
«Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for 

ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er 

hans folk og den flokken han gjeter.»                                                 Salme 100, 1-3 

 

 

 

EN UKE BØNN OG FASTE FORAN ET NYTT KIRKEÅR 
Søndag 27. november markerer starten på et 

nytt kirkeår da vi går inn i adventstiden. Fra 

mandag 21.november i forkant av et nytt år 

ønsker vi å oppfordre til bønn og faste i 

menigheten. Vi tror det er sentralt bibelsk å 

sette av tid for Gud i faste og bønn. Etter sin 

dåp gikk 

Jesus selv 

ut bønn og 

faste i 40 

dager. Flere 

ganger i 

evangeliene 

står det 

også om 

hvordan Jesus trekker seg tilbake for å bruke 

tid sammen med sin himmelske Far. 

Metodistkirkens kirkefader var selv en 

bønnens og fastens mann. John Wesley skal 

selv ha fastet hver fredag fordi han hadde 

stor tro hvordan Gud da kunne forvandle 

hans hjerte. I menigheten går vi for øyeblikket 

i en fornyelseprosess. Flere fra 

menighetsrådet har nå i 2 år møttes 2 ganger 

i året i læringsnettverket «Agenda 1». 

Formålet har å føre til fornyelse og ny ild i sitt 

eget liv og føre dette tilbake til menighetene 

man var utsendt fra. Som menighet har vi 

denne våren foretatt en 

menighetsundersøkelse fra NAMU (naturlig 

menighetsutvikling). På menighetsmøte 

2.november vil vi gjennomgå resultatene fra 

spørreundersøkelsen. Undersøkelsens hensikt 

er å ta «temperaturen» på menigheten. 

Undersøkelsen viser hva som er våre styrker 

og svakheter som menighet. Det gir en god 

pekepinn på hva vi som menighet må ha 

ekstra fokus på 

videre i vår 

fornyelsesprosess. I 

denne prosessen og 

arbeidet videre tror 

vi det er viktig med 

fokus først og fremst 

på Gud selv. Vi tror 

at Gud vil gjøre store 

ting i våre liv og i Flekkefjord by. I alt dette 

Gud gjør tror vi det er viktig å være åpen for 

han, slik han få komme til å lede oss. Vi håper 

at Gud ved dette vil skape noe nytt i våre 

hjerter, lede oss i fornyelsesprossesen i 

menigheten og gi oss større kjærlighet til ham 

og våre medmennesker. Vi derfor fra mandag 

21.november åpne opp kirken fra 06:00 – 

09:00 og innrede et bønnested.  Her kan du 

komme innom for den tiden du selv ønsker. 

Kanskje har du fem minutt eller mer på vei til 

jobb for å motta påfyll, eller kanskje ønsker 

du legge noe fra deg? Du kan selv velge 

hvordan du vil bruke tiden. Lytte til lovsang, 

lese i Bibelen, eller være stille i bønn og ta 

imot det Gud vil gi deg.  

Metodistkirken 
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"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 



HVORFOR FASTE? 
AV CAMILLA KLOCKARS

 

Når Jesus snakker om faste i Bergprekenen sier 

Han ikke ”hvis dere faster skal dere…” Isteden 

leser vi: ”Når dere faster…”. Det viser at Han 

regner med at Hans etterfølgere kommer til å 

faste. 

Fasten var en naturlig del av det åndelige livet 

til jødene. Man fastet kollektivt for eksempel 

før høytider som den store forsoningsdagen og 

ved forskjellige krevende livssituasjoner. På 

Jesu tid fastet fromme jøder hver mandag og 

torsdag. 

John Wesley så på fasten som noe som hadde 

dype røtter i Bibelen, og som et hjelpemiddel i 

helliggjørelsesprosessen. 

 

Faste handler om å ta bort noe for å skape rom 

for noe annet. 

”Fasting is feasting on God”, sier forfatteren 

Richard Foster og mener med det at det er 

meningen at man skal leve av Gud, på en 

konkret måte, når man faster (”Å faste er å 

feste på Gud”). Derfor må fasten, ifølge Foster, 

alltid være initiert av Gud og fokusert på Ham. 

 

Poenget er ikke i og for seg bare å skape et 

tomrom, et hull, gjennom å ikke spise, se på TV 

eller sitte foran datamaskinen. Gjennom å avstå 

fra noe skaper vi rom for å omgås Gud 

uforstyrret og konsentrert. Det er fastens 

hensikt. Etter å ha skrellet bort et forstyrrende, 

distraherende moment inntar vi en lyttende 

posisjon. 

 

Jesus sier at faste, på samme måte som bønn 

og givertjeneste, er noe vi gjør ”i det skjulte”, 

dvs. innfor Gud. Og da skal Han belønne oss. 

Slik jeg forstår det, kan vi altså regne med å bli 

”belønnet” (i betydningen at våre bønner blir 

besvart), men ikke på en slik måte at fasten 

skulle være et instrument vi bruker for å presse 

eller manipulere Gud. 

 

I Bibelen er faste et uttrykk for sorg og 

omvendelse. Det finnes mange eksempler på at 

mennesker har vist sin sorg og alvorlige 

omvendelse innfor Gud ved å la være å spise. 

Profeten Joel oppfordrer til en kollektiv faste 

der man ”sønderriver hjertet” i omvendelse og 

sann identifikasjon med sitt folks synd. Fasten 

blir altså en konkret omvendelseshandling. 

 

Fasten disiplinerer ”kjødet”. Fasten er som 

”cold turkey” (drastisk rusavvenning) for kjødet. 

Om den kjødelige, gamle naturen får herje fritt 

og ukontrollert i en kristen, produserer det bare 

mer kjødelighet. Resultatet blir, billedlig talt, litt 

som følelsen etter en altfor stor og god middag: 

Du blir døsig og sløv. 

 

På samme måte skaper et udisiplinert kjød en 

åndelig døsighet, trøtthet og likegyldighet som i 

det lange løp leder til åndelig død. Faste er en 

konkret måte å si til sitt kjød: Det er ikke du 

som har kontrollen i mitt liv. Derfor kan vi si at 

fasten gjør noe verdifullt i oss og med oss, ikke 

bare for oss. 

 

Til slutt: Faste er ikke det samme som slanking 

eller sultestreik. Bibelsk faste har alltid åndelig 

fortegn. I praksis kan man utføre faste på 

forskjellige måter: Man kan avstå fra all mat og 

isteden bare drikke, man kan faste delvis, man 

kan faste fra alt som er godt (som det virker 

som Daniel gjorde i en eller annen form), man 

kan faste fra TV, bruk av pc eller annet som 

opptar for store deler av tiden. Poenget er å 

skape et rom for Gud. 



SLUSH KURS PÅ 

SKOGTUN 
I innledningen til 

høstferien deltok 7 

av våre SLUSHere på 

nytt 

ledertreningskurs 

denne gangen på 

leirstedet Skogtun. 

SLUSH står for Sprell 

Levende Unge 

Søndagskole Hjelpere. 

I februar iår arrangerte vi vårt første SLUSH kurs 

for 10-14 åringer.  Sammen med vår barne- og 

ungdomsprest Einar reiste Bertine, Mirijam, 

Tilla, Sille, Sara-Cahtrine, Ida-Louise og Sigrid 

deltok dem på nytt kurs i regi av Søndagskolen 

Norge. Deltakerne fra vår menighet var nesten 

like mange som de andre menighetene som 

deltok i Vest-Agder fylket til sammen. Ikke 

verst! SLUSHerne fikk undervisning om Gud, 

Bibelen og livet. Det ble også vist en spennende 

film om Jesus tilpasset denne aldersgruppen. I 

undervisning fikk deltakerne prøve seg på 

formidling via "tale-male ark", "dukketeater" og 

tegning. På lørdagen ble det "team building" 

ute hvor man lærte viktigheten av kordingering 

og samarbeid med hverandre. Det ble en 

utrolig flott og lærerik helg for alle som deltok. 

Vi gleder oss til videre se våre fantastiske 

SLUSHere i aksjon i søndagskolen, 

gudstjenester og andre sammenhenger. Som 

menighet er vi utrolig velsignet av å ha en slik 

flott gjeng unge som er villige til så mye. La oss 

omslutte dem i bønn og støtte dem via vår 

tilstedeværelse 

 

________________________________________________________________________________ 

SPEIDERNE PÅ 

TIRILTOPPEN 
Vi har en flott speidergruppe i 

Metodistkirken! Tirsdag 11 

oktober samlet speiderleder 

Trond Ivar speiderne på 

Tiriltoppen. Her har vår 

speidergruppe et flott 

naturanlegg. Her ble det grillet, 

gått natursti og andakt av vår nye 

speidermedhjelper Linda. Har du 

barn som skulle trenge litt friluft, lære om 

naturen og gå i et godt fellesskap er speideren 

et flott tilbud. Speiderne er fra alle barn fra 3 

klasse og oppover. Mer informasjon om vår 

speidergruppe finner du på vår nettside. Bruk 

QR lenken for å komme til siden her  

 

Andakt av Linda  

Alle SLUSHerne mottok diplom for gjennomført kurs 



 
 

CHRISTIAN ALSTED GJENVALGT SOM BISKOP 
AV KARL ANDERS ELLINGSEN (www.metodistkirken.no

Christian Alsted ble i dag(21.10 red.notat) 

gjenvalgt som biskop i Metodistkirken i Nord-

Europa. 

Det var ingen andre kandidater til biskopsvalget 

og biskop Christian Alsted var nominert for 

gjenvalg av nesten alle årskonferansene i 

biskopsområdet. Valget ble avgjort i en 

valgomgang der han fikk 62 av 64 stemmer. Det 

i kontrast til sentralkonferansen for åtte år 

siden, der han ble valgt i den 21. 

valgomgangen. 

Til Brobyggeren sier Alsted at det var en 

prosess han måtte gå gjennom da han ble bedt 

om å stille til gjenvalg sist vår. Han har tenkt og 

bedt over om dette var det riktige for både han, 

familien og for kirken, før han sa ja. 

- Etter åtte år kjenner kirkens medlemmer meg. 

De vet hvem jeg er, og hva jeg står for. Mine 

prioriteringer er de samme, sa Christian Alsted 

til konferansen. 

- Den store forskjellen fra åtte år siden er det at 

jeg kjenner kirken på en helt annen måte. Jeg 

vet nå hva jeg går til. Jeg kjenner våre 

utfordringer og mulighetene som ligger i oss. 

Jeg ser Guds arbeid i kirken. 

Det er to ting som har endret seg sterkt siden 

jeg ble biskop første gang, den økede 

migrasjonen i Europa og den tilspissede 

uenigheten om menneskelig seksualitet som i 

ytterste konsekvens 

kan true enheten i 

den globale 

Metodistkirken 

(The United 

Methodist Church). 

Migrasjonen har 

gitt oss langt mer 

flerkulturelle 

menigheter, og det 

ser jeg som en god 

ting. En del av 

menighetene våre 

er virkelig flinke til 

å nå ut bredt i nærmiljøet sitt og inkluderer 

ulike kulturer. Noen få menigheter har også 

klart å nå roma-befolkningen. Det er vel den 

mest marginaliserte delen av samfunnene våre. 

Flere menigheter må klare denne overgangen i 

tiden fremover, å gå fra å være introverte til å 

åpne seg mot samfunnet rundt seg. 

Migrasjonen i Europa har forandret både 

samfunn og kirke. Vi ser en økende 

fremmedfrykt, islamofobi og regelrett rasisme. 

Vi har i dag politikere og samfunnsdebattanter 

som taler på en måte som for ikke lang tid siden 

ville blitt omtalt som ren rasisme. Men i dag er 

det i ferd med å bli en akseptert del av den 

offentlige samtalen. Jeg frykter dette smitter til 

alle deler av samfunnet, også inn i kirken vår. 

Det må vi motarbeide med forkynnelse og 

undervisning. Vi må gjenta og gjenta hvordan 

Jesus forholdte seg til de marginaliserte og 

fattige, og hva Paulus sa om hvordan vi skal 

være i menigheten. Disse holdningene må 

prege oss som metodister, det må være vårt 

merke! 

Etter gjenvalget ble biskop Christian Alsted bedt for av representanter 

fra alle landene i biskopsområdet, hver på sitt språk. 



 
 

Vi har også klart å plante nye menigheter. 

Dette er svært viktig og vi må fortsette med å 

starte nye fellesskap. Arbeidet med å 

revitalisere gamle menigheter må også 

fortsette og bli sterkere. 

Kirkens enhet. Vi har gått inn i det som kan bli 

den mest utfordrende perioden i historien for 

den globale Metodistkirken. Vi er splittet i vårt 

syn og det truer vår enhet. Jeg har en sterk tro 

på den måten vi møtes som metodister til 

konferanse. Vi samles for å søke Guds plan og 

veien videre, for gjennom det skape et grunnlag 

for å bevare kirkens enhet. Det vil bli en 

vanskelig utfordring, men det er en utfordring 

vi kan klare. 

Kirkens enhet er en viktig del av tjenesten som 

biskop. Det er ikke ett av flere alternativer, det 

er Jesu uttrykte formaning til oss. Jeg vil gjøre 

mitt ytterste for å arbeide for å bevare kirkens 

enhet i min tjeneste og i de posisjonene som 

kirken plasserer meg i  - i Nord-Europa og i den 

globale kirken. 

Vi må nå stille oss spørsmålet om hvor viktig 

enheten er for oss som metodister. Det er et 

spørsmål vi må besvare, hver og en, i den 

perioden vi går inn i. Kirkelig splittelse var en 

synd for vår kirkefar John Wesley. Han strittet 

mot en splittelse fra den anglikanske kirken 

hele sitt liv. Det var først når døren ble stengt, 

at metodismen ble en egen kirke. 

En splittelse vil kunne bli ødeleggende for 

Metodistkirken i Nord-Europa. Først og fremst 

åndelig, men også organisatorisk. Vi trenger 

hverandre. Uten hele kirken, vil det som står 

igjen være delt, et fragment av kirken. 

Spørsmålet er hvor mye rom vi er villige til å gi 

hverandre for å beholde enheten. 

Jeg er forventningsfull til kommisjonen som er 

nedsatt av biskopsrådet. Jeg tror den kan gi oss 

et kart for hvordan vi kan bevege oss for å 

beholde enheten. Da må vi være villige til å 

endre oss, alle sammen. 

Ønsker vi virkelig å skilles fra de vi inntil nå har 

kalt våre brødre og søstre? Hva vil det si til 

omverden? Hva vil vårt vitnesbyrd være? 

Da vil vi ha forkastet muligheten til å fortsette å 

kalle oss "United". Så alvorlig er dette. Det vil 

være et svik mot oppdraget som ble gitt oss av 

Jesus. 

Hvis vi ikke klarer å forbli en kirke, hvordan kan 

vi da fortsette i økumenisk arbeid med noen 

troverdighet? 

Hvis vi lar oss splitte som kirke, er jeg redd for 

hva historien vil si om vår generasjon. 

Men la meg avslutte med å si hvem jeg er. Først 

og fremst er jeg en etterfølger av Jesus. Jeg er 

en ektemann og en far. Og jeg har fått et kall til 

å tjene Jesus Kristus som en pastor i 

Metodistkirken. Jeg elsker kirken og folket i 

den, særlig den delen som har sitt hjem her i 

Norden og i Baltikum. 

Dette er hvem jeg er, og i den orden, avslutter 

Christian Alsted. 

Biskop Patrick Streiff fra Sveits er biskop for 

Metodistkirken i Sentral- og Sydeuropa. Til 

Brobyggeren sier han at han er glad for at 

Alsted ble gjenvalgt og ser frem til å ha han som 

kollega i de fire neste årene. I tillegg til hans 

tjeneste i biskopsområdet, har han vært svært 

aktiv i å styrke bevisstheten om at vi er en 

global kirke. Han har konsistent holdt frem hva 

som er vår sentrale misjon som en kirke, 

å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden 

forandres. Gud arbeider i verden og vi har et 

kall til å delta i dette arbeidet. 

Et annet aspekt er det at han alltid har hatt mot 

til å ta tak i vanskelige spørsmål og til å arbeide 

for å løse utfordringene. Han oppleves som en 

som har meningers mot og en vilje til å møte 

andres overbevisning og arbeide for enhet og å 

bygge kirken, avslutter Streiff. 

 



FRA HODET TIL HJERTE 
 

Vær med på ei indre 

vandring til Emmaus.  

Slipp taket i daglige 

rutiner og gå i ferdige spor 

på Horve Ungdomssenter! 

 

 

 

Kvinnevandring: 23.-26. febr. 2017 

Mannsvandring: 9.-12. mars 2017 

 

Siden 2002 har over 300 personer deltatt i 

Emmausvandring på Horve. Vandringer finnes 

på østlandet og ellers i store deler av verden. 

Deltakere fra ulike kirkesamfunn, har 

gjennom den 72 timer lange vandringa fått 

gode og nye opplevinger gjennom møte med 

Jesus i ord og handling. "Det var som å få 

Jesus fra hodet og ned i hjertet" er 

oppsummering fra en deltaker.  

 15 tema fra troslære til 

hverdagshandlinger 

 Tid til ettertanke/bønn/nattverd 

 Dusj/wc på alle rom 

 God mat (kanskje i meste laget?) 

 Festmiddag/kveld 

 Pauser 

 Rusletur 

 Lysmesse 

 "True stories"/lått og løye 

 Allsang og  mer til... 

 Pris 2100,- 

 

 

Det er tidligere emmausvandrere som 

arrangerer Emmausvandring. Vi gjør det fordi 

vi svært gjerne vil at du også skal få bli bedre 

kjent med Jesus – og kanskje deg selv. 

 

 

Flere opplysninger kan du få fra lederne på 

vandringene: 

Kvinnevandringen: Margunn Østebø  

margunnostebo_84@hotmail.com / 984 60 

232 

Mannsvandringen: Toralf Førland       

toralf.forland@flekkefjord.kommune.no  

/ 994 99 258 

 

God vandring! 

 

mailto:margunnostebo_84@hotmail.com
mailto:toralf.forland@flekkefjord.kommune.no


KONFIRMANTENE PÅ 

HUSBESØK 
Mandag 17.oktober var våre 

konfirmanter på husbesøk 

hjemme hos Arve og Anne 

Turid. 

Innimellom de "vanlige" 

konfirmantsamlingene er det 

noen alternative samlinger 

da vi skal bli bedre kjent med 

noen i menigheten. Først ut var Arve og Anne 

Turid som åpnet sine hjem for oss. Her fikk vi i 

tillegg til godt humør og et åpent hjem 

servert 

god mat 

som ble 

satt pris 

på av 

alle. Vi 

takker 

Arve og 

Anne Turid som åpnet sine hjem og gleder oss 

til neste alternative samling da vi skal besøke 

Elise og Martin Løvland 7.november.  

________________________________________________________________________________ 

DET ER TID FOR Å SETTE AV 

3. HELGA I MARS I 

KALENDEREN! BLI MED OG 

SYNG I PROSJEKTKORET 

SAMMEN MED SAMUEL 

LJUNGBLAHD OG OVER 100 

SANGERE! 
Datoene for Sangfesten Flekkefjord 

er 17.-19. mars 2017! Og neste års 

artister er klar! Samuel Ljunblahd, 

David Daniel og Ruth Waldron! 

Neste års konsert blir i SPIRA, Flekkefjords nye 

kultursenter! 

Det blir spennende og vi gleder oss til å flytte 

inn i Flekkefjords nye storstue.  

________________________________________________________________________________ 

HVORFOR JESUS I HVERDAGEN 
Lørdag 22 og 23 oktober fikk vi besøk av 

Anders Torvill Bjorvand. Bjorvand har 

startet og ledet flere IKT-bedrifter som 

jobber på flere kontinenter. Han har også 

ledet fornyelsebevegelsens Oases fokus på 

kristentro på arbeidsplassen – Oase 

businness. Han har også skrevet flere bøker, nå 

sist «Bygge Guds rike». Bjorvand holdt seminar på 

lørdagen med tema: «Hvorfor Jesus i min 

hverdag?». Her talte han om vårt 

forvalteroppdrag, om å 

være en aktiv bidragsyter 

i samfunnet og om å 

bringe velsignelse, godt 

humør hardt, ærlig arbeid 

hvor Gud kaller deg. På 

søndag var det igjen samtalepreken hvor Pastor 

Drange samtalte med Bjorvand om hvordan 

Bjorvands eget liv sammen med Jesus. 



 
 

Tirsdag 1.November 

17:30 Speider 

 
Onsdag 2.November 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 

19:00 Menighetsmøte 

Torsdag 3.November 
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 
 
FREDAG 4. – LØRDAG 5.NOVEMBER 
Alpha Weekend på leirstedet Skogtun.  

Undervisning om Den hellige ånd av barne- 

og ungdomspastor Einar Chr. Drange 

 

Lørdag 4.November 
19:30 Blåtime. Tema: Fred. Et 
enkelt måltid. Enkelt og ærlig. 
En anderles måte å møtes på.  
 
 

Søndag 6.November ALLEHELGENSDAG 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 

preker. Tema: «hvorfor først se bakover, på 

veien fremover?» Nattverd. Søndagsskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Drammen. Prest Anne Grete Spæren Rørvik.  

13:30 Informasjonsmøte om medlemskap i 

Metodistkirken. Kjenner du på 

Metodistkirken som ditt kirkehjem, men har 

enda ikke forpliktet deg til medlem hos oss? 

På informasjonsmøte vil du få informasjon 

om hva Metodistkirken står for, og hva det 

innebærer å bli medlem. Kontakt gjerne 

Pastor Drange for evt spørsmål.  
 

Mandag 7.November  

11.30 Formiddagstreff 

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 

 
 

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


 
 

17.00 Konfirmantbesøk hjemme hos Elise og 

Martin Løvland 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 8.November 

17:30 Speider 

 

Onsdag 9.November 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 10. November 
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 
19:00 Grill presten! 
19:30 Soul Teens  
 
Fredag 11 - Lørdag 
12.November 
Starter Fredag kl. 
18:00. YOUTH 
GOSPEL FESTIVAL. Se 
eget program for 
detaljer. 
Undervisning i sang, 
dans og bandøvelse.  
 
Søndag 13.November 
MBU DAGEN 
10.30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Karen Gibson preker: 
«Hvorfor synge for Jesus?» Sang av Youth 
Gospel Festival koret. Søndagsskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  

Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund. 

Metodistkirkens Speiderkorps. Leder Stephanie Buadu. 

MBU Prest Frøydis Grinna. Sekretær Christel Otterlei 

Bjerkeseth. Korpsleder Frank Botnevik. 

18.00 Konsert. Konsert av koret fra årets 

Youth Gospel Festival.  

 
 

Mandag 14. November 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 15.November 
17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon 
 
Onsdag 16. November 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 17.November 
11:00 Bønn 
15:45 Alpha 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Informasjonsmøte om medlemskap i 
Metodistkirken. Kjenner du på 
Metodistkirken som ditt kirkehjem, men har 
enda ikke forpliktet deg til medlem hos oss? 
På informasjonsmøte vil du få informasjon 
om hva Metodistkirken står for, og hva det 
innebærer å bli medlem. Kontakt gjerne 
Pastor Drange for evt spørsmål. 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 
 
Lørdag 19.November  
11:00 Aftenmisjon inviterer til seminar med 
Arvid Berntsen 
 
Søndag 20. November  
10:30 Bønn  
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar 
Chr. Drange i samtalepreken med 
Therese og Daniel Hinderaker. Tema: 
«Hvorfor Jesus i parforholdet?» Utdeling av 
1,2,3 års bøker. Medlemsopptakelse. 
Lovsanggruppe. Sang av Soul Children/Teens. 
Søndagskole. Konfirmantene tar med seg 
bidrag til kirkekaffen. Inntektene under 
kirkekaffen går til nedbetaling av 
konfirmantenes tur til London neste år. 
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Lillestrøm. Prest Steinar Hjerpseth. 



 
 

 
Mandag 21. November BØNN OG FASTE UKE 
06:00 – 09:00 Åpen kirke for bønn og 
tilbedelse 
11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 22.November BØNN OG FASTE UKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke for bønn og 
tilbedelse 
17:30 Speider 

 

Onsdag 23.November BØNN OG FASTE UKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke for bønn og 
tilbedelse 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 24.November BØNN OG FASTE UKE 
06:00 – 09:00 Åpen kirke for bønn og 
tilbedelse 
11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
16:45 Informasjonsmøte om medlemskap i 
Metodistkirken. Kjenner du på 
Metodistkirken som ditt kirkehjem, men har 
enda ikke forpliktet deg til medlem hos oss? 
På informasjonsmøte vil du få informasjon 
om hva Metodistkirken står for, og hva det 
innebærer å bli medlem. Kontakt gjerne 
Pastor Drange for evt spørsmål. 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 
 
Fredag 25. November BØNN OG FASTE UKE 
06:00 – 09:00 Åpen kirke for bønn og 
tilbedelse 
 
 
 
 
 
 

 Søndag 27.November 1.SØNDAG I ADVENT 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
preker: “Hvorfor markere advent hvert år?”.  
Dåp. Joena Audoy og Carl Nilsen bærer frem 
deres barn til dåp. Medlemsopptakelse. 
Søndagsskole.  
Metodistkirkens forbønnsliste:  
Kragerø og Bamble. Prest Harald Olsen.  

 
Mandag 28. November 
15:45 Juleavslutning for konfirmantene med 
bowling og Pizza i Lyngdal. Oppmøte utenfor 
Frikirken.  
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 29. November 
17:30 Speider 
 
Onsdag 30. November  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 1. Desember 
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 3. Desember 
19:30 Blåtime. Tema: Jul. Et 
enkelt måltid. Enkelt og ærlig. En 
anderles måte å møtes på. 
 

 

 

VI GRATULERER  
50 år Kari Marie Løvland, 19.11. 

50 år Anne Karin Liland, 25,11. 

70 år Jan Ivar Glendrange, 10,11. 



BLI MED I EN AV MENIGHETENS LIVSNÆRE GRUPPER 
HVA ER LIVSNÆRE GRUPPER? 

Livsnære grupper er små fellesskap som 

møtes jevnlig for å dele fellesskap over en 

kopp kaffe. Vi samtaler om livet og hvordan 

Jesus ønsker 

å dele livet 

sammen 

med oss 

bl.a. 

gjennom 

bønn og 

lovprisning. 

Det er et 

fellesskap 

der vi bryr 

oss om 

hverandre, 

og der vi 

ønsker å ha 

fokus på å dele dette med de som er rundt 

oss. 

 

HVORFOR LIVSNÆRE GRUPPER? 

Mennesket er ikke skapt til å være alene. 

Derfor ønsker vi å komme tettere inn på livet 

til mennesker. Vi ønsker å tilby et fellesskap 

der de kan bli; sett, hørt, tatt på alvor, 

oppmuntret, bedt for, utfordret, støttet, og 

der de kan få dele hverdagen sin slik den er 

og bli savnet når de ikke kommer på en 

samling. 

 

 

 

NÅR MØTES LIVSNÆRE GRUPPER? 

Livsnære grupper møtes hver 14. dag i private 

hjem, og det finnes flere typer grupper.  

Foreløpig har vi mannsgrupper, 

kvinnegrupper og 

grupper for 

ektepar. Det vil 

også bli startet 

grupper etter 

interesser. De som 

allikevel møtes til 

en aktivitet i løpet 

av uken utfordrer 

vi til å lage en 

livsnær gruppe i 

forkant/ etterkant 

av aktiviteten. På 

denne måten vil 

ikke tidsklemma 

ødelegge for det åndelige fellesskapet som vi 

alle trenger. Dersom du ønsker å starte en slik 

gruppe, tar du kontakt med gruppeansvarlig 

for veiledning. 

 

HVORDAN BLIR JEG MED I EN LIVSNÆR 

GRUPPE? 

Er du nysgjerrig på livet og hvordan du kan bli 

bedre kjent med Ham som har skapt deg og 

som har bare gode tanker og planer for livet 

ditt, tar du kontakt med gruppeansvarlig som 

vil forsøke å finne en gruppe til deg: 

Gaute Grimsby 

Gruppeansvarlig i Flekkefjord Metodistkirke 

E-mail: gaute@grimsby.us 

Mob: 46778899 

 

 

mailto:gaute@grimsby.us


 
 

NY UTVIKLING I NYAN’OMBE 
AV ØYVIND ASKE 

Det tar ca 3 timer å reise fra Mutare til 

Nyan`ombe. Vi kommer akkurat fram til 

Shapure kirke til gudstjenestetid kl 11.  Det er 

noen der når vi kommer og nye siger inn. Det 

er ikke så farlig, vi begynner når alle har 

kommet. Jeg burde ta fram capsen for det blir 

frilufts-gudstjeneste. Men forresten, kanskje 

det blir skygge nok under treet.   

 

Forrige gang vi var her tilba vi Gud i den 

gamle kirken, men allerede da var det planer 

om å bygge ny. Nå er den revet og 

fundamentet til den nye kirken ligger ferdig. 

Nå venter man på klarsignal på å komme i 

gang med å mure opp veggene. Det nye 

fundamentet lover en rommelig kirke for det 

vesle lokalsamfunnet. Ønsket er selvfølgelig å 

ha bygget ferdig når Flekkefjord menighet 

kommer på besøk i påsken 2017. Det er de 

som støtter Nyan`ombe prosjektet med 

penger, også kirken.  Dagens prest har vi med 

oss i bilen, det er metodistpastor og direktør 

for Chabadza Musafare Mususa. Han taler 

fritt og greit og med humør, det er stadig lav 

humring under preken. Anne og jeg får holde 

en hilsen fra Norge, det blir litt sang, 

kollekten samles inn og bønner blir bedt. Her 

er mye å be om, men de siste årene har 

befolkningen også fått oppleve at 

takkebønner er på sin plass: 

 Waiting mother`s shelter 

 Waiting mother`s kitchen 

 

 Borehull med elektrisk pumpe og vanntårn 

og tappekraner for rent vann ved klinikken 

 Solcellepanel og batterier til drift av 

kjøleskap og belysning på klinikken 

 Ny klinikkbygning 

 Gammel klinikkbygning renovert 

 Renovering av boliger for helsearbeidere 

 Ny kirke (under oppføring) 

Shapure kirke er under treet denne søndagen 

Det gamle kirkebygget er fjernet og 

fundamentet for den nye Shapure kirke er lagt 



 
 

 Borehull med manuell vannpumpe utenfor 

kirken 

 Hengebro over Nyan`ombe elva. 

Det meste av dette har blitt realisert gjennom 

Metodistkirkens PID program hvor vi får 90 % 

støtte av Norad. De siste 10 % betales altså av 

Flekkefjord menighet. Kirken og broen som 

ikke er PID prosjekter dekkes i helhet av 

Flekkefjord, mens borehullet ved klinikken er 

bekostet av UMCOR. (United Methodist 

Committee on Relief). 

 

Etter gudstjenesten kjører vi til elva. Fordi det 

er tørketid er det ikke stor vannføring nå, 

men når regnet kommer er det umulig å 

komme over. Dette gjelder skolebarna som 

har skolen sin på den andre siden. Dette 

gjelder befolkningen på den andre siden som 

har elva mellom seg og klinikken. Dette 

gjelder de gravide som trenger å vente i 

trygge omgivelser noen uker før fødselen på 

waiting mother shelter. 

 

 

Hengebrua er flott, solid festet med tykke 

stålvaiere. Brua svaier når vi går ut på 

plankene. De øverste vairene med går i 

hoftehøyde og det er et lite sug når vi kikker 

ned i vannet 7-8 meter under oss. Rekkverket 

består av strekkmetall. Brua er festet til en 

høy klippe på den andre siden og en vertikal 

stige leder ned til andre elvebredden. 

Landsbyhøvdingen  John Shapure ville gjerne 

hatt brua enda lengre, han mener at når elva 

står som høyest kan vannet nå bunnen av 

stigen. Men brua er suveren og kommer til å 

bety en enorm forskjell for området. 

 

Til slutt kjører vi til den nye klinikken Den er 

bygget parallelt med den gamle og har nå fått 

vinduer og taket på plass. Mur pussingen 

utvendig er snart ferdig mens dører og 

innertak fremdeles mangler. Så er det 

interiøret. Den gamle klinikken stod ferdig 

allerede i 1966. Den leverer helsetjenester for 

ca. 3 000 mennesker. Med det nye bygget blir 

kapasiteten på klinikken fordoblet og 

helsetilbudet i regionen forbedret. Opp til i 

dag har det vært underkapasitet på å ta imot 

fødende på noe over hundre. De som ikke har 

fått plass i Nyan`ombe har dermed blitt 

overført til Nyanga General Hospital som 

Brua sett unnenfra 

Imponerende hengebru 



 
 

ligger 70 km unna. Men det er ikke mange 

som har hatt råd til det. Dermed har det blitt 

usikre hjemmefødsler og på-veien fødsler. 

Før gudstjenesten måtte vi se på den nye 

vannpumpa ved siden av kirken og en 

grønnsakhage som er blitt anlagt ikke langt 

unna. Folk smiler og er veldig fornøyde. 

Det har vært blitt gjort mye godt arbeid i 

Nyan`ombe regionen de siste årene. Den 

lokale prosjektkomiteen har vært dyktig 

ledet av Onsimos Sharamba og hans 

assistent Bernhard Shapure. Øvrige 

medlemmer i komiteen er Charles Mazhau 

og Sophia Mapeta som sekretærer, James 

Shapure som kasserer og Constance 

Nyamuremba som medlem. Pastor 

Livingstone og landsbyhøvdingen John 

Shapure er med som rådgivere.  

 

Pastor Mususa prekte om verdien av å ha 

gode medarbeidere, både når det gjelder Gud 

og mennesker. Når historien om Nyan`ombe 

en dag skal skrives, vil den lokale Chabadza 

komiteen få en fremtredende plass. Det vil 

nok også menigheten i Flekkefjord få, som 

har støttet lokalsamfunnet med 1 million 

kroner på under 3 år. Vi i misjonen gjør vårt 

for at arbeidet skal lykkes og vi strever så 

godt vi kan for å følge med i svingene! Det er 

stas å være en partner og se at dette 

lokalsamfunnet blir forvandlet for våre øyne. 

 

 

 

 

 

SKALA METODISTKIRKENS MUSIKKSKOLE 
Vår musikkskole er i full gang 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.  

 

 

 

En ung kvinne med barnet sitt på ryggen tapper 

vann.  

Hva vil fremtiden bringe for disse to? 



 
 

ØKONOMI OPPDATERING 
En stor takk til deg som gir din gave.  

Måned 
Gaveinntekt 2016, 
inkl. SEPT 

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        999 312,75      1 450 103,00                          -    

Okt                       -        1 625 064,00  39000,00          50 000,00  

Nov                       -        1 800 015,00                          -    

 

GIVERTJENESTE 
Vi gir ut fra den overfloden Gud har velsignet oss selv med. Givertjeneste er en glede, ikke en plikt. 

I Metodistkirken kan du gi på følgende måter:  

1. MED KONTANTER 2. MED KORT 3.  MED AVTALEGIRO 4. MED MOBILE 
BETALINGSAPPER 

Det er alltid mulighet 
for å gi en 
kontantgave på våre 
Gudstjenester.  

Om du ønsker å gi på 
bankkort er det 
mulighet for å gi på 
vår terminal hver 
søndag. 

Du kan tegne avtalegiro og 
bli trukket fast hver 
måned. Informasjon om 
dette i kirkens vestibyle 
eller på vår nettside.  
Du kan også gi et 
engangsbeløp ved å bruke 
vår 
bankkonto: 3030.27.70049 

Last ned en 
betalingsapp til din 
mobil og gi via den.  

(#63777) 

    

   

 



 
 

KRISTUS HAR INGEN ANNEN KROPP ENN DIN1 
TERESA AV ÁVILA FRA SPANIA, CA 1500-TALLET

 

 

 

Kristus har ingen annen kropp enn din,  

Ingen hender, ingen føtter på jorden enn dine.  

Det er gjennom dine øyne han ser 

med medfølelse på denne verden 

Dine er føttene han vandrer med for det gode,  

og dine er hendene han velsigner verden med.  

Dine er hendene, dine er føttene,  

dine er øynene, og du er hans kropp.  

Kristus har ingen annen kropp nå enn din, 

ingen hender, ingen føtter på jorden enn dine.  

Det er gjennom dine øyne han ser med 

medfølelse på denne verden. 

Kristus har ingen annen kropp på jorden nå enn din.   

 

                                                   
1 Diktet finnes på engelsk i Oxford Dictionary of Quotations (7th ed.), Oxford University Press, s 684, og er oversatt til norsk av 
Anders Torvill Bjorvand i boken «Bygge Guds rike», side 169.  
Bjorvand, Anders Torvill. Bygge Guds rike. Oslo: Luther Forlag, 2014. 


