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«Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår 

tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.»                                                                                                 

 Brevet til Hebreerne 12, 28 

 

 

 

TAKK! 
AV BARNE OG UNGDOMSPASTOR EINAR CHRISTIAN DRANGE 

Da Karen Gibson besøkte vår menighet i 

forbindelse med fjorårets Youth Gospel Festival 

kom hun med en utfordring til ungdommene. 

Hun ba dem si høyt hva de ønsket takke Gud for. 

Det tok litt lang tid før en av ungdommene 

endelig sa noe de konkret var takknemlig for. 

Etterhvert kom det flere ungdommer til 

med egne takkeemner.  Men det 

var allikevel kanskje en litt 

nølende gruppe gjennom 

hele denne seansen. En av 

årsakene kan jo så klart 

være det ble litt skummelt 

å si slike ting høyt blant 

mange man ikke kjente.  

Kanskje hadde 

ungdommene ikke 

reflektert så mye over dette 

tidligere og ble kanskje usikre. 

Jeg vet selv ikke. Men jeg tror på 

generelt grunnlag er vi mennesker 

noen ganger ikke så flinke til å huske på det vi kan 

være takknemlig for, og vi glemmer kanskje også 

takke hverandre og Gud. Om du virkelig tenker 

etter er jeg sikker på du har mange takkeemner. 

Jeg selv har kjent på en stor takknemlighet etter å 

ha fått komme til denne menigheten her som 

prest. Takknemlig for denne muligheten, 

takknemlig for omsorgen og bønnene jeg og 

familien mottar. Takknemlig for alle menneskene 

som er en del av denne menigheten. Det er 

mange mennesker i Flekkefjord Metodistkirke 

som fortjener en stor takk!  Hver gang jeg er 

innom en av kirkens aktiviteter kjenner jeg på en 

stor takknemlighet ovenfor det arbeidet som 

gjøres av så mange.  Takknemlighet også ovenfor 

det som gjøres, men som ikke er så synlig. Det er 

mange i denne menigheten som gir 

veldig mye. Jeg håper du, uansett 

om du ser på din tjeneste som 

stor eller liten, usynlig eller 

synlig som verdifull. Den 

tjenesten vi gjør, gjør vi ikke 

først og fremst for å motta 

ære selv. Men for å ære 

Gud. Samtidig synes jeg det 

er på sin plass og viktig at 

man kan gi hverandre 

anerkjennelse og takk for den 

innsatsen man gjør. Det koster 

ofte ikke så mye heller, men kan 

være veldig verdifull for den som 

mottar takken. Jeg håper og ber om at vi i dette 

nye året kan sette takknemlighet i fokus, til Gud 

og hverandre. I den anledning vil Menighetsrådet 

også invitere til en frivillighetsfest lørdag 28. 

januar.  Her blir det matservering og program. 

Alle som har en tjeneste uansett hvordan man 

selv oppfatter størrelsen og viktigheten av denne 

er invitert. Meld deg på ved å skrive opp navnet 

ditt listen som henger på døren inn til kirkesalen 

eller send en epost til undertegnede. Takk!

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Januar 

Nr.1/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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PASTOR JAN ROBERT MADSEN TILBAKE I 25 % 

STILLING 
Det er med stor glede vi kan melde at vår Pastor 

Jan Robert Madsen vil fra 5. januar være tilbake 

på jobb. Etter en lengre sykdomsperiode vil 

Madsen etter samråd med lege starte opp i vår 

menighet i en stillingstørrelse på 25%. Samtidig 

vil Madsen også arbeide 25% i Egersund. Madsen 

vil være tilgjengelig på kontoret onsdager 10:00 – 

12:00. Madsen vil også oppta flere av sine vanlige 

pastorale 

oppgaver. Vi 

vil fortsatt 

oppfordre til 

bønn og 

omtanke for 

Madsen idet 

han gradvis trapper opp sine arbeidsoppgaver 

_______________________________________________________________________________________ 

TAKK FOR FORBØNN OG STØTTE
Pastor Jan Robert Madsen og hans kone Lisa vil 

takke for all oppmerksomhet og varme hilsener i 

jula. Jan Robert og Lisa vil også takke for all 

forbønn og gode ord.  

_______________________________________________________________________________________ 

VELKOMMEN TIL MENIGHETSRÅDGIVNING MED LEIF S. JACOBSEN 

I fjor vår tok vi en NaMu undersøkelse. Denne 

undersøkelsen hadde som sitt formål å ta foreta 

en «helsesjekk» vår menighet. Som en 

konsekvens av denne undersøkelsen, og en 

oppfølging av menighetens satsning på fornyelse 

vil vi nå invitere til Menighetsrådgivning. Første 

samling for menighetsrådgivning er 18. januar kl. 

18:00 – 21:30. Denne menighetsrådgivning vil 

foregå over flere samlinger. Alle dem som har et 

hjerte for vår menighet er invitert til å delta i 

denne prosessen. For at denne prosessen skal 

være mest mulig vellykket trenger vi i første 

omgang å be om dette. Dernest ønsker vi så 

mange som mulig vil ønske å delta på disse 

samlingene. Samlingen vil bli ledet av Leif S. 

Jacobsen. Jacobsen har tidligere vært pastor i 

Centralkirken Bergen. Han er nå pastor i Arendal 

Metodistmenighet og leder for «Nasjonalt 

Arbeid» i Metodistkirken. Jacobsen er også del av 

et menighetsrådgivning team som han vil 

representere på disse samlingene.  

Denne første samlingen i januar vil bli brukt til å 

foreta en «Nå» analyse. Vi vil her samtale om og 

legge fram hvordan situasjonen i menigheten er 

per i dag.  

Vi håper og ber om at disse samlingene vil åpne 

våre hjerter for Den hellige ånds ledelse og føre 

til fornyelse i våre hjerter og menighet. Videre 

ber vi om at disse samlingene skal inspirere oss 

og hjelpe oss til å virkeliggøre Jesu 

misjonsoppdrag der hvor vi ferdes som 

enkeltmennesker og som menighet.   
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FORMIDDAGSTREFF 
FOTO: HULDA DRANGE 

Siste treff for i 2016 ble markert med 

adventsamling. 

I den anledning ble det besøk av Hulda Drange, 

mor til vår barne- og ungdomspastor Einar. Hulda 

spilte på piano for anledningen. I tillegg hadde 

Hulda med seg prest Harald Johnsen. Harald er 

oppvokst i Metodistkirken i Halden. Men ble 

prest i Den norske Kirke. I Stavanger har han vært 

prest i blant annet menighetene Kampen. St.Johannes og Domkirken. Harald har i over 30 år 

også vært prest på Skipper Worse hvor han 

holdt bibeltimer og sangandakter. På 

formiddagstreffet tok Harald Johnsen de 

fremmøtte med på allsang og solosang av 

kjente jule- og adventsalmer. Harald fortalte 

også om bakgrunnen og innholdet i flere av 

salmene. I tillegg var vår pastor Jan Robert 

Madsen tilstede og tok frem gitaren og 

sangstemmen for anledningen. Det ble en 

flott samling og god avslutning på et flott år. 

Formiddagstreffet starter opp igjen 9. januar 

da med besøk av Sten Sørensen. Velkommen 

da! 

  

_______________________________________________________________________________________ 

TAKK TIL SPAREBANKEN SØR 
 

Onsdag 21. desember mottok vår barne- og 

ungdomspastor en sjekk på 4000,- til vårt barne- 

og ungdomsarbeid fra Sparebanken Sør. 

Sparebanken Sør er "KNIF banken" og deler 

månedlig ut gaver fra eget fond til barne- og 

ungdomsarbeid. Vi setter utrolig stor pris på 

overrekkelsen og vet pengene vil komme godt 

med i vårt barne- og ungdomsarbeid.  
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SOUL CHILDREN/TEENS 

BIDRO PÅ FLOTT 

JULEKONSERT   
FOTO: SVEIN LØVLAND, AVISEN AGDER.  

Tirsdag 6. desember ble det 

invitert til storslått julekonsert i 

Flekkefjord kirke. Maria 

Arredondo, Torstein Sødal, Martin 

Halla sin julekonsert turne var 

denne kvelden kommet til 

Flekkefjord. De nærmere 300 fikk 

oppleve en flott konsert full av 

kjente og kjære julesanger. 

Sammen med Arredondo, Sødal 

og Halla deltok også vårt egne ungdommer i 

Soul Children/Teens. Vårt kor hadde nemlig i 

forkant av konserten mottatt en forespørsel om 

delta på denne konserten. I siste delen av 

konserten opptrådte dermed våre ungdommer 

flott ledet av dirigent Ruth Waldron. Koret vårt 

stod ikke på noen som helst tilbake for 

«stjernene» som denne kvelden gjestet 

Flekkefjord. Ungdommene syntes det var utrolig 

stas å få være med å bidra på en slik konsert, og 

få synge sammen med noen av Norges mest 

kjente artister.

_______________________________________________________________________________________ 

PEPPERKAKEBAKST MED PRE-SOUL CHILDREN 
FOTO: THERESE HINDERAKER 

Siste samling for i år for vårt barnekor ble 

avsluttet med pepperkakebaking. Tradisjonen tro 

ble det rullet ut pepperkakedeig og mel på 

bordene i Wesley salen. Ovnen på kjøkkenet gikk 

for fullt og pepperkakelukten 

kunne kjennes i hele kirken 

og utenfor. Barn og voksne 

rullet opp armene og rullet ut 

deigen til stor glede. Det var 

virkelig en fin avslutning for i 

år. Vi sier med denne 

anledning hjertelig tusen takk 

for alle de som uke etter uke 

legger til rette for kor 

aktivitetene med middag, dirigering, andakt, 

musikk og tilstedeværelse. Takk for i år og vi 

gleder oss til neste år!
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LUCIA 
Søndag 11.desember ble markert med St.Lucia 

sang og oppkledning på Tjørsvågheimen og på 

Storsamling. 

Som tradisjonen tro deltok vårt flotte 

barnekor Pre Soul Children med Lucia og 

julesang på Tjørsvågheimen. Det ble satt pris 

på av mange av de eldre. Etter barnekoret 

hadde sunget flere sanger ble det servert 

pølser, og kaker. I tillegg fikk barna delta på 

utlodning av fruktkurv.  

Kort tid etter sangopptreden på Tjørsvågheimen 

var barna igjen i aksjon for storsamling. Barna 

gikk syngende i Lucia prosesjon inn i kirkesalen og 

sang deretter de 3 første versene av "Tenn lys". 

På storsamling var det nettopp lys som var tema. 

Mange unge var i aksjon med både sketsjer, 

bibellesning, bønn og dans. Einar prest snakket 

om viktigheten av å ha på seg refleks i 

mørketider. Og knyttet dette opp mot at vi kan 

selv være reflekser. For når vi har Jesus i hjertet, 

han som er verdens lys så kan hans lys skinne ut 

fra våre liv. Slik blir vi reflekser når vi viser Jesu lys 

til andre mennesker. Forsamlingen fikk også lære 

seg en "refleksdans" av presten, Sigrid 

Trælandshei og Bertine Birkedal. Etter samlingen 

ble det servert lussekatter i Wesley salen.   

_______________________________________________________________________________________ 

SOMMERFESTEN 2017 
Det er ennå mange måneder til sommer. For 

mange altfor mange måneder. Men allerede nå håper jeg du vil 

planlegge noe av det som skjer i sommeren 2017. 27-30 Juli skal 

nemlig igjen Metodiskirken invitere til Sommerfesten. Her blir det 

bibelundervisning, sang, fellesskap, og egne leirer for barn og unge. En 

virkelig flott fest for alle generasjoner. I år vil Sommerfesten være 

flyttet fra Drottningborg til Stavern Folkehøgskole. Her er det større 

plass, og det satses stort på årets Sommerfest. De fleste detaljer er ennå ikke kjent, men Gospelartist 

Samuel Ljungblad som deltok på fjoråets Sangfest vil være tilstede. Det er flere fra vår menighet som 

allerede har bestemt seg for å legge noe av ferien til Sommerfesten. Vi håper du også vil gjøre det! Vi håper 

nemlig å reise en stor gjeng fra Flekkefjord i år! Sett derfor av 27. – 30. Juli allerede nå! 
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Torsdag 5. Januar 

17:00 Nyttårsfest. Barne- og ungdomspastor 
Einar Chr. Drange holder andakt. Sang av Pre 
Soul Children. Sang og gang rundt juletreet.  
 

Søndag 8. Januar 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Gaute Grimsby preker: 

«Hvorfor Jesus? Kristendommens opprinnelse» 

Menighetens forbønnsliste: Personalkomiteen, leder 
Hanne Risvold. 
Metodistkirkens forbønnsliste: 
Biskop Christian Alsted. Tilsynsmennene Øyvind 
Helliesen, Svein J. Veland og Steinar Hjerpseth.   
 

Mandag 9. Januar  

11:30 Formiddagstreff.  

17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 10. Januar 

17:30 Speider  

 

Onsdag 11. Januar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 12. Januar 

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 
 

Søndag 15. Januar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
preker: «Hvorfor Jesus? – Hvem er Jesus?» 
Konfirmantene tar med bidrag til kirkekaffen for 
inntekt til årets konfirmanttur til London. 
Lovsanggruppe. Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Finans og eiendom. Leder 

Sigmund Kroslid.  

Metodistkirkens forbønnsliste:  

Kontakt oss: 
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 

*Kontortid: Onsdager 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
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Hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik, 

Hovedkontorets leder Johanna Lundereng. Kontorets 

ansatte.  

Mandag 16. Januar  

17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 
20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 17. Januar  

17:30 Speider 
18:00 Aftenmisjon. Andakt av Sten Sørensen. 
Ellen og Odd Thunestvedt viser bilder fra 
Færøyene.  
 

Onsdag 18. Januar  

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
18:00 Menighetsmøte. 
Menighetsrådgivningsmøte med Pastor Leif S. 
Jacobsen. Vi gjennomfører en “Nå analyse”. Alle 
med hjertet for Metodistkirken Flekkefjord er 
velkommen!  
 

Torsdag 19. Januar 

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 22. Januar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Sten Sørensen preker: 
«Hvorfor Jesus – Hvorfor døde Jesus?» 
Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Kirkeverge Nils Tore 

Mortensen.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Betanien institusjonene 

Forstander Lars-Nordby. Prestene Rolf Hugo Hansen 

og Svante Havåg. Direktør Terje Danielsen.  

 

Mandag 23. Januar  

11:30 Formiddagstreff.  

17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 24. Januar 

17:30 Speider  

 

Onsdag 25. Januar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 26. Januar 

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 28. Januar 

19:00 Frivillighetsfest. Menighetsrådet inviterer 
alle i frivillig tjeneste i menigheten uansett hvor 
stor eller liten, synlig eller usynlig denne 
tjenesten er. Vi ønsker med denne festen 
uttrykke en stor takk for den tjenesten hver 
enkelt gjør. Menighetsrådet disker opp med mat 
og program. Påmelding til prest Einar Chr. Drange 
ecdrange@metodistkirken.no eller skriv deg opp 
på listen i vestibylen innen onsdag 25.januar pga 
beregning av mat.  
 

Søndag 29. Januar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
preker: «Hvorfor Jesus – Stod Jesus opp fra de 
døde og hvilken betydning har det?» 
Søndagsskole. Nattverd.  
Menighetens forbønnsliste: Livsnære grupper, leder 

Gaute Grimsby.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Mysen. Prest Andreas 

Kjernald. 

 
 

mailto:ecdrange@metodistkirken.no
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VI SANG JULA INN! 
FOTO: ELLEN THERESE JENSEN 

Søndag 18.desember ble det 

invitert til å Synge jula inn. 

 

Fjerde søndag i advent 

markerte det var nå i 

underkant en uke igjen til jul. 

Det ble en storslagen 

markering med godt over 200 

tilstede i kirken denne 

søndagen. Det hele ble åpnet 

med lystenning og allsang av 

"Tenn lys". Dermed gikk det slag i slag mellom 

allsang av flere kjente julesanger og 

flotte opptredener av Flekkefjord Gospelkor, Soul 

Teens, Harald Gundersen, Charlotte Gundersen, 

Erling Andreas Gundersen, Ruth Waldron, Gro 

Sand Hansen og Anne-Grethe Aagesen. Vi fikk 

også en flott opptreden av 6 årige Ann Katrin som 

er student ved vår musikkskole Skala. Sten 

Sørensen holdt også andakt.

  

 
 

6 årige Ann Katrin fremfører musikkstykke 

på flygelet 
Flekkefjord Gospelkor med flott sang. 

Musikalske familien Gundersen med flere 

julesanger ved far Harald og barna 

Charlotte og Erling Andreas. 

Flott sang av trioen bestående av Anne-

Grethe Aagesen, Gro Sand Hansen og Ruth 

Waldron. 
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JULAFTEN 
FOTO: ARVE MISUND

Årets julaften ble i 2016 også feiret med fullsatt 

kirke. Julens budskap om Jesu fødsel kom tydelig 

frem gjennom gudstjenesten. Vår barne- og 

ungdomspastor hadde flanellografpreken om 

«rammen om julen». Her pekte han på de tingene vi 

rammer julen inn med, men sentrum for selve 

julebildet er Jesus Kristus. Som ung gutt hadde Einar 

selv fått høre denne fortellingen en julaften av en 

Søndagsskolelærer som het Håkon Bastiansan. 

Flanellografen var lånt av hans datter. Einar oppfordret til viktigheten av å fortelle de gode 

nyhetene om Jesus videre til nye generasjoner. Slik 

«Slekt skal følge slekters gang» som vi synger i 

salmen «Deilig er jorden». Juleevangeliet ble lest av 

Trine H. Misund og Sigrid Trælandshei. Det ble også 

flott sang av vårt barnekor Pre Soul Children. Vårt 

lovsanggruppe bidro også. Ruth Waldron, Anne 

Grethe Aagesen og Gro Sand Hansen fremførte også 

«O Holy Night» denne kvelden.

_______________________________________________________________________________________ 

IT IS WELL WITH MY SOUL  

AV ARNE BIRKEDAL 
Dette er en gammel salme skrevet av Horatio Spafford  

Horatio ble vekket i sin lugar av en hånd som forsiktig 

rørte på skulderen hans. Hei, du må våkne. Vi er der 

snart.  

Han reiste seg opp i senga. Gnidde ut søvnen fra øynene 

forsiktig med håndbaken. Han lå i køya fullt påkledd. Det 

hadde ikke blitt så mye søvn denne natten heller. Sorgen 

og savnet var så sterkt. Spørsmålene var så mange. Selv 

om sjøen var rolig og bare rugget båten sakte fra side til 

side som om den ville gynge han i søvn så nyttet det ikke. 

Nei det hadde ikke vært mye søvn i det siste. 

Han fant skoene og gikk ut av lugaren og opp leideren. 

Fulgte etter matrosen som hadde vekket han. Ute var det 

klart. Havet bølget stille inn mot siden av båten. En kald 

liten vind hvisket forbi han. Det var stille, kun motoren 

som dunket taktfast og gav skuta en fin fart framover. 

Oppe på broen ble han møtt av styrmann, kapteinen og 

en matros som stod ved roret. Det var stille. Han kjente 

lukt av sterk kaffe. Det var midt på natta. Himmelen var 

klar. Kapteinen så på denne mannen som kom inn, gav 

han et nikk men snudde seg nesten litt kunstig raskt 

tilbake og kikket framover og utover havet. 

«Gi meg posisjonen». Kapteinen var en høyreist person, 

hvitt skjegg og klare blå øyne. Han stod stramt helt 

framme på broa i sin fineste uniform. Han kikket 

framover ut mot det åpne havet. Posisjonen er 47°21′N 

35°31′W. 

Kapteinen rettet ryggen enda et hakk, tok av seg lua og 

vendte seg mot Horatio Spafford som sto ved døren.  

«Her» sa han stille, «her var det Ville de Havre sank» 

Horatio stod stille og urørlig, øynene var blanke. «her» 

hvisket han. Han skalv på hendene. Det ble helt stille. 

Kapteinen snudde seg og så igjen framover. Ved roret 

stod en ung matros. Han kikket ned i dørken.  

Under dem var et uendelig dyp. Nesten 5000 meter.  
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Her ligger de tenkte Horatio, men de er ikke her. De er 

hjemme hos Herren. Han visste det. Han kjente det. De 

er ikke her, de er hjemme.  

Døra bak han stod på gløtt. Han skjøv den opp og gikk it 

på sidevingen. La begge hendene opp på rekka. Hendene 

klemte hardt mot treverket. 

Han så opp på stjernehimmelen. Hans blikk gikk forbi alt 

og han følte han så inn i himmelen der hans fire døtre 

satt sammen med andre i et lyst og flott rom. Han så 

himmelen med sine stjerner. Han så inn i det evige rom. 

Stille visket han, kanskje for at han ville at de skulle høre 

han «It is well with my soul, it is well with my soul».  

Her ute på havet, nesten midt ute på Atlanteren hadde 

hans kone Anne kjempet ute i det kalde havet sammen 

med hans fire døtre, Anna 11 år, Margaret 9 år, Elizabeth 

5 år og Tanetta på 2 år.   

Anne ble plukket opp bevisstløs flytende på en vrakdel. 

Men alle jentene hans døde. De små søte barna som han 

forgudet over alt. Og det var bare en kort tid siden. 

Horatio gikk ned i lugaren sin. Han var på vei til England 

før å møte kona si. Hun som overlevde. De som skulle til 

London for å være med D.L.Moody og Sankey som stod i 

vekkelse. Det ble en helt annerledes høst denne høsten 

1873.  

Han skulle også være med på den båten som sank. Men i 

siste liten måtte han komme tilbake til Chicago. Han 

hadde vært en rik og framgangsrik Advokat. Men den 

store brannen i Chicago som brøt ut 8 oktober i 1871 

hadde ruinert han. Brannen tok alt. 

Han sa farvel til kone og barn, tok toget tilbake til 

Chicago.  

Båten med hans kjære familie la fra land. Den nådde aldri 

land igjen.  

Ville de Havre kolliderte med en annen båt og sank den 

22 nov 1873. 

Hjemme i Chicago fikk han et telegram fra sin kone den 

30 november. «saved alone». I sjokk dro han dro tilbake 

til New York, satte seg på første båt til England for å 

møte sin kone. 

When peace, like a river, attendeth my way, 

When sorrows like sea billows roll; 

Whatever my lot, Thou has taught me to say, 

It is well, it is well, with my soul. 

 

It is well, with my soul, 

It is well, with my soul, 

It is well, it is well, with my soul. 

Though Satan should buffet, though trials should 

come, 

Let this blest assurance control, 

That Christ has regarded my helpless estate, 

And hath shed His own blood for my soul. 

My sin, oh, the bliss of this glorious thought! 

My sin, not in part but the whole, 

Is nailed to the cross, and I bear it no more, 

Praise the Lord, praise the Lord, O my soul! 

And Lord, haste the day when my faith shall be 

sight, 

The clouds be rolled back as a scroll; 

The trump shall resound, and the Lord shall descend, 

Even so, it is well with my soul. 

Til England kom han. Her møtte han igjen sin kone Anna 

Tobine Larsen Øglend Spafford.  

Født 16 mars 1842 i Stavanger, utvandret til Amerika i 

ung alder.  

For en tragedie, mistet alt.  

Livet tok dem videre til Jerusalem hvor de dannet en litt 

utenom koloni som kalte seg Overvinnerne. Det var disse 

som Selma Lagerløf brukte som modeller for boka si 

Jerusalem. I to omganger flyttet det store grupper fra 

Sverige ned 

I dag kan du overnatte på deres hotell. American Colony 

Hotel 

Hvordan fikk de krefter til å gå videre, for de mistet et 

barn til i skarlagensfeber. Og de ble offer for en 

forsamling som lurte på om det faktisk var Gud som 

straffet dem. Derfor kastet de dem ut av menigheten.  

Hvordan kunne de synge : det er vel med min sjel. Jeg 

hviler i Kristus, og sikkert jeg tror: 

Det er vel, det er vel med min sjæl! 

Deres prøvelser for dem var så uendelige, deres tap så 

stort. Men de må ha sett noe mer. De må ha sett forbi 

denne dagen som vi har på jorden. De må ha sett inn i 

himmelen. Etter den lyse dagen kommer natten. Etter 

natten kommer en ny dag. En evighet i herlighet. 

Sammen med sine små kjære og sammen med Ham som 

gav dem alt. Liv, Frelse, Håp. 

Tenk å kunne si det gjennom alt.  It is well with my soul.
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ØKONOMI OPPDATERING 

Måned 
Gaveinntekt 2016, 
inkl. NOVEMBER 

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      112 4674,63                        1 625 064,00  36 638,00          50 000,00  

Nov      129 1879,00     1 800 015,00                          -    

 

GIVERTJENESTE 
En stor takk til deg som gir din gave! 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) 
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