
«Dere er de helliges medborgere og Guds familie.» 

Paulus’ brev til Efeserne 2,19 

 

 

 

METODISTKIRKEN, ET HJEM FOR OSS. ET HJEM OGSÅ FOR DEG? 
AV EINAR CHRISTIAN DRANGE 

«Det er godt å komme hjem.»  Det er slik 

mange av oss utbryter etter å ha kommet 

tilbake til hjemmet vårt etter en feriereise 

eller lengre tur. Det er godt å ha et fast 

holdepunkt og sted hvor man kan føle seg 

hjemme og på plass. Det hadde 

ikke vært greit om man 

skulle være hjemløs og 

må stadig på utkikk 

etter en plass hvor 

man kan få fylle 

sine nødvendige 

behov, Et hjem er 

nemlig et sted hvor 

man kan få hvile og nye 

krefter. Et godt hjem er også et 

sted hvor familien søker å støtte hverandre 

og hjelpe hverandre i livets utfordringer. Det 

er nok få hjem som er perfekte. Hjem rommer 

ofte mange typer mennesker, selv i en 

familie. Ofte har familiemedlemmer hver sine 

interesser, synspunkt og behov. Men man 

lærer å allikevel leve med hverandre, ta 

hensyn til hverandre og forsøker gjøre ting så 

godt man kan for hverandre slik at hjemmet 

blir godt å leve for alle.  

Bibelen kaller samlingen av de kristne for 

familie. Paulus hilser i sine brev menighetene 

som sine søsken, brødre og søstre. Sammen 

som troende søsken har vi også vår felles 

himmelske Far som ønsker oss alltid det 

beste. Troen på Jesus er ikke først og fremst 

en privatsak. Det er en sosialsak. Bibelen er 

ukjent med kristne som lever livet med Jesus 

alene eller uten et medlemskap i en 

menighet, som en hjemløs. Bibelen 

forteller at de første kristne 

organiserte seg i 

menigheter som ble 

deres åndelige hjem. 

Pastor Rick Warren 

skriver i sin bok 

Målrettet liv: «Bibelen 

sier at en kristen uten 

et kirkehjem, er som et 

organ uten kropp, en sau uten 

en flokk eller som et barn uten familie.» For 

mange av oss er Metodistkirken et hjem hvor 

vi kommer sammen for å bli styrket i troen og 

utruste hverandre til tjeneste i hverdagen. Ser 

du på Metodistkirken som ditt åndelige hjem, 

men har enda ikke gått inn som medlem? 

Søndag 20 og 27 november planlegger vi 

opptakelse av nye familiemedlemmer. Ønsker 

du mer informasjon om hva det vil si å gå inn 

som medlem blir det informasjonsmøte etter 

gudstjenesten 6.november og torsdag 

10.november. Du kan også kontakte presten 

for spørsmål. Velkommen hjem! 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Oktober 

Nr.10/2016 

3.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



FANTASTISK BRA PÅ MENIGHETSHELG! 
Helgen 2-4 september var vi samlet til 

menighetshelg på Åpta Camping! Det var en 

utrolig flott helg! 

Menighetshelg er en unik mulighet til å 

knytte nærmere kontakt med hverandre 

og med Gud. Det var utrolig flott at vi på 

denne helgen kunne møtes på tvers av 

generasjoner, fra de yngste og eldste. Slik 

kan vi fortsette å bygge en 

flergenerasjonsmenighet og lære av 

hverandre. Åpta Camping viste seg fra sine 

beste sider (utenom da det varme vannet 

forsvant iløpet av fredagskvelden). Tema 

for årets leir var: "Hvorfor er vi her?" Vår 

barne- og ungdomspastor talte over dette 

teamet gjennom helgen. Fredag fokuserte 

Einar på årsaken til at vi er nettopp her, er at 

vårt liv er ønsket og villet av Gud. Alle 

menneskers liv er ønsket av Gud. Lørdag fikk 

vi høre og selv bidra ved å tegne 

skapelsesfortellingen om hvordan Gud skapte 

verden og alt liv. Søndag fikk vi høre at vi er 

kalt til å speile Gud gjennom våre liv der vi 

lever og bruker tiden til vanlig. Vi er til for å 

leve sammen med Gud og spre Guds godhet 

og glede til dem vi møter.  

Iløpet av lørdagen var det også 

konkurransetid. Alle leirdeltakere ble delt opp 

i ti lag. Her skulle man jakte Pokémon på 

området. Hver Pokémon hadde en utfordring 

fra poteløp, vannløp, gjette vekt, gjette 

innhold, og finne de manglende ordene i 

Herrens bønn, bibelvers og sanger. På 

lørdagen satte Anne Turid og Arve igang 

matlaging hvor leirdeltakerne virkelig disket 

opp en gigantisk og utrolig smakfull buffet.  



 
 

Etter middag var det "åpen scene". Her fikk 

flere i menigheten vist fram noen av sine 

skjulte talenter. Leiren ble avsluttet med en 

Generasjonsgudstjeneste som ble ledet av 

både unge og voksne. Vi takker alle som 

deltok på årets leir og håper 

du og flere blir med også 

neste år til Åpta! 

Du finner flere bilder på vår 

nettsiden her: 

 

 

 

 

 

 

PASTOR JAN ROBERT MADSEN SYKEMELDT 
Pastor Jan Robert Madsen er sykemeldt ut 

oktober. Alle pastorale henvendelser i 

sykeperioden rettes dermed til pastor Einar 

Chr. Drange. Pastor Drange vil også være 

tilgjengelig på kontoret samme tidspunkt som 

Madsen var onsdager 10:00-12:00. Vi vil 

oppfordre til forbønn og omtanke for Madsen 

og hans familie i denne perioden 

 

MENIGHETSMØTE 2.NOVEMBER KL.19:00! 
Vi innkaller til et nytt 

menighetsmøte onsdag 

2.november. Her vil vi 

presentere resultatet av 

NAMU testen vi foretok iløpet 

av våren. Det blir dermed samtale rundt 

testen, og veien videre for menigheten vår 

etter den situasjonen vi nå befinner oss i. Vi 

håper så mange som mulig vil være i 

samtalene om dette videre.



 
 

Søndag 9.oktober 
SØNDAG FOR FORFULGTE KRISTNE 

10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Lokalpredikant Arve 
Misund preker. Tema: «Hvorfor forfølges 
kristne for sin tro?» Gaute Grimsby leder. 
Søndagskole.  
 
Mandag 10. oktober 
11.30 Formiddagstreff.  

17.45 Konfirmantundervisning i Frikirken.  

20.00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 11. oktober 

17:30 Speider 

 

Onsdag 12.oktober 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

 

Torsdag 13.oktober 
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 16.oktober 

17:00 Storsamling. Sang av Pre Soul Children. 

Kveldsmat.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Hvitingfoss og Skien. Prest Ingull Grefslie. 

Sentralkonferansen i Fredrikstad.  

 

Mandag 17.oktober  

17.45 Konfirmantbesøk hjemme hos Elise og 

Martin Løvland 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 18.oktober 

17:30 Speider 

19:00 Aftenmisjon 

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 er for tiden sykemeldt. Alle pastorale 

henvendelser rettes til Pastor Einar Chr. Drange. 

Barne- og ungdomspastor 

Einar Christian Drange 
 

Mobil: 924 36 815 

 

E-post: ecdrange@metodistkirken.no 

Kontortid: Onsdager 10.00 – 12.00 
 

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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Onsdag 19.oktober 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 20.oktober  
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  
 
Lørdag 22.oktober  
12:00-15:00 
Seminar med 
Anders Torvill 
Bjorvand. 
Forfatteren bak 
boken «Bygge 
Guds rike» vil 
snakke om 
«Hvorfor Jesus 
som en del av 
hverdagen?». 
Fokuset vil være på hvordan være i kristen i 
hverdagen og hvordan dele dette med andre. 
Matservering i pausen. Seminaret koster 
100,- per person.  
 
Søndag 23.oktober HØSTTAKKEDAGEN  
10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar 
Chr. Drange i samtalepreken med 
Anders Torvill Bjorvand. Tema: 
«Hvorfor Jesus i min hverdag?» 
Søndagskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Øståsen menighet. Prest Christina Thaarup og Diakon 

Olav Øgreid. 

 
Mandag 24. oktober 
11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 
 

Tirsdag 25.oktober 
17:30 Speider 
 
Onsdag 26. oktober 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 27.oktober  
11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
18:00 Bønn i Ueneshallen 
19:00 Folkemøte i 
Ueneshallen med Egil 
Svartdahl 
 
Fredag 28.oktober  
18:00 Bønn i Ueneshallen 
19:00 Folkemøte i Ueneshallen med Egil 
Svartdahl 
 
Lørdag 29.oktober  
09:00 – 11:15 Frokost og seminar med Egil 
Svartdahl i Frikirken. Åpent for alle. Ingen 
påmelding. 50,- per person.  
12:00 – 15:00 Hallo Flekkefjord i Flekkefjord 
sentrum 
14:00 Appell ved Egil Svartdahl utenfor 
Flekkefjord Kirke 
18.00 Bønn i Ueneshallen 
19:00 Folkemøte i Ueneshallen med Egil 
Svartdahl 
 
Søndag 30. oktober  
10:00 Bønn i Ueneshallen 
11:00 Felles Gudstjeneste i Uenes Hallen. Egil 
Svartdahl preker. Nattverd. Søndagskole. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Hønefoss menighet. Prest Kjell A. Johansen. 

18:00 Bønn i Ueneshallen 
19:00 Folkemøte i Ueneshallen med Egil 
Svartdahl 
 
Mandag 31. oktober 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 



 
 

 

HAUGLI LEIR  
9-11 september 

reiste våre 

konfirmanter på 

leir til leirstedet 

Haugli. 

Leiren på Haugli 

er et av 

høydepunktene 

gjennom 

konfirmantåret. 

Ved å ha denne 

leiren tidlig i 

konfirmantåret får konfirmantene tidlig bli 

godt kjent med hverandre og lærerne. I år 

reiste 12 konfirmanter, hvor 4 fra 

Metodistkirken og de resterende fra 

Pinsekirken og Frikirken. Gjennom helgen fikk 

vi bli godt kjent med hverandre gjennom 

leker og mye gøy. Det ble undervisning om 

den treenige Gud. 

Været denne helgen 

var ganske dystert, 

men det stoppet ikke 

enkelte konfirmanter 

fra både å bade i 

vannet og kanoroing. 

Både lærere og 

konfirmanter syntes 

dette var en flott tur.  

Våre konfirmanter i 

Metodistkirken skal 

allerede på ny leir 27-30 oktober på Solåsen 

leirsted, sammen med konfirmanter fra de 

ulike Metodistkirkene. Neste år 31.mars - 

2.april reiser også våre konfirmanter på leir til 

London. Konfirmanter fra Metodistkirkene i 

Bergen, Stavanger, og Oslo Grünerløkka vil 

også delta på denne turen. 

________________________________________________________________________________ 

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! 

________________________________________________________________________________ 

 

 Youth Gospel Festival 2016 
Ikke gå glipp av årets Youth Gospel Festival 11-13 november!! Opplev en 

fantastisk helg med dyktige instruktører i kor, solist, dans og band!  



 
 

SOUL CHILDREN/TEENS SATTE FYR PÅ SPIRA 
Onsdag 21.september var det tur for byens 

mange kor til å innvie Spira. 

Fra vår menighet deltok våre kor Soul 

Children og Soul Teens. Det satte Spira i full 

fyr da dirigent Ruth ledet sangere og 

musikanter i full trøkk for Jesus. En fantastisk 

oppvisning som samtidig formidlet et tydelig 

budskap om Guds kjærlighet. 

________________________________________________________________________________ 

AGENDA 1 
Torsdag 22-lørdag 

24 deltok flere fra 

vår menighet på 

læringsfellesskapet 

Agenda 1 i 

Stavanger. 

Agenda 1 er et menighetsutviklingsfellesskap. 

Vår menighet har i 2 år deltatt på dette 

læringsfellesskapet, og nå var siste samling. 

Sammen med flere andre menigheter og 

bedehus har vi i denne perioden mottatt 

undervisning og veiledning. Hensikten er å 

bedre utvikle dagens menigheter til å møte 

dagens mennesker med evangeliet om Jesus. 

Sammen får vi også utveksle 

erfaringer. Sist samling var 

hovedteamaet menigheten 

som familie. Her fikk vi se, og 

høre fra menigheter og 

mennesker som forsøker leve 

ut sine liv som kristne i små fellesskap for i 

større grad skape en familiefølelse. 

Undervisningen har foregått i IMI kirken de 2 

årene vi har deltatt. Mer informasjon om 

gruppen som deltok på Agenda 1 har snakket 

om og handlingsplanen som er blitt 

utarbeidet vil bli lagt frem på menighetsmøte 

2.november. 

________________________________________________________________________________ 

SAMTALEPREKEN MED LILLY OG MAGNE LØVLAND 
På Gudstjenesten 

25.september var 

det igjen tid for 

samtalepreken. 

Pastor Einar møtte 

denne gang 

ekteparet Lilly og Magne Løvland til samtale 

over temaet: "Hvorfor Jesus i familien?" 

Som en del av årets prekentema "hvorfor 

(kristen)?" har vi en gang i måneden 

samtalepreken. Her får vi innsikt i liv og 

historier om hvorfor dem har Jesus i deres liv 

og hva dette betyr for dem. Denne gangen 

fortalte Lilly og Magne Løvland om deres 

egen opplevelse av Jesus, hvordan de fikk 

høre om Jesus fra deres foreldre, og hvordan 

dem selv har syntes det har vært å la nye 

generasjoner få bli kjent med Jesus. Vi er 

utrolig takknemlig for at Lilly og Magne lot 

seg intervjue og gi oss et innblikk i deres liv 

sammen med Jesus. Hele intervjuet kan høres 

på vår nettside. 



 
 

ØKONOMI OPPDATERING 
Her er siste Økonomi 

oppdatering etter 

tallene fra August er 

kommet inn. Som 

oversikten viser 

virker det som vi 

kommer til å gå på 

et underskudd på 

over hele 300 000 

om ikke situasjonen 

skulle endre seg.  

Vi vil med dette 

fortsette å uttrykke 

en stor takk til dere 

som gir og fortsatt 

oppfordre til fortsatt 

støtte.  

 

 

Husk du kan få opptil 20.000 i skattetrekk om 

du gir ved å bruke autogiro.  Detaljer om 

dette får du på vår nettside om givertjeneste. 

Du kan også kontakte Sigmund Kroslid ved evt 

spørsmål rundt dette.  

________________________________________________________________________________ 

BETAL MED «SPING»  

Våre betalingsvaner er stadig i 

endring. Nå er mobilen i ferd 

med å også erstatte 

lommeboken. I den anledning 

har vi inngått en avtale med 

«SPING». Dette er en 

betalingstjeneste hvor du har 

nå mulighet til å gi gave/kollekt, støtte 

misjonsprosjekt og ta betaling for de ulike 

tjenestene vi tilbyr i menigheten. Du kan laste 

ned «SPING» appen til din mobil, registrere et 

bankkort og dermed bruke dette til å 

foreta betalinger. Metodistkirken 

dukker automatisk opp om du tillater 

appen lokalisering. Det er enkelt, 

oversiktlig og mye bedre løsning enn 

for eksempel bruke bankkort da du kan 

foreta betalinger hvor du enn befinner 

deg uten å også tenke på kø. SPING er i stor 

grad lagt til rette for foreninger og frivillige 

organisasjoner. «SPING» får du nok dermed 

bruk for i flere anledninger framover. 

 

Måned 

Gaveinntekt 
2016, inkl. 
August 

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        879 357,48      1 275 142,00                          -    

Sep                       -        1 450 103,00                          -    

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

Nov                       -        1 800 015,00                          -    


