
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens 

og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, 

jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» 

Evangeliet etter Matteus 28, 19-20 

 

 

 

GO – GÅ! 
AV EINAR CHRISTIAN DRANGE 

Siden midten av juli har du kanskje sett 

unormalt mange bleke, unge mennesker som 

går rundt i gatene i Flekkefjord med hodet 

ned i mobiltelefonen (Kanskje har du også 

sett barne- og ungdomspresten gå rundt slik 

også). 

Årsaken til dette 

fenomenet er et nytt 

mobilspill som ble lansert 

i juli. Spillet heter 

«Pokémon Go». Iløpet av 

bare noen dager ble det 

et verdensfenomen. 

Hensikten med spillet er 

å samle skapninger kalt 

«Pokémon». Ulikt de fleste andre spill må 

man i dette spillet bevege seg utendørs for å 

finne disse skapningene. Man må gå ut! 

Skapningene er ikke ekte. Men de dukker opp 

på mobilskjermen. På mobilskjermen får man 

opp et kart over det stedet man er. På dette 

digitale kartet som vises på skjermen dukker 

«Pokémon» opp som man da skal fange. Og 

man må gå fysisk rundt for å finne nye 

«Pokémon». 

Da Jesus kalte sine disipler spurte han dem 

om å følge han og bli menneskefiskere. Som 

kristne skal vi jo ikke gå fysisk rundt med et 

fiskegarn og kaste det over mennesker vi ser 

som ikke kjenner Jesus. Men vi er kalt til å 

dele de gode nyhetene, evangeliet om Jesus 

til de mennesker vi møter i vår omkrets.  

For å gjøre dette må også vi ut slik dem som 

har jaktet «Pokémon» denne sommeren. Vi 

har et flott kirkebygg. Men om vi begrenser 

all vår virksomhet innenfor 

kirkens fire vegger, så kan 

faktisk det bli en hindring for å 

bli kjent med nye mennesker 

og dele budskapet om Jesus 

med dem. Som «Pokémon» er 

de mennesker som ikke 

kjenner Jesus først og fremst 

utenfor vårt kirkebygg og 

utenfor våre aktiviteter inne i kirken. Jesus 

sendte også ut sine disipler ut av Israels ut av 

hele verden, da han sa: «Gå, derfor og gjør 

alle folkeslag til disipler».  

Dette er vi kalt til fortsatt i dag. Vi er kalt til å 

gå ut og være menneskefiskere. Spørsmålet 

man kan da stille seg er hvem kan jeg invitere 

til middag? Hvem kjenner jeg som jeg kan 

dele evangeliet om Jesus med? Be Gud om å 

vise deg veien. Han vil gjøre det og selv lede 

deg.  

Derfor sendes vi ut av gudstjenesten med 

disse ordene: «Gå og tjen Herren med glede».  
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"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



 
 

 

TAKKEDAGEN  

Søndag 29.mai markerte vi årets takkedag. 

For det ene markerte det at sommerferien nå 

snart inntreffer. Samtidig var det en mulighet 

for å ha et spesielt fokus på takk. Takk til alle 

de frivillige i menigheten som står på uke 

etter og uke og gjør det arbeidet vi driver i 

Metodistkirken mulig. Vi vil igjen benytte 

muligheten her til å rette en takk til nettopp 

deg, som ber for menigheten, 

som er leder, vasker, synger, 

spiller, taler, planlegger, 

inviterer, lager mat, koker 

kaffe, hilser velkommen, leder 

gudstjenester, gjør husbesøk, 

maler, er del av menighetens 

ulike råd og om du gjør en 

oppgave som skulle være 

glemt her. Uansett hvilken 

oppgave og tjeneste du har i 

menigheten er vi utrolig 

takknemlig for nettopp den innsatsen du gjør. 

Så igjen tusen, tusen takk!  

Vi benyttet anledningen på takkedagen til å 

spesielt trekke frem de av våre ungdommer 

som har gjort en tjeneste her, men som nå 

pga videre utdanning, flytter fra 

byen,og dermed ikke lenger vil være 

like mye tilstede i vår menighet. Jørgen 

og Sander som har hatt en viktig og 

flott tjeneste som del av våre band ble 

takket av Pastor Einar og gitt en gave 

for deres tjeneste. I tillegg trakk Einar 

frem det at vi som menighet nå sender 

ut disse to flotte ungdommene, til å 

gjøre videre tjeneste i Guds rike hvor 

de skal bo og studere. Utsendelse er 

nemlig det vi som menighet kalt til å 

gjøre. Vår oppgave er først og fremst 

ikke bli flere og større. Men å sende ut 

mennesker til å fremme Guds rike ute i 

verden. Vi benyttet også muligheten på 

gudstjenesten til å be for dem.  

På gudstjenesten fulgte vi også videre opp vår 

nye trosopplæringsplan. De av våre 

menighetsbarn og deltakere i vårt barne 

arbeid som i år fyller 10 år mottok «Det nye 

Testamentet – Friluftsutgaven». Blant dem 

som mottok en slik bibel var Sunniva som her 

er avbildet. De som deltok på 

ledertreningskurset SLUSH i vinter og som har 

vært spesielt aktiv i ledelse og gjennomføring 

av Storsamlingene og søndagsskolen mottok 



 
 

også et slikt Det Nye Testamentet som takk 

for deres tjeneste.  

På gudstjenesten preket også Arvid 

Moi ut fra temaet: «Lydighet mot 

Guds og konsekvensen av ulydighet». 

Om du ikke var på gudstjenesten og 

fikk med deg hans preken. Da kan du 

gå til vår nettside og høre lydopptaket 

av preken.  

Etter gudstjenesten ønsket vi å legge 

til rette for en større relasjonsbygging 

på tvers av generasjoner. Derfor 

inviterte vil til grilling og fotballkamp 

ute på Vollen. Det ble en stor suksess! 

Unge og voksne koste seg ute i solen 

med grilling og morsom fotball kamp. 

Vi håper å kunne gjennomføre flere slike 

tiltak.  

 

 

 

 



 
 

Søndag 7. august 
11.00 Fellesgudstjeneste i Frikirken. Svein 

Tore og Helene Sinnes bærer frem deres barn 

til dåp. Nattverd. Pastor Einar Chr. Drange 

preker. 

 

Torsdag 11. august 

11:00 Bønn 

 

Søndag 14.august 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Lokalpredikant Einar 

Sand preker. Bente Thompson leder. Egen 

samling for barna.  

Torsdag 18.august 
11:00 Bønn 
 
Søndag 21.august SAMLINGSDAGEN 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 

preker. Tema: «Hvorfor – et sentralt kristent 

spørsmål». Presentasjon av årets 

konfirmanter. Forbønn for menighetsråd og 

ansatte. Søndagsskole. Lovsanggruppe.  

 

Mandag 22.august  

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 23.august  

17:30 Speider 

 

 Onsdag 24.august 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 25.august MYLDREDAG OPPSTART! 
11:00 Bønn 
15:45 Alpha Oppstart. 
Oppstart for høstens 
Alpha kurs for unge født 
2001 – 1996. Tema: «Er 
dette alt livet har å by 
på?». Ansvar Barne- og ungdomspastor Einar 
Chr. Drange og Jon Løvland 

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 

*Jan Robert har studiepermisjon frem til 3.oktober 

  

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


 
 

16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 28. august  
11:00 Gudstjeneste. Samtalepreken med. 
Pastor Einar Chr Drange og Marie Vikøren. 
Tema: «Hvorfor Jesus – i mitt liv?». Sang av 
Soul Children/Teens. Utdeling av gave til 4- og 
6 åringene. Lovsanggruppe. Søndagsskole. 
 
Mandag 29.august 
11:30 Formiddagstreff oppstart 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 30.august 
17:30 Speider 
 
Onsdag 31.august 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 1.september  
11:00 Bønn 
16:00 Alpha. For dem født i 2001 – 
1996. Tema: «Hvem er Jesus?» 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fredag 2.september – søndag 4.september 
MENIGHETSWEEKEND ÅPTA 

Bli med på årets menighetsweekend! Tema 
for leiren er «Hvorfor er vi her». Undervisning 
vil være tilrettelagt alle generasjoner. Ansvar 
for undervisning vil være vår barne- og 
ungdomspastor Einar Chr. Drange.  
 
Påmelding til arve.misund@vabb.no eller 
send en sms til 95938969. Du finner brosjyre 
med mer informasjon enten på vår nettside 
eller i kirkens vestibyle. 
 
 
 

mailto:arve.misund@vabb.no


PASTOR EINAR CHR. 

DRANGE ORDINERT TIL 

ELDSTE I METODISTKIRKEN 
AV: JON LØVLAND 

FOTO: JON LØVLAND

Under Årskonferansen i Stavanger 

23.-26. juni ble vår prest ordinert 

til eldste på konferansens siste 

dag. Det ble en høytidelig og flott 

opplevelse! 

Flere fra Flekkefjord hadde tatt 

turen til Stavanger denne søndagen for å 

være med på ordinasjonsgudstjenesten. Det 

var en høytidelig og flott gudstjeneste og vår 

prest ble sammen med Christina Thaarup fra 

Øståsen menighet ordinert til eldste. I tillegg 

ble Roy Frode Løvland ordninert til legprest 

på Finnsnes. Det skjedde i kallsgudstjenesten 

på lørdagen, samtidig med den historiske 

prøvingen av prestene som skulle ordineres. 

Du kan se kallsgudstjenesten her. 

Flekkefjord var også godt representert under 

hele konferansen med husorkesteret som 

Sandnes/Stavanger menigheter hadde bedt 

Flekkefjord om hjelp med siden de selv ikke 

hadde egne krefter. Daniel Hinderaker, 

Emmanuel Waldron, Ruth Waldron, Mathias 

Lunde og Jon Løvland spilte og sang sammen 

med Åse Beate Siljedal (Hinderaker) og Kristin 

Wingård fra Stavanger. 

Flekkefjord ble representert på konferansen 

med sine prester Jan Robert Madsen og Einar 

Chr Drange. Legdelegater var Kirsten Øysæd 

og Arve Misund. 

Konferansen foregikk i sin helhet på IMI 

forum i Stavanger, kun 

ordinasjonsgudstjenesten ble holdt i 

Metodistkirken i Stavanger.  

Under konferansen ble det gjennomført en 

paneldebatt som en alternativ måte å 

presentere rapporter på, i form av intervju. 

Dette kan du se her 

 

SOUL CHILDREN/TEENS KONSERT MED BRASSBAND 
Under årets småbyfestival sang vårt 

flotte Soul Children/Teens kor. Her 

opptrådte de sammen med Brassband. 

Koret ble flott ledet av dirigent Ruth 

Waldron som vitnet frimodig om Jesus 

til alle tilhørere på fisketorget. 

Gjennom de mange sangene som 

korene vår sang fikk også de 

fremmøtte høre om betydningen av 

Jesus. En stor takk til ungdommene og 

kor lederne for deres fantastiske 

innsats og vitnesbyrd!  

https://www.youtube.com/watch?v=NtANTJMCd0M
https://www.youtube.com/watch?v=Gei7Ys6yVq4


 
 

 

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! 

 

 

 

 

 

BRO FERDIG BYGGET!
Broen over Nyanombe River er 

ferdig! Et håndfast bevis på at det 

nytter å hjelpe!  

Nå har alle på andre siden av elven 

trygg tilgang til klinikk, kirke og 

skole gjennom hele året!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI GRATULERER  
60 år: Bjørg Torun Lohne, 10.08 

70 år: Arna Glendrange, 08.08. 

 

 

 

                            
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


