.mai. Utenfor 

kirkens 4 vegger og i 

folkehavet på 17.mai i «Parken» sang våre 

«kongebarn» om Jesus. Gjennom 2 sanger 

vitnet barna om livet med Jesus til alle de 

fremmøtte. Det var virkelig en flott og sterk 

opplevelse som vi håper flest mulig i 

menigheten fikk med seg. De unge stilte seg 

virkelig fram til eksempel og etterfølgelse. 

Jesus selv trakk fram barnas tro som 

eksempel til etterfølgelse for de voksne. 

Therese Hinderaker ledet flott koret gjennom 

sangene, og fikk også god mulighet av 

konferansier Glenn Tønnessen til å fortelle 

om koret, når det øvde og inviterte flere til å 

delta i koret. Bedre reklame for vårt 

fantastiske kor- og musikkarbeid kan man 

ikke få!  

Vi er virkelig privilegert i menigheten over å 

ha en så flott gjeng unge. La oss be for dem, 

og støtte dem med det vi kan! Og la oss ta 

deres eksempel til etterfølgelse! 

«Kongebarna synger, jubler høyt i kor 

Gud i himlen er vår Far og Jesus er vår bror.  

Klapper i hendene, Kongebarna vet 

at ingenting kan skille oss fra Jesu kjærlighet» 

Se videoklipp fra opptreden her:  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Juni & Juli 

Nr.6-7/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



 

 

Jesus til barna 
AV EINAR CHRISTIAN DRANGE 

I dåpen bringes barna til Jesus. 

I dåpen handler Gud og gir den 

døpte et nytt livssfellesskap 

med Jesus. Det er et fantastisk 

og flott øyeblikk. Men selv om 

man er blitt døpt så det er allikevel ingen garanti 

for at troen som mottas i dåpen blir bevart livet 

ut. 

 I en undersøkelse ble ungdommer i 13-19 

alderen spurt hvilken person som hadde påvirket 

dem størst i deres trosvalg.(www.search-

institute.org).  Hele 81% trakk fram mor som dem 

som hadde hatt størst påvirkning, 61% far og 

lenger ned kom menighetens prest på 57%. 

Ut fra denne undersøkelsen viser det at 

foreldre har den klart viktigste innflytelsen på 

barnas trosvalg. Som forelder utfordrer det iallfall 

meg. Mitt største ønske for mine barn er nettopp 

at dem skal få bli bevart i troen de mottok i dåpen 

og selv få levende forhold til Jesus som varer livet 

ut. Mange sier at barna selv får velge selv når de 

blir eldre om de vil tro eller ikke. Det er forsåvidt 

riktig. Ingen skal tvinges til å tro noe. Samtidig om 

jeg som foreldre skulle vise i mitt daglige liv at 

troen og forholdet til Jesus ikke betyr noe så vil 

jeg ikke gi mine barn mye valg. Jeg vil jo da vise at 

Jesus ikke er spesielt viktig og dermed ikke noen å 

tenke over å ta med seg inn i livet. 

Det er ikke like lett å få tid til Jesus i 

hverdagen. Det er forferdelig mye som tar tid 

iløpet av en dag. Det er ikke alltid like lett å få tid 

til å be, å lese i Bibelen eller snakke om Gud i 

hjemmet. Det er likevel som undersøkelsen viser 

viktig at Gud ikke bare er noe man møter i kirken 

på søndagen. Gud vil være tilstede i våre liv hver 

eneste dag. Han vil møte hverdagens utfordringer 

og gleder sammen med deg og meg. 

I Bibelen står dette om viktigheten av opplæring i 

troen: Lær den unge veien han skal gå, så forlater 

han den ikke når han blir gammel. (Ordspråkene 

22,6) 

I en annen 

undersøkelse utført av 

forskeren George 

Barna(ww.barna.org) viser det 

at nesten halvparten som tar 

imot Jesus gjør det før de 

fyller 13 år. 64 prosent tar valget før de er 18 år 

og 77 prosent før de er 21 år.(Tallene er hentet 

fra boken Tro i hjemmet av Jarle Waldemar). Ikke 

bare er det foreldre som har viktigste 

innflytelsen, men det viktigste grunnlaget blir lagt 

i barneårene.   

Det er viktig å formidle troen på Gud til 

våre barn fra de er små slik de blir kjent med Han. 

Kanskje har du forsøkt noen ganger å innføre mer 

tid til Jesus i hjemmet, men synes det har blitt for 

mye? Begynn i det små. Et bordvers ved 

middagsbordet tar ikke mye tid. Hva med å be en 

kort bønn før leggetid? Når jeg skal forsøke få 

barna mine til å sove synger jeg alltid kristne 

barnesanger for dem. Kanskje kan du også snakke 

med andre du kjenner om hvordan de følger opp 

dåpen til barnet og få noen tips der? Ta en ting 

om gangen. Prioriter kirken og snakk positivt om 

den. Her får barna delta på søndagsskolen, kor, 

speider, filmklubb eller andre av våre tilbud for 

unge og være del av et større kristent fellesskap. 

Du kan også få tips og hjelp her til dette med 

trosopplæring. For du er ikke alene om dette. 

Menigheten avlegger ved hver dåp sitt 

fadderløfte og mange vil gjerne be for deg og 

barnet/barna ditt/dine. 

Helt til slutt vil jeg bare si at selv om 

undersøkelsen viser det de gjør og det synes jeg 

vi skal ta på alvor. Så er dette med troen allikevel 

ikke noe mennesket bare kan velge. Hvorfor noen 

vokser opp troende og andre ikke er i seg selv et 

stort mysterium. Det er ikke noe vi foreldre gir 

barna våre. Gud er den som gir, vi kan kun dele 

det han gir. Men vi skylder allikevel barna våre å 

gjøre et forsøk og vise dem at Jesus er viktig og at 

livets største mening er å leve et evig liv sammen 

med Gud og hverandre.        

 Guds fred!  



 

 

ZIMBABWE 
AV: JON LØVLAND 

FOTO: JON LØVLAN

Etter gode dager sammen med tidligere 

kollegaer på Nyadire fikk vi besøke Shapure 

Metodistkirke og Nyanombe Klinikken i mai. 

Det var en flott opplevelse og det var godt å 

møte menigheten direkte på denne måte. 

For oss var det kjente og kjære flerstemte 

harmonier, trommer og flott menighetssang 

som møtte oss. Presten var også i Shapure 

denne søndagen på månedlig visitt og 

forrettet nattverd.  

Fantastisk å se menigheten med alle 

generasjoner tilstede og hvor alle gikk til 

nattverd fra eldste helt ned til barna som fikk 

hjelp og opplæring av de eldre. Shapure er 

menighet på størrelse med vår, både i 

medlemstall og oppmøte. Etter gudstjenesten 

var det sang og dans på det som blir 

kirkegulvet i den nye kirken vi bygger sammen, 

og menigheten inviterte på mat. Det gjør 

nesten vondt å sitte der å spise maten vi får når 

vi på vei ut til Nyanombe har hørt om feilslåtte 

avlinger og stor tørkekatastrofe i Zimbabwe 

dette året. Samtidig er det deres kultur og 

tradisjon - at om ikke vi spiser sammen har vi 

ikke fellesskap sammen. 

Fantastiske mennesker som har en glede og 

en kjærlighet som ikke er så lett å skjønne når 

vi ser og vet hvor lite de har, og samtidig en 

erkjennelsen av at de egentlig har mest av det 

som virkelig er verdt noe….. 

Vi fikk også en kjapp omvisning ved klinikken 

som er under oppføring, og et besøk ved 

elvebredden der kirken, lokalsamfunnet og 

«headman" ønsker en bro over for å knytte 

områder sammen og gi en enklere tilgang til 

klinikk, skole og kirke for minst like mange 

mennensker som bor på andre siden av elva. 

Mennesker som også er med på å produsere 

murstein til byggene under oppføring. I 

perioder er de på andre siden totalt avskåret 

fra kontakt med klinikken på grunn av elvene 

er så store at de ikke kan krysses.  

Det store problemet som kom frem ved 

besøket var vannmangel til byggingen. Det 

var i neste faste planlagt borrehull ved 

kirken som et resultat av rent vann aksjonen 

jula 2014, men det skulle først komme i 

neste trinn. Siden alle andre borrehull i 

nærheten var tørre ble det bestemt at dette 

arbeidet måtte fremskyndes og borring ble 

Alle til Nattverd 

Menigheten samles under et stort tre ved 

siden av den nye kirken i påvente av ferdig 

bygg 



 

 
 

bestilt og utført i midten av mai. Så nå har de 

vann til å støpe sålen i kirken og fortsette 

arbeidet.  

De er sikre på at kirken er ferdig i løpet av 

året og helt klar til menighetsturen vår i 

påsken 2017. Så da er det bare å begynne å 

spare til å være med på tur neste år. 

(Informasjon om turen kommer 

snart ut i kirken og på nett.) 

Zimbabweturen hadde 

naturligvis for oss også et besøk 

til Nyadire innlagt, og vi fikk 

samtale med statsjonsledelsen 

og doktoren om 

ambulansesaken. Ambulansen 

var godt forsikret, og det er ikke 

så mye som skal til for å 

erstatte verditapet for disse 3 

årene som er gått. De skal 

avklare om de kan bruke nok 

deler fra vraket til å forsvare å 

beholde det mot noe mindre 

forsikringspenger, men vi venter detaljert 

avklaring fra Nyadire før ny ambulanse blir 

bestilt fra VIVAT i Stavanger. Den lages som 

sist i Japan og sendes til Harare. Dette tar 

ca 4 måndeder, og i mellomtiden klarer 

de seg på en måte med å bruke en bil 

som normalt går i distrikthelsearbeid som 

ambulanse. Det betyr at det ikke skjer 

noe i distriktet, så dette er ikke bra. Men 

uten sykebil mister de pasientgrunnlaget, 

og da er hele driften i fare. Nå gjør de et 

forsøk for å få den gamle ambulansen 

med 750.000km på veien igjen som en 

kriseløsning.  

Avslutningsvis besøkte vi «familien» til 

Ruth Lindgren og ryddet gravplassen som 

var nokså overgrodd. Det er en merkelig 

følelse å komme til Nyadire og ikke Ruth er 

der, nærmest som å komme hjem og en ikke 

finner mor.  

 

Men de barna som hun 

hadde boende har det bra 

og gjør ferdig skolen. De 

som våre barn kjente og 

lekte med har selv giftet seg 

og fått barn, utrolig flott å 

møte alle igjen.  

Så da er vi klar: 

Menighetstur til Zimbabwe 

i påsken 2017 :-) 

 

 

Menigheten danser på toppen av 

grunnmuren, inne i det som blir kirkegulvet 

Pastor Livingstone Dozva. 

Shapure er en av 5 kirker han er 

prest for, besøker menigheten 1 

gang pr. md.  

VI GRATULERER  
50 år: Mette Karlsen, 16 .06. Jan Sverre Didriksen 19.07.  

60 år: Alf Stensrud, 18.07 

75 år: Liv Antonsen, 13.07 

85 år: Harald Antonsen, 09.06 

90 år: Gerd Korneliussen, 11.06 

 



 

 

TUR FRA 1862 TIL 2016 
AV ARNE BIRKEDAL                                                                            

Endel benyttet Kristi himmelfartsdag til en 

historisk vandring på Hidra... 

Året er 1862. På Hidra er det skjedd store 

forandringer. Noen av øyas befolkning har 

gjennom vinteren og våren jobbet og strevd 

med å bygge et forsamlingslokale oppe i 

Krågedalen. Det ble gitt fri grunn i det 

skrånende terreng rett nedenfor veien som 

slynget seg mot Kirkehamn. 

Murene ble bygget og reisverk, tak og vegger 

kom på. Innredningen med et lite podiet og 

en talerstol ble snekret med stor omhu. De 

gode materialer ble håndtert av håndtverkere 

som kunne yrket sitt. Og det ble gjort med 

omhu og ærbødighet. For på Hidra skulle det 

bygges et hus for alle kristne. Det var ikke 

stort, men det ble bygget til ære for Han som 

hadde all makt i himmel og på jord. 

På tur til Hidra 

Året er 2016. Det er meldt sol ut over dagen. 

Det er Kristi Himmelfartsdag. Og det mangler 

bare noen dager på at det er 135 år siden 

Metodistkirken ble stiftet på Hidra.  Vi 

parkerer bilene på utsiden av et slitt lite 

forsamlingshus ved veien som går ned mot 

Kirkehavn. Målet for dagen er Hågåsen med 

sin flotte utsikt og natur. Men vi har invitert 

til en liten historietime på det lille 

forsamlingshuset i 

Krågedalen. Nå er det 

Pinsekirka i Flekkefjord som 

eier bygget. Men da, når det 

ble reist så var det 

befolkningen på Hidra som 

stod bak. Når ingen brukte 

det lenger så ble Pinsekirka 

spurt om å overta. Og her 

står det. Det eldste bedehus i 

landet som fortsatt er i bruk. 

Noen møter, ikke mange 

hvert år.   

Vi ble imponert hvor godt det 

så ut. Fant fram benkene og 

satte oss ned. Et lite lokale. Gammelt og 

ærverdig. 

Jeg skulle holde et lite innlegg om den 

spennende historien om dette huset, om 

vekkelsen som gikk på øya gjennom unge 

sjøfolk som kom hjem både fra Amerika og 

Skudenes. Om metodistpastoren 

O.P.Pettersen som kom i 1870 og talte 

evangeliet med glød og iver. Om Thormod 

Rettedal som også satte dype spor på Hidra. 

Han fikk til sin dype forskrekkelse se at på 

Gudshuset på Krågedalen levde metodister og 

lutheranere side om side i beste 

fordragelighet. For ei skam. Det går ikke an. 

Derfor gikk han i spissen for å bygge enda et 

bedehus. Denne gangen i Kirkehavn. Jeg 

fortalte om når Svend O Waage samlet gode 

venner i sitt hus i begynnelsen av Mai 1881 

for å stifte Metodistmenigheten i Flekkefjord 

og Hitterø. For oss Metodister så er dette 

starten på vår kjære menighet i Allegata i 

Flekkefjord. 



 

 
 

  

Gammelt og ærverdig 

  

Med en gang jeg kom inn ble jeg slått av en 

ærbødighet. For på dette lille sted hadde 

mange gått inn døra før oss. De har fått en ny 

retning i livet. Mange fikk hjelp i trange tider. 

Her i dette lille lokale fant de felleskapet og 

samhørigheten de lengtet etter. Her fikk de 

påfyll i sitt trosliv. Her opplevde de gode og 

vonde dager sammen med sine venner. 

Det er et lite hus, men storhet er ikke hvor 

stort bygget er, men hva bygget rommer. Og 

det var denne storheten som møtte meg da 

jeg kom inn. Et hus bygget av fiskere, sjøfolk 

og bønder til ære for sin skaper. Bygget for 

det en tror på, fordi de ville dele det de hadde 

opplevd og å hjelpe den som trenger hjelp. 

Det er mye 

som er 

forandret i 

samfunnet 

på disse 

153 år. Når 

det bygges 

kirker og 

bedehus i 

dag så er 

det med en annen standard. Har vi mistet noe 

underveis? Kanskje huset i Kraagedalen er for 

gammeldags til å møte dagens krav. Men det 

må ikke forlates. Det må brukes fortsatt og 

være en stadig påminnelse for oss mennesker 

av moderne tid at det var engang hvor 

modige og framsynte menn og kvinner satset 

det de hadde. De gikk for det de trodde på. 

Thormod Rettedal som var en stor 

predikant lærte en god lekse på 

Hidra. For motstanden mot 

metodismen var stor på den tiden. 

Men han traff igjen sin gamle prest 

som hadde lagt hendene på han og 

sendt han ut. Da han hørte at det 

var oppstått strid mellom kristne 

brødre sa han: «Jeg sendte deg 

ikke ut for å stride mot andre 

kristne, men for å forkynne 

evangeliet om Jesus» 

En vis og fornuftig mann som mange kunne 

også lyttet til i dag. Og striden la seg etter 

hvert. Hidra var der det startet. Det var her de 

stod i striden og kjempet fram evangeliet. 

Vi som metodister har glemt Hidra, vår første 

kjærlighet?. Vi har blitt en etablert kirke med 

røttene godt plantet i jorda. Vi har orden i 

rekkene. 

Lurer meg på om hva som hadde skjedd hvis 

det kom noen 

hjemvendte fiskere og 

utenlandsfarere til byen 

vår med en ny glød og en 

ny iver som kanskje 

rokket litt ved det 

etablerte menighetsliv. 

Lurer på om vi hadde 

husket vår historie og 

ønsket dem velkommen? 

Fra møtet i bedehuset 

Fra det lille lokal på Kraagedal 



 

 

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 er også nå en boks i 

kirkens vestibyle hvor du 

kan skrive ned ditt 

spørsmål. 

Det vil være 

mulighet å sende 

inn spørsmål 

gjennom hele 

høsten! 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! 

 

 

METODISTKIRKENS 

ÅRSKONFERANSE 2016 

SANDNES/STAVANGER 
STAVANGER/SANDNES GLEDER SEG 

TIL Å VÆRE VERTSKAP FOR 

ÅRSKONFERANSEN 2016, 23. -26. 

JUNI 2016! 

Tema i år er «Gledens Herre, Han gir liv, lek og 

latter! Vi ser: Gud er god!» Menighetene i 

Stavanger/Sandnes forteller dem vil gjerne ha 

Gledens Herre i fokus. Vi har en god Gud som 

gir oss liv og glede i hverdagen, og det trenger 

vi å minne hverandre om! Spesielt i en tid da 

ikke minst media har mye fokus på det negative 

ved kristen tro. Konferansen skal ha «Gledens 

Herre» som ramme, og de tre delemnene «Liv, 

lek og latter» vil gjenspeiles i programmet for 

dagene. Søndagen oppsummeres med: «Gud er 

god!» Vissheten om Guds godhet er av stor 

betydning både for vår tjeneste, for 

menighetsutvikling, og for relasjonsbygging. 

Konferansen skal være i IMI Forum, vegg i vegg 

med Scandic Forum Hotell, Tjensvoll, der 

delegatene skal bo. Forhandlinger, 

gudstjenester og bespisning skal skje under 

samme tak. Ordinasjonsgudstjenesten søndag 

skal være i Metodistkirken i Stavanger.  

Konferansen starter St. Hansaften, og den 

kvelden blir det tur til Ryfylke! Jon Løvland fra 

vår menighet har sammen med Ruth og 

Emmanuel Waldron ansvar for arrangere et 

prosjektkor for begivenheten. Fra vår menighet 

reiser som delegater våre to pastorer Jan-

Robert Madsen og Einar Christian Drange 

sammen med våre lekdelegater Arve Misund og 

Kirsten Øysæd.



 

 
 

Lørdag 4.juni 
SMÅBYFESTIVALEN 
13.00 Soul 

Children/Teens 

konsert med 

Brassband på 

fisketorget. Både 

korene og 

Brassband gleder 

seg! Det håper 

dem du også gjør! 

Konserten er gratis 

så her er det bare 

stille opp. Ut fra øvelsen 19.mai hvor korene 

våre og Brassband var sammen lover dette 

riktig 

bra!  

 

Søndag 5.juni 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert 
Madsen preker. Nattverd. Søndagsskole 
avslutning på Vollen.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Stavanger Menighet. Prest Marit Bjørnevik. 

 

Mandag 6. juni 

20:00 Lovsangøvelse 

 
Søndag 12 juni  
10:30 Søndagsskolen reiser til Barnas 
Dyrepark. Felles avreise fra Pizzabakeren. 
Skyss kan ordnes for dem som trenger det. Vi 
har med boller og saft til å spise/drikke i 
parken. Etter besøket i Barnas Dyrepark 
besøker vi sommerhuset til Ellen og Odd 
Thunestvedt hvor det blir grilling og 
uteaktiviter. Pris per stk er 50,- maks 200 for 

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


 

 
 

familie. Betaling ved oppmøte Pizzabakeren. 
Ta med grillmat/drikke til deg og dine. 
Påmelding innen 7.juni til Anne Turid Homme 
på SMS: 47 85 82 17 eller epost: 
anne.turid.homme@vabb.no. 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Ruth Waldrons mor 
Helena Lynch preker. Lovsangsgruppe.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Sandnes Menighet. Prestene Hilde Augensen og 
Charles Jourdan  

 
Fredag 17.juni 
Årets Haugli leir starter 

 
Søndag 19.juni 
11:00 Gudstjeneste på Haugli leirsted. I 
forbindelse med årets Haugli leir for barn 10+ 
feirer vi Gudstjeneste på Haugli. Ansvar for 
Haugli leir er Gaute Grimsby. Avtal gjerne 
fellestransport til Haugli.  Ta med grillmat!  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Årskonferansen  

 
Søndag 26. juni 
11:00 Felles Gudstjeneste i Frikirken.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Flekkefjord menighet. Prestene Jan R. Madsen og 
Einar Chr. Drange.  
Egersund menighet. Prest Jan R. Madsen  

 
Torsdag 30.juni 
18:00 Fest på Haugli 
På fotballøkka. Alt er 
gratis! (og ingen 
kollekt). Grilling  
Fellesskap med Jesus i sentrum  
Informasjon m.m.  
Det er nå litt over et år siden vi startet opp 
med livsnære grupper i menigheten. 
Gruppene vokser og har blitt koblet sammen 
med mange av de eksisterende 
gruppene (typ. bibelgruppe) gjennom 
ledergruppa for gruppeledere som samles 
jevnlig. Vi ser en spennende framtid for 
gruppene og vi har lyst til å feire dette.  

Ta med campingstol og bord. Påmelding via 
gruppelederen din eller direkte til u.t. 
innen 14 juni.  
DU som ikke er med i en gruppe er spesielt 
velkommen  
Festen blir som et Kinderegg 3- i – ett:  
 Vi blir bedre kjent med hverandre og 
feirer fellesskapet  
 Vi setter fokus på gruppenes betydning 
i menighetens liv  
 Vi blir kjent med et oppusset og 
spennende Haugli  
Jeg håper du blir med og gjør dette til en 
fest!  Hilsen Gaute Grimsby.  46 77 88 99 
/ gaute@grimsby.us  Leder for grupper 
 

Søndag 3. juli 
10:30 Bønn 
11:00 Felles Gudstjeneste i Metodistkirken. 
Pastor Jan Robert Madsen preker. Nattverd.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Menighetene Kristiansand og Lista. 
Prest Solveig A. Skaara. 
 

Søndag 10. juli 
11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord kirke.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Kongsvinger menighet. Prest Kjell Arild Johansen og 
Jan-Erik Hansen.  
 
Søndag 17. juli 
10:30 Bønn 
11:00 Felles Gudstjeneste i Metodistkirken.  
Pastor Einar Chr. Drange preker.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Hamar menighet. Prest Jorunn Wendel. 
 

Søndag 24. juli 
11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Sommerfesten på Drottningborg  
 

Søndag 31. juli LAKSEFESTIVALEN 
11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Elverum menighet. Prest Øystein Brinch.   
 



 

 
 

Søndag 7. august  
11:00 Felles Gudstjeneste i Frikirken. Dåp 
 
Søndag 14. august  
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Lokalpredikant Einar 
Sand preker.  
 
 

 
Søndag 21. august SAMLINGSDAGEN 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Christian 
Drange preker. Tema: Hvorfor? Fokus på 
høstens tema. Presentasjon av årets 
konfirmanter og utdeling av Bibel. 
Søndagsskole. Lovsangsgruppe.  

GÅTT GLIPP AV EN PREKEN? 
Nesten hver søndagspreken blir tatt opp og 

lagt ut på vår nettside! Har du dermed gått 

glipp av preken kan du finne dem igjen på 

nettsiden vår www.metodisten.no. Om du 

skanner denne QR 

koden kommer du 

direkte til siden hvor 

tidligere preken er lagt 

ut.  

BØNN FOR ÅRETS HAUGLI LEIR 
Årets Haugli leir for unge 10+ arrangeres 17-

19 juni. Den er allerede fullbooket slik det nå 

faktisk står barn på venteliste! Leder Gaute 

Grimsby har med seg en god gjeng ledere på 

leiren slik alt er lagt til rette for en flott leir. Vi 

vil her gjerne oppfordre til bønn for leirens 

deltakere og ledere. Vi vil håper også så 

mange som mulig vil delta på gudstjenesten 

19.juni.  

MENIGHETSKONFERANSE 2016 

Søndag 22. mai ble det arrangert den årlige Menighetskonferanse(årsmøte). Vår tilsynsmann Svein 

Veland som tidligere på dagen hadde preket under gudstjenesten ledet møte. Rapporter fra de 

ulike av våre satsingsområder ble gjennomgått, samtale og valg. Vi takker alle som møtte opp på 

dette viktige møte! De ulike rapporter, økonomi oversikt kan du finne i en egen perm utenfor 

pastor Jan Roberts kontor. Her vil du også finne rapportene fra menighetsrådets møter. 

 

http://www.metodisten.no/


 

 

BLI MED PÅ MENIGHETSWEEKEND 

2.-4.SEPTEMBER! 
Nå er brosjyren for årets menighetsweekend 

trykket opp og kan hentes i kirkens vestibyle 

eller hentes ned som pdf 

fra vår nettside 

www.metodisten.no eller 

bruke denne qr lenken.  

Leiren vil som i fjor bli 

holdt på Åpta leirsted. Temaet for årets 

weekend er: «Hvorfor er vi her?». Vår barne- 

og ungdomspastor Einar Christian Drange har 

ansvaret for undervisningen som vil bli lagt 

opp for alle generasjoner. I tillegg blir det 

sosialt samvær, aktiviteter, og mye gøy! Vi 

håper så mange som mulig ønsker bli med på 

denne turen!  

 

 

SALMETIMEN 
8.mai ble det ønsket velkommen til 

samlesang rundt temaet: "Hvor herlig 

klinger Jesu navn". 

Vi hadde invitert tidligere prest i DnK 

Harald Johnsen og pianist Hulda 

Drange til "Salmetimen". Gjennom en 

time ble det sunget salmer rundt 

temaet "Hvor herlig klinger Jesu navn". 

Johnsen hadde trukket frem mange av de 

gamle klassiske Jesus salmene som var godt 

kjent for mange av dem som møtte opp til 

denne timen. Johnsen sang også flere sanger 

solo, og fortalte rundt salmenes forfattere og 

opphav. Med det ønsket han gi salmenes 

budskap enda større aktualitet for oss. 

Salmene er som Johnsen trakk fram 

vitnesbyrd om hva troen har betydd for 

mennesker opp gjennom historien. 

Oppfordringen fra Johnsen var at 

salmedikternes vitnesbyrd også måtte få bli 

våre vitnesbyrd idag om hva Gud har gjort i 

våre liv.  

http://www.metodisten.no/


 

 

SOMMERFESTEN 2016.  

DROTTNINGBORG 28.-

31.JULI 

HAR DU MELDT DEG 

PÅ? 
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.  

Det er en 

glede for oss i 

komiteen fra 

Petrikirken på 

Kjølberg å 

ønske 

velkommen til 

Sommerfesten 2016. Vi håper at akkurat du 

vil komme og bruke flotte sommerdager 

sammen med oss på Drottningborg. 

Tradisjonen tro byr Sommerfesten på noe for 

alle aldre. MBU forbereder flotte leire for 

barn og ungdom. De gjør en kjempeflott 

innsats som vi i komiteen er veldig 

takknemlige for. Sommerfesten for de voksne 

byr også på spennende program og vi håper 

at det kan være noe som faller i smak for de 

fleste!  

Årets tema er; Åpne hjerter – Åpne sinn – 

Åpne dører. Vi ønsker at vi skal være åpne for 

Guds ord, åpne for hva Gud vil oss i dag i vår 

hektiske hverdag, og at vi skal være åpne for 

de som har det vanskelig i vårt samfunn. 

Mange kjenner også 

igjen temaet som 

den verdensvide 

Metodistkirkens 

motto. Derfor håper 

vi at mange har lyst 

til å komme til 

Sommerfesten 2016 

for åpne seg for det Gud vil med livet ditt! 

Velkommen skal du være! VI gleder oss – og 

vi håper at DU kommer! 

Påmelding kan gjøres her: 

https://www.metodistkirken.no/sommerfest

en/registrering/ eller tlf: 99 23 68 90. 

 

https://www.metodistkirken.no/sommerfesten/registrering/
https://www.metodistkirken.no/sommerfesten/registrering/


 

 

SPEIDER SOMMERAVSLUTNING 
Tirsdag 24.mai markerte Speideren 

sommeravslutning med kanopadling og 

grilling. 

Speidersjef tok med seg speidergruppen 

til Haugli hvor gruppen oppbevarer sine 

kanoer. I tillegg lånte gruppen en kano og 

robåt av Haugli leirsted. Deretter bar 

turen over vannet til en holme. Her 

spikket speiderne hver sin grillpinne. Trond 

Ivar fikk fart på bålet. Gruppen koste seg 

deretter med grilling av pølser og annet godt. 

Speidergruppen starter opp igjen tirsdagen 

etter høstens skolestart. Trond Ivar Vikøren 

skulle gjerne også ønske seg flere ledere til 

gruppen han leder. Per idag er han alene med 

ansvaret. Kontakt Trond Ivar Vikøren for mer 

informasjon om dette: 976 57 942 

/ tiv@arkkso.n

PRE SOUL CHILDREN KONSERT PÅ 

AMFI 
Torsdag 26.mai hadde Pre Soul Children sin 

sommeravslutning. Den ble markert med 

konsert på Amfi! Se bilder og video fra deres 

fantastiske opptreden! 

Besøkende til Amfi fikk denne dagen oppleve 

vårt fantastiske kor. Flotte representanter for 

Gud og kirken fremførte en rekke med flotte 

sanger. Budskapet om Jesus og hva dette livet 

innebærer klang i veggene på senteret. Det 

var en utrolig flott opplevelse å være vitne til 

de unges gave og frimodighet. Mange som 

besøkte Amfi stoppet opp for å lytte til deres 

sang. I tillegg var det flott å se flere fra 

menigheten og foreldre, familie bekjente som 

kom for å støtte opp om konserten. Etter 

konserten fikk koret som takk for deres 

opptreden utdelt gratis is, boller og drikke fra 

senterledelsen. Koret beveget seg deretter til 

Sunde parken. Her ble det avslutning for 

sommeren kake i tillegg til det man fikk utdelt 

fra Amfi senter. I Sunde-parken ble det også 

flere ulike aktiviteter 

som barna satte utrolig 

stor pris på. Se flere 

bilder og video ved å 

besøke vår nettside, eller 

skanne QR koden.  



 

 

ØKONOMI OPPDATERING 
Hjertelig takk til alle som bidrar økonomisk 

til at vi kan ha en stor aktivitet i vår 

menighet. Vi har blitt utpekt som 

satsingsmenighet og får også gode bidrag 

fra kirken sentralt. Vår hovedoppgave er å 

vinne mennesker for Kristus og da må vi 

satse.  

Vi blir også sett på som en resurs for andre 

menigheter og det både gleder og 

forplikter. Vi kan dele både våre åndelige 

og materielle gaver.  

I 2016 har vi ekstra store forpliktelser og vi 

kommer til å gi en oversikt over 

gaveinntekten hver måned framover slik at 

vi alle er godt oppdatert.  

I nyhetsbrevet denne gangen kommer 

første oversikt i år og dere ser at vi ligger 

noe lavere enn budsjettert. Jeg vil nytte 

anledningen til å oppfordre deg til å bidra litt 

ekstra i år slik at vi kan ha et godt økonomisk 

handlingsrom.  

Jeg vil også minne om at det er økte satser for 

skattefri gaver i år og beløpet per person er 

nå hele 25.000 kroner. Hvis du skulle være i 

tvil om dette opplegget står det orientering 

på oppslagtavlen og du kan også kontakte 

undertegnede for mer informasjon.  

Med hilsener og ønske om en god sommer  

Sigmund Kroslid  

Leder finanskomiteen-  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Måned Gaveinntekt 
2016, April 

Budsjett 
gaver 2016 

Vår og 
høstoffer 

Budsjett, 
Vår og 
høstoffer 

Jan 
           
1922,00  

         
50416,00    

                      
-    

Feb 
       
123250,87  

       
225376,00    

                      
-    

Mar 
       
231209,37  

       
400337,00    

                      
-    

Apr 
       
392286,22  

       
575298,00  

         
50000,00  

         
35677,22  

Mai 
                      
-    

       
750259,00    

                      
-    

Jun 
                      
-    

       
925220,00    

                      
-    

Jul 
                      
-    

    
1100181,00    

                      
-    

Aug 
                      
-    

    
1275142,00    

                      
-    

Sep 
                      
-    

    
1450103,00    

                      
-    

Okt 
                      
-    

    
1625064,00  

         
50000,00  

                      
-    

Nov 
                      
-    

    
1800015,00    

                      
-    

Des 
                      
-    

    
1930000,00    

                      
-    

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Gaveinntekt mot budsjett per måned 2105

Gaveinntekt 2016, April

Budsjett gaver 2016

Vår og høstoffer

Budsjett, Vår og høstoffer



 

 
 

MIN GJELD ER BETALT 
AV ARNE BIRKEDAL 

I dag er det mange som sliter med 

gjeld. Det har vært gode tider for 

mange. Gode oljejobber som har gitt 

muligheter for både flotte biler og 

flotte hytter. Og så kan hverdagen 

møte oss. Noen ble fanget i 

luksusfellen, andre satset feil og 

andre kom uforskyldt opp i 

problemer. Det kan være sykdom 

eller konkurs. Stadig leser vi i avisen 

om oppsigelser og permitteringer. 

Å de penga, synger Vidar Sandbekk, 

de er til bekymring for fattig og for rik. 

For oss som kristne så har dette ordet en 

dobbel klang. Visst har vi gjeld til banken vår, 

men vi har også en annen gjeld som vi sliter 

med. Det er gjelden vi føler vi har overfor vår 

skaper. Og den kan være tung å bære. 

Bibelen snakker om et skyldbrev som hviler 

over enhver av oss. Og vi kjenner det på 

kroppen hver dag. Denne utilstrekkeligheten 

overfor vår Gud og overfor mennesker. 

Egoismen, det at det handler mest om meg og 

mitt. Mitt hus, min bil, mine penger, min 

fritid. Min min min. 

Jeg snakker om meg selv, du har det mest 

sannsynlig helt annerledes. 

Jovisst blir jeg stående i gjeld til Han som 

tenkte helt motsatt, som tenkte at å dele er 

det største. Å gi til andre er det rette. 

Hva er det du har som du ikke har fått sier 

Paulus i 1.Kor 4. 

Jeg kan dvele ved disse tanker, og jeg kan 

kjenne at det skaper en uro i meg. 

Fra oppveksten på Bedehuset på Madla så 

ble det innprentet dette med nåden. Dette 

forunderlige ord som dekker over alt. Nåde 

over nåde sa de gamle og siterte bibelverset 

fra Johannes 1. kapittel. For der er et 

skyldbrev som engang hang over 

menneskeheten. Nåden er at han utslettet 

skyldbrevet mot oss Kol 2,14. 

Mange ganger kan det være vanskelig å 

forstå dette med nåde og tilgivelse. 

Asbjørn Aavik, kinamisjonæren fra Lindesnes 

forteller i boka si Elisa, Safats sønn en historie 

fra sin barndom som satte dype spor hos meg 

for da jeg først leste det for lenge siden. 

Han var åtte år gammel. Moren var enke og 

det var harde kår. De gikk i båten og skulle ro 

over sundet til kjøpmannen Poul Jacob og 

handle. Det var stilt i båten, åtte åringen 

prøvde å ro så taktfast og stille han bare 

kunne. Mor satt stille med en tom kurv foran 

seg. Ansiktet var trist og tungt. De kom til 

kjøpmannen og mor gikk fram til disken med 

varene som var helt nødvendige for å 

overleve. Opp kom en slitt pung og hun 

betalte. Bak disken stod Poul Jakob. Han dro 

ut en skuff og la en stor bok på disken. Han 

bladde opp en side hvor Mors navn stod 



 

 
 

øverst. Åtte år gamle Asbjørn strakte seg for å 

se. Dette er det du skylder sa Poul Jacob på 

sin særegne dansk. Han snudde boka slik at 

mor bedre kunne se. Nederst stod et stort 

beløp. Men pungen var tom. Det var stille i 

butikken. Bare de tre og en klokke som sa tikk 

takk tikk takk. 

Jeg forstod at det var denne boken, dette 

beløpet som la den store skyggen over mors 

ansikt.  

Igjen drar Poul Jacob ut skuffa. Han tar frem 

en tykk rød blyant, vender boka mot seg selv 

igjen og setter mange tykke røde streker over 

beløpet. Asbjørn, denne lille gutten på åtte år 

strekker hodet enda mer og ser disse rare 

strekene 

som nå 

dekker 

hele tallet. 

Og så 

skriver 

kjøpmann 

Poul Jacob 

dette 

merkelige 

ordet 

nederst på 

siden. 

OPPGJORT. 

Han legger boka ned i skuffa igjen, ser over 

disken «det er i orden Milli…..» 

Gutten ser opp i morens ansikt, det brister og 

tårene strømmer fram. «det er i orden 

Milli…» 

Da hun ble herre over det som brast og skulle 

til å si noe til kjøpmannen kom en annen 

kunde inn i butikken. Poul Jacob vinket til oss 

og sa «God tur over sundet……….» 

Hjem igjen satt jeg igjen med årene forteller 

Asbjørn. Det tunge skyene og rynkene i mors 

ansikt var borte. Hun satt rett foran meg og 

jeg møtte hennes blikk. Hun smilte så flott. 

«Så flink du er blitt til å ro gutten min» 

Den lille gutten fikk mye å tenke på den 

dagen. Hva var det med de røde strekene, 

dette ordet? 

Asbjørn forteller at barna ofte hermet etter 

kjøpmannen og det rare danske språket hans. 

Asbjørn ble aldri med på det etter hendelsen i 

butikken. Når han kom hjem igjen fra Kina 

besøkte han 

Poul Jacob sin 

grav. Som 

voksen stod han 

der og tenkte på 

disse røde 

strekene og 

dette ordet som 

fikk solen til å 

bryte igjennom 

og som fikk 

turen hjem over 

sundet til å bli 

helt annerledes. 

Tenk å få sin gjeld slettet. Oppgjort. Betalt. 

Det var dette Jesus gjorde på Korset. Han 

betalte vår gjeld med sitt eget blod. 

Tenk å få tro dette, tenk at det gjelder også 

meg. 

Nåde. Nok for alle. 

Nåde

 


