
«Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de 

brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.» 

Apostlenes gjerninger 2, 46 

 

 

 

BØNNEKAMPANJE FOR FOLKEMØTENE I FLEKKEFJORD 27. OKTOBER – 30 
OKTOBER 
Siden i fjor høst har vi, sammen med byens 

menigheter planlagt årets folkemøter som 

skal avholdes i Uenes hallen. Til årets 

folkemøter er det en store glede igjen å 

kunne 

invitere 

TV-

pastoren 

Egil 

Svartdahl. 

Svartdahl 

har 

gjennom 

20 år 

kombinert 

det å være 

pastor i 

menighet, 

med 

pastor for 

hele Norges folk. Gjennom tv programmer 

har Svartdahl reist Norge rundt for å snakke 

med helt vanlige mennesker om deres tro og 

tvil. På folkemøtene vil det også bli flott sang. 

Vårt eget lovsanggruppe skal samarbeide 

med lovsanggruppene i Pinskekirken og 

Frikirken om sang og musikk under møtene.  

I forkant av møtene vil gi komme med en 

sterk oppfordring! Vi vil nemlig minne om 

bønnekampanjen B3. Be for 3 personer, 3 

minutter, 3 ganger daglig. Vi tror nemlig at 

folkemøtene burde være en unik mulighet til 

å invitere med seg venner, naboer og familie. 

I kirken ligger 

det 

bønnekort. 

Ta med deg 

et slik kort og 

skriv navnet 

på 3 

personer du 

ønsker 

inviterer til 

disse 

møtene. 

Møtene vil 

ha en folkelig 

profil og 

burde derfor 

være en veldig god mulighet til å invitere med 

personer som ikke vanligvis er med i 

menighet.  Ha kortet synlig slik du stadig blir 

minnet om disse tre personene. Våg å tro at 

Gud vil gripe inn i deres liv! Det endelige 

programmet er enda ikke helt spikret ferdig, 

men det vil bli gjort kjent så snart det er klart. 

Bli med også i bønn for selve møtene, for 

Svartdahl og alle involverte i forkant av 

møtene. 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

September 

Nr.9/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

TV pastoren Egil Svartdahl taler på årets folkemøter 



KONFIRMANTENE PRESENTERT PÅ SAMLINGSDAGEN 
På samlingsdagen 21.august 

ble konfirmantene for 

2016/2017 presentert for 

menigheten. 

Samlingsdagen markerte at 

nå starter igjen vårt 

aktivitetstilbud opp igjen for 

fullt etter endt 

sommerferie.  

Det var flott å kunne starte 

samlingsdagen med å kunne 

presentere konfirmantene 

for 2016/2017. Iår er vi 

takknemlig for å ha fire 

ungdommer som ønsker være konfirmanter 

hos oss: Thale Isabel Fossdal, Lal Hma 

Chhuani Bouchung, Andreas Heinrich            

van Lessen og Szilard. Som ifjor skal vi ha 

konfirmantundervisning hovedsaklig felles 

med Pinsekirken og Frikirken her i 

Flekkefjord. Barne- og ungdomspastor Einar 

vil ha hovedansvaret for dem også iår. 

Konfirmantene fikk selv presentere seg og 

motta sin konfirmantbibel på gudstjenesten. 

Første undervisning er allerede 29.august i 

Frikirken, og 9-11 september skal 

konfirmantene delta på fellesleir på leirstedet 

Haugli. I tillegg vil konfirmantene våre i 

Metodistkirken reise på fellesleir for alle 

Metodistmenighetene i Norge 27-30 oktober. 

Neste år 31.mars - 2.april 2017 reiser også vi 

på fellestur til London med menighetene våre 

i Stavanger, Bergen Central og Bergen 

Fyllingsdalen. Vi vil iløpet av denne høsten og 

neste vår arrangere kirkekaffe hvor 

konfirmantene selv tar med seg kaffemat som 

selges til inntekt for Londonturen slik den kan 

bli litt rimeligere. For å bli bedre kjent med 

flere i menigheten skal vi også på 

hjemmebesøk hos flere familier i menigheten 

denne høsten og til våren. 

Konfirmantgudstjenesten vil være siste 

søndag i april. Vi vil oppfordre til forbønn for 

konfirmantene våre i det kommende året.  

I tillegg på gudstjenesten startet 

søndagsskolen opp igjen. Det var mange barn 

som gledet seg og var virkelig spent på hva 

Anne Turid hadde med seg i kofferten denne 

søndagen. Søndagskole for 10+ var det også 

hvor de begynte på et nytt eget tema om å 

finne svar på de store spørsmålene. Det var 

også dette Pastor Einar tok opp i sin preken 

denne søndagen. Viktigheten av å gi rom for 

spørsmål, og ta hverandre spørsmål på alvor 

for å vokse i tro og nærmere Jesus som er 

sannheten alle store spørsmål leder mot. 

Preken kan høres i lydopptak her.  

Det ble også presentasjon av årets 

menighetsråd med forbønn for 

menighetsrådet og kirkens ansatte.  

Vi ser virkelig fremover mot en nytt arbeidsår 

hvor vi er overbevist om at Gud vil gjøre mye 

flott blant oss.  

Velkommen til en ny høst i Metodistkirken! 

Fra venstre: Chhuani, Szilard, Andreas og Thale. 

http://www.metodisten.no/last-ned/tale-opptak


SAMTALEGUDSTJENESTE 
Søndag 28.august møttes Marie og 

pastor Einar til samtale om temaet: 

Hvorfor Jesus? 

Dette året har vi fokus på temaet: 

"Hvorfor(kristen)?". Ved dette 

ønsker vi belyse sentrale emner i ved 

livet og den kristne tro. Målet er å få 

en større forståelse for troen, og 

vokse nærmere Jesus. Samtidig gir 

det en unik sjanse til å gå nærmere på 

hva som er det unike med den kristne 

tro. En gang i måneden vil vi ha en 

samtalpreken med tema: "hvorfor 

Jesus?". Her vil en eller flere personer 

fortelle om hvilken betydning Jesus 

har i i deres liv. Først ut var 

Marie. Marie svarte på spørsmålene 

og fortalte personlig om hennes 

forhold til Jesus. Hvordan hun ble kjent 

med Jesus, hvordan han er i livet hennes 

og også om utfordringer med hvordan 

der er å være ung og kristen i dag. 

Intervjuet med Marie var virkelig et 

unikt øyeblikk og hennes historie 

berørte mange i kirken denne søndagen. 

Vi er utrolig takknemlig for at Marie sa 

ja til å la seg intervjue og vi er utrolig 

takknemlig for å ha henne blant oss i 

menigheten.  

Til denne gudstjenesten var det også sendt 

ut invitasjoner til alle våre 4 og 6 åringer 

som er menighetsbarn, og dem som ifjor var 

aktiv i våre ulike barne- og ungdomsarbeid. 

4 og 6 åringene fikk hver sin gave, og det 

syntes barna var stas. Utdelingen av disse 

bøkene er en oppfølging av den nye 

trosopplæringsplanen som vi som menighet 

utarbeidet ifjor.  

Vi fikk også på gudstjenesten gleden av å høre 

våre ungdomskor Soul Children/Teens synge 

for oss. 

 

 

 

4 åringene mottar sin 4 års Bibel 

6 åringene mottar sin 6års gave 

Sang av Soul Children/Teens 

Pastor Einar i samtale med Marie 



 
 

Mandag 5. september 
17.45 Konfirmantundervisning i Frikirken.  

20.00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 6. september 

17:30 Speider 

 

Onsdag 7.september 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

Torsdag 8.september 
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 
 
Lørdag 10.september 

19:30 Blåtime. Fokus på: 

aktuelle temaer, levde liv, sang. 

Et enkelt måltid. En anderles 

måte å møte på. 

 

Søndag 11.september 

17:00 Storsamling. Andakt av Elise Løvland. 

Sang av Pre Soul Children. Kveldsmat etter 

samlingen.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Petrikirken, Kjølberg. Prestene Svein J. Veland og 

Frøydis Grinna. Diakon Marit Kristine Danielsen 

 

Mandag 12.september  

11.30 Formiddagstreff 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 13.september 

17:30 Speider 

18:00 Menighetsråd 

 

Onsdag 14.september 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 15.august  

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 

Kontortid: Onsdager 10.00 – 12.00 (ferie uke 40) 
 

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


 
 

11:00 Bønn 
15:45 Alpha  
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens  
 
Søndag 18. september  
10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. 
Forfatter, journalist 
pastor, evangelist og 
styreleder for Troens Bevis 
Sten Sørensen preker. 
Tema: Hvorfor ta imot Den 
Hellige Ånd? Hanne 
Risvold leder. Søndagskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Porsgrunn. Prest Vidar S. Bjerkseth 

 
Mandag 19. september 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 20.september 
17:30 Speider 
19.00 Aftenmisjon 
 
Onsdag 21. september 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 22.september  
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 25. september  
10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Samtalepreken med Lilly 
og Magne Løvland med Pastor Einar Chr. 
Drange. Tema: «Hvorfor Jesus?». 
Søndagskole.  Metodistkirkens forbønnsliste:  

Larvik. Prest Idar Halvorsen. 

 
Mandag 26. september 
11.30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 27.september 
17:30 Speider 
 
Onsdag 28. september 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 29.september  
11:00 Bønn 
15.45 Alpha 
16.00 Middag for kun 20,- 
16.45 Pre Soul Children 
17.30 Meto Zoom 
18.00 Soul Children 
19.30 Soul Teens 
 
Fredag 30. september – 1. oktober 
Våre SLUSHere deltar på distriktledertrening 

samling på leirstedet Skogtun sammen med 

vår barne- og ungdomspastor Einar og leder 

for søndagskolen Grete Askekjær. 

 
Søndag 2. oktober  
10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
preker. Tema: «Hvorfor tar enkelte ikke imot 
Jesus?». Tove Sinnes leder. Nattverd. Egen 
samling for barna.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Horten. Prest Hilde Sanden-Bjønnes. 

 
Torsdag 6.oktober  
11:00 Bønn 
 

VI GRATULERER  
80 år  

Marry Sagedahl, 17.09. 



 
 

  

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! 

HISTORISK DÅP 
7.august fikk vi være del i en historisk Metodistisk 

dåpsbegivenhet i Frikirken. 

7.august bar Svein Tore og Helene Sinnes frem 

deres lille gutt Markus til dåp. Hver dåp er en stor 

begivenhet, da den dåpen synlig bekrefter Guds 

kjærlighet, og gir den døpte del i Jesu død og 

oppstandelse til et evig liv.  

Det ble allikevel en enda spesiell dåp denne 

søndagen. 7.august feiret vi nemlig 

fellesgudstjeneste sammen med Den norske kirke 

og Frikirken i Frirkirkens lokaler på Trøngsla. 

Dåpen er det som gir den døpte medlemsskap i 

den lokale menighet og den verdensvide kirke. 

Samtidig er dåpen det som forbinder alle oss 

kristne sammen. Allikevel har forståelsen av 

dåpen vært noe av det som historisk har skilt de 

ulike kirkesamfunn fra hverandre. Søndagen i 

Frikirken fremhevet derimot hvordan dåpen 

binder oss kristne sammen på tvers av 

kirkesamfunn. Tre menigheter stod sammen om 

dåpen til lille Markus, og selv om han blir skrevet 

inn som menighetsbarn i Metodistkirken deltok 

også de andre menighetene i det felles dåpsløftet 

og var sammen om denne store begivenheten. En 

slik dåp på tvers av menigheter hadde ikke vært 

mulig for noen år siden pga uenigheter rundt 

forståelsen av dåpen. Det ble dermed en historisk 

begivenhet denne søndagen.  

Dåpen ble forøvrig forrettet av vår barne- og 

ungdomspastor Einar. Men hele dåpsfamilien var 

også involvert i selve dåpshandlingen da lille 

Markus' kusine Amanda(med hjelp fra mor) helte 

vannet oppi døpefonten, både Markus' farmor og 

oldefar ba bønner for Markus, og Markus' tante 

Mariann leste teksten fra Bibelen. Pastor i 

Frikirken Ove Nybø ledet gudstjenesten, og vår 

Pastor Einar holdt også preken ut fra temaet: Å 

ønske det beste for sine barn. Gudstjenesten 

markerte også den siste fellesgudstjenesten for 

denne sommeren.  

Vi vil også gratulere dåpsfamilien og ønske og be 

om Guds velsignelse over Markus og hele 

familien.

Foto: Jon Løvland 



 
 

  

SPEIDEREN TIL HAUGLI FOR KANOPADLING OG GRILLING 
Tirsdag 23.august startet Speideren 

opp igjen etter ferien. 

Det var virkelig flott vær da vi igjen 

startet opp vår speidergruppe etter 

sommerferien. Vi reiste da opp til 

leirstedet Haugli som Metodistkirken 

eier. Her er det et flott vann hvor vi 

padlet kano. Noen fikk denne 

tirsdagen prøve kanopadling for 

første gang, og det gav mersmak. 

Etter kanopadling tok speiderleder 

Trond Ivar og noen av speiderne og satte opp 

et bål. Her ble det grillet pølser, burgere og 

mye annet.  

Vår speidergruppe er for alle som er interessert 

fra 3.klasse. Speidergruppen vår er litt spredt i 

alder, men vi trivels veldig godt sammen.  

Ønsker du mer informasjon om speidergruppen 

kan du kontakte leder Trond Ivar Vikøren på 

telefon: 976 57 942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTH GOSPEL FESTIVAL 2016 
Fredag 11.-søndag 13.november er det igjen tid for 

Youth Gospel Festival! Våre musikkarbeidere Ruth og 

Emmanuel Waldron vil igjen være instruktører. 

Sammen med Ruth som instruktør for kor/solist får vi 

et hyggelig gjensyn med Karen Gibson! Etter stor 

etterspørsel fra i fjor er det flott vi igjen har fått 

Sharlene Morris  tilbake som danseinstruktør.  

På søndagen vil det bli en spesiell «praise and 

worship» gudstjeneste. På søndag kveld vil det også 

bli invitert til konsert hvor helgens prosjektkor- band 

og dans vil vise frem det de har øvd på gjennom 

helgen.  

Sett av datoene i kalenderen og spre ordet om årets 

Youth Gospel Festival.   

 

Speiderne samles på Haugli 

Kanopadling var utrolig flott 



 
 

ØKONOMI OPPDATERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil benytte anledningen igjen til å takke for enhver giver. Uten givertjenesten ville vi ikke kunne 

opprette tilbudet og aktivitetsnivået som vi har per i dag. Samtidig viser denne oppdateringen at vi 

ligger en del bak budsjettet både på ordinær gaveinntekt og på vårofferet. Vi håper og ber om at vi 

vil nå våre budsjett. For å nå dette vil vi igjen oppfordre til 

fortsatt givertjeneste og bruke de muligheter vi har per i dag 

for å kunne gi. Om du skulle ønske tegne fast trekk i måneden 

og dermed også få skatterefusjon (gis fradrag opp til 25 000 

årlig) kan du kontakte Sigmund Kroslid.  

SKALA METODISTKIRKENS MUSIKKSKOLE 
Vår musikkskole har igjen startet opp igjen for høsten. Vi tilbyr 

undervisning av dyktige instruktører i: piano, gitar, trommer, 

bass, band og vokal. Kontakt Emmanuel Waldron for mer 

informasjon! Løpende opptak og undervisningstidspunkt kan 

tilpasses etter ønske. 

Måned 
Gaveinntekt 
2016, inkl. Juli 

Budsjett gaver 
2016, hele året Vår og høstoffer 

Budsjett, Vår 
og høstoffer 

Jan            1 922,00           50 416,00                          -    

Feb        123 250,87         225 376,00                          -    

Mar        231 209,37         400 337,00                          -    

Apr        392 286,22         575 298,00           35 677,75           50 000,00  

Mai        513 546,47         750 259,00                          -    

Jun        618 834,48         925 220,00                          -    

Jul        849 356,48      1 100 181,00                          -    

Aug                       -        1 275 142,00                          -    

Sep                       -        1 450 103,00                          -    

Okt                       -        1 625 064,00                        -             50 000,00  

Nov                       -        1 800 015,00                          -    

Des                       -        1 930 000,00                          -    


