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«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for 

at verden skal tro at du har sendt meg.»                                                                                                 

 Evangeliet etter Johannes 17, 29 

 

 

 

INVITER OG BLI MED PÅ SANGFESTEN IDET VI INNTAR SPIRA!
17.-19. mars starter Sangfesten 2017! 

Vi tror årets Sangfesten vil bli en fantastisk 

begivenhet. I år vil også selve konserten 

arrangeres 

på byens 

nye 

kulturhus 

Spira. 

Sangfesten 

er et av de 

tiltakene vi 

gjør som 

menighet som virkelig legges merke til, både 

i og utenfor byen vår. Gjennom hele helgen 

blir det sunget og øvd inn sanger som har et 

tydelig budskap om Jesus. Instruktørene 

deler også gjennom hele helgen mye av sitt 

liv og betydningen Jesus har i deres liv. 

Gjennom tiden Sangfesten har vært 

arrangert i vår by og andre byer er det flere som 

har fått et livsforvandlede møte med Jesus 

gjennom en slik helg. Sangfesten er en stor 

begivenhet, men jeg håper vi i år i større grad 

kunne se på Sangfesten som en mulighet. 

Sangfesten er et flott verktøy til å gi mennesker 

et første inntrykk av det kristne budskapet og et 

møtepunkt med menigheten vår. For at 

Sangfesten skal bli et slikt utadrettet 

misjonerende verktøy er vi avhengig av din hjelp. 

Sangfesten arrangeres av vår menighet. Men vi 

trenger allikevel i større grad å ta eierskap til 

Sangfesten som menighet. Om du selv har tenkt å 

delta på Sangfesten er oppfordringen om du også 

kunne invitert med deg noen du kjenner. Alle 

kjenner vi noen som vi ønsker skal bli kjent med 

Jesus og bli del av hans kirke. Samtidig som 

Sangfesten har en tydelig kristen profil, har den 

samtidig en veldig lav terskel. Mange som ikke 

har kirkelig tilknytning deltar på Sangfesten. 

Derfor er det viktig vi som menighet selv møter 

opp og skaper relasjoner med disse menneskene 

gjennom Sangfesten. 

Om du ikke har selv 

tenkt å være med i koret 

så snakk om Sangfesten 

til mennesker du tenker 

kunne være interessert i 

å være med et slikt 

prosjektkor gjennom en 

helg. Inviter også til 

konserten! Vær også 

med å be for 

Sangfesten, for alle 

frivillige, instruktører 

og deltakere. La 

Sangfesten 2017 bli 

en stor fest, en unik 

hendelse og et arrangement som kan ta 

mennesker på deres første skritt mot et 

livsforvandlede møte med Jesus Kristus.  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Februar 

Nr.2/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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ET LITE BRØD 
AV ARNE BIRKEDAL 

Den lille jenta kom bort til huset til Ragnhild. Det var 

vanskelige tider i Ryfylke slik som det var i resten av 

landet.  Det var flere som ikke bare ba «gi oss i dag 

vårt daglige brød» av gammel vane uten å tenke. Nei 

det var mange som ropte denne bønnen i sin nød. 

Hjemme hos denne lille jenta var det det ikke mat og 

faren i huset drakk opp det meste de hadde av 

penger. Men hun visste at det bodde en snill dame 

lenger borte i gata. Hun tok mot til seg og banket på 

døren. 

Hun kom inn og de snakket sammen. Ragnhild foldet 

hendene og de ba en bønn. Kanskje de ba fra Fadervår 

om brød, om forlatelse av både synder og syndere. 

Men i alle fall fikk hun litt mat. Men hun fikk også med 

seg en bok med «aandelige barnesange». Hun så på 

denne lille jenta og sa: For hvert lille vers du lærer 

utenat så skal du få en skive brød av meg, om det så 

er hver dag. 

Jeg kan levende se dette for meg, en fattig mager liten 

jente som hver dag kommer på døren og får en 

etterlengtet skive. For et underlig skue det må ha 

vært. Hvilke vers har du lært i dag jenta mi? 

Hun retter seg opp, rensker halsen og så kommer det 

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte, du min konge og min 

Gud! at ej lyst, ej heller smerte dig formår at slette ud! 

Denne indskrift på mig sæt: Jesus udaf Nazaret, 

den korsfæsted, er min ære og min salighed skal være! 

På denne fantastiske måte fikk jenta del i en fantastisk 

salmeskatt. Hun fikk føde både for sjel og legeme. 

Kjærligheten gjør mennesker oppfinnsomme. Dette er 

nok en av de beste jeg har hørt om. Ragnhild hadde 

også munner å mette, så dette var ikke et 

overskuddstiltak. Nei dette var å dele.  Det kunne 

vært lett å si til jenta, dessverre vi har ikke mer enn vi 

trenger selv. Vi kjenner ikke morgendagen, så vi må 

spare, vi må sikre oss for framtiden. Vi har ikke mer 

enn vi trenger og fortjener. Jeg kjenner ordlyden fra 

mitt eget hode. Meg mitt og mine. 

Mange år etterpå når denne jenta var blitt voksen og 

blitt godt gift kom hun tilbake for å takke Ragnhild for 

at hun på denne måte hadde gitt henne brød for sjel 

og legeme. 

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne 

det igjen» sier Bibelen i Forkynneren 11.1 

Ragnhild og mannen Ommund Hærem måtte etter 

hvert også flytte. De demonterte sitt lille hjem inne i 

Sauda og tok det med seg til Stavanger. Her døde 

mannen og hun måtte klare seg selv. Hun drev en liten 

butikk, og så hadde hun søndagskole i huset sitt. En av 

sønnene hennes ble en av de mest kjente 

skipsbyggerne i landet, Rasmus Hærem.  Den andre 

sønnen var Peter Hærem som hadde blitt kjent med 

professor Peter Waage fra Hidra. Det ble starten på 

det som i dag er KFUM KFUK. Og tar du inn på 

Studenthjemmet i Underhaugsveien i Oslo, så var det 

Peter Hærem som startet dette og bygget det opp. 

Barndomshjemmet deres Bergsmuget 2 i Stavanger 

har i dag SR Bank kjøpt. De har fikset det opp og 

bruker det til representasjon. Sigarføringen er nok 

høyere nå enn da en fattig enke prøvde å få 

hverdagen til å gå i hop. 

Det er alltid brød i huset vårt. Vi kjenner ikke på den 

nøden. Og det er vi takknemlige for. Men for noen 

generasjoner siden så var dette den harde virkelighet. 

Men det hender at jeg også stiller meg i kø. Det er når 

Gud inviterer til måltid. 

«Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: 

Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette 

til minne om meg». Denne sulten kan jeg kjenne på, 

midt i den største velstand som noen noen gang har 

opplevd, sulten etter ny kraft, sulten etter tilgivelse og 

nåde.  

En profet hadde gjemt seg under en gyvelbusk i 

ørkenen. Han var trøtt og redd. Da kom en engel til 

han med et lite nybakt brød. «Stå opp og spis så ikke 

veien blir for lang for deg» 1.Kongebok 19 Styrket av 

det gikk han i 40 dager og 40 netter. Et godt måltid 

kan gjøre underverk. Det kan være forskjell på liv og 

død. 

Engler finnes nå som da. De kan bo i et lite hus i 

Sauda, de kan se noen som er i nød. De deler av det 

de har fått. De bor også i vår lille hjørne. De kan dele 

ut mat og klær som Englevakten og Sammen om 

nøden. De kan være en flyktning guide. Og de kan 

dele av det som betyr mest for dem, det som kom inn 

i hjerte når Jesus flyttet inn, Guds Kjærlighet, utgitt for 

alle mennesker. Alle.
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VI GRATULERER 
20 år: Leif Edvard Løvland, 03.02.  

40 år: Joena Andøy Nilsen, 27.02.  

 

VELKOMMEN TIL MENIGHETENS 

ÅRSMØTE/KONFERANSE 2017 
28. mars kl. 18:30 er det igjen tid årsmøte. Her vil 

det bli valg inn i de ulike komiteer. Det vil bli 

gjennomgått status i våre ulike fokusområder. 

Det blir mulighet for samtale om året som har 

gått og veien videre. Alle rapporter som skal 

leveres inn til dette møte må leveres inn senest 

20. mars! Møte vil som vanlig ledes av vår 

tilsynsmann Svein Veland. Dette vil også være det 

siste årsmøte i vår menighet som Veland vil lede, 

da vi fra høsten vil få ny tilsynsmann. Kun 

medlemmer har stemmerett ved dette møtet, 

men alle er hjertelig velkommen til å delta og 

være med. Vi vil derfor ønske hver og enkelt 

velkommen til dette møte! 

 

NY BOK FRA STEN 

SØRENSEN 
Det kjæreste man har er våre 

barn! Sten Sørensen skriver om 

løftene i Bibelen som angår 

bønnebarna. Vil Gud at alle mennesker skal bli 

frelst, må det vel i særlig grad gjelde bønnebarna, 

påpeker Sten. 

Sten presenterer i sin nye bok: "BØNNESVARET - 

når bønnebarna vender hjem" - ni sterke 

intervjuer med bønnebarn og også med noen av 

deres forbedere. Tre av personene er fra Lister-

regionen.  Boken er trosstyrkende og inspirer til 

bønn! La oss be og ikke bli trette! 

Boken kan kjøpes direkte fra Sten eller ved 

nærmeste bokhandel eller nettside som selger 

bøker. 

 

MENIGHETSMØTE MED SAMTALE 

OM EKTESKAPSFORSTÅELSE  

7. FEBRUAR  
7. februar kl. 19:00 inviteres det til nytt 

menighetsmøte. Tema vil være 

ekteskapsforståelse. Fokus vil være her på hva vi 

som Metodistkirke i Flekkefjord står for, og 

hvordan vi forholder oss til situasjonen i Den 

Norske Kirke som nå har endret sin forståelse av 

hva et ekteskap er. Tilsynsmann Svein Veland vil 

lede møte. Han vil også gi oss et innblikk i 

prosessen i Metodistkirken globalt. Vi kommer 

denne kvelden til å gi mulighet for samtale om 

dette temaet slik den enkelte kan få mulighet til å 

komme med sine tanker. Vi oppfordrer til å være i 

forbønn i forkant av dette møte. Vi ber også om 

at dette må bli et møte hvor vi møter hverandre 

med respekt og omsorg for hverandres synspunkt 

rundt dette.  

 

MENIGHETSRÅDGIVNINGSMØTE 
18. januar ble det invitert til det første av flere 

Menighetsrådgivningsmøter. Leif 

S. Jacobsen fra Metodistkirken 

ledet oss gjennom møte da vi 

stilte oss selv spørsmålet om 

hvordan dagens situasjon oppleves i menigheten. 

Det var virkelig flott at så mange møtte opp 

denne kvelden for å være med i menighetens 

fornyelseprosess. Neste møte vil være lørdag 4. 

mars kl. 11:00 – 16:00. Vi håper at så mange som 

mulig vil også sette av tid til å være med da. Om 

du ikke var med på første møte kan du såklart 

også være med. Hjertelig velkommen da!  

Dokumentet som ble utarbeidet fra første møte 

kan lastes ned fra vår nettside, eller hentes fysisk 

i vestibylen.
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Onsdag 1. februar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 2. februar 

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 4. februar 

16:00 Fest for Angesom og 
Sofia. Alle velkommen!  
 

Søndag 5. februar MISJONSSØNDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Ragnhild Sand preker: «Hvorfor 
misjon?» Lovsanggruppe. Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Misjon. Leder Erling 

Aagesen.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirkens 

Misjonsselskap. Leder Aart Hurnink. Misjonssekretær 

Øyvind Aske. Misjonsdagen.   

Mandag 6. februar 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 
20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 7. februar  

17:30 Speider 
19:00 Menighetsmøte.  
 

Onsdag 8. februar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 9. februar 

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Meto Zoom (Filmkveld hjemme hos barne- og 
ungdomspastor Einar) 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 
 

Søndag 12. februar BIBELDAGEN 

11:00 FELLES Gudstjeneste i Frikirken. Bibeldagen 
2017 har fokus på «Bibler til Sentral-Asia». 
16:30 Bønn 
17:00 Storsamling. Glenn Tønnesen preker. Sang av 
Pre Soul Children. Servering av kveldsmat.  

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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Menighetens forbønnsliste: BUR, leder Jon Løvland. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Redaktørene Karl 

Anders Ellingsen, Øystein Brinch.   

 

Mandag 13. februar 

17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 14. februar 

17:30 Speider  

19:00 Aftenmisjon. Besøk av Troens bevis.  

 

 

Onsdag 15. februar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 16. februar 

11:00 Bønn 
15;45 Alpha for ungdom 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 
 

Søndag 19. februar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange i 
samtalepreken med Arne Birkedal: «Hvorfor Jesus?» 
Sang av Charlotte Gundersen. Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Grupper, Gaute Grimsby.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Ålesund. Prest Mariann 

Stensøe.  

 

Mandag 20. februar 

11:30 Formiddagstreff 

 

Lørdag 26. februar 

13:00 – 16:00 Seniorkor oppstart. Bli med i vårt 

nyoppstartede prosjektkor for seniorer (60+)  

Ruth Waldron leder øvelsene. 

 

Søndag 26. februar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Lokalpredikant Einar Sand 
preker: «Hvorfor meg?». Sang av Solveig Nedland. 
Sang av prosjektkoret for seniorer 60+ (øvelse lørdag)  
Menighetens forbønnsliste: Program, Kirsten Øysæd.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Sarpsborg og Tune. 

Prestene Torgeir Tveter og Niels Jørgen Aarvik.  

 

Mandag 27. februar 

17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 28. februar 

17:30 Speider  

 

Onsdag 1. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 2. mars 

11:00 Bønn 
15:45 Alpha for ungdom 
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 
 

Lørdag 4. mars 

11:00 – 16:00 Menighetsrådgivning med Leif S. 
Jacobsen pluss team. Vi følger 
opp vårt første møte fra Januar. 
Alle med hjertet for 
Metodistkirken Flekkefjord er 
velkommen! Du trenger ikke ha 
deltatt på første møte for å 
delta på dette, men les gjerne 
referatet som ligger på nett. 
 

Søndag 5. mars EVANGELISERINGSDAGEN 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Leif S. Jacobsen preker. 

Søndagsskole. Nattved. Utdeling av NT til 10 åringene.  

Menighetens forbønnsliste: Søndagsskolen, Anne 

Turid Homme, Karianne Lunde, Audhild Didriksen, Rita 

Van Lessen, Arve Misund.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Metodiskirken i Norge, 

Nasjonalt Arbeid. Leder Leif S. Jacobsen.  

 

Mandag 6. mars 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantundervisning i Frikirken. Avslutning 
fellesundervisning.  
20:00 Lovsangøvelse 
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NYTTÅRSFEST 
Torsdag 5. januar ble det invitert til Nyttårsfest 

Her ble det sunget julesanger, gang rundt juletreet, 

sang av vårt barnekor Pre Soul Children og andakt av 

vår barne- og ungdomspastor Einar. I løpet av festen 

ble kokkene som hver torsdag forbereder torsdags-

middagen takket for deres innsats med en gave. 

Etter festen var ferdig i kirkesalen, ble det invitert til 

kveldsmat i Wesleysalen. 

 

 

KOR TUR TIL KNABEN 
6-8. januar reiste vårt barnekor Pre Soul Children 

på tur til Knaben. 

Over 40 barn og voksne hadde en flott helg på 

Knaben leirskole. Her ble det mulighet for mye 

sosialt gøy! Ski- og akeforholdene var ganske bra 

ute på "sanden" lørdag formiddag. Etter å ha lekt 

masse ute i noen timer var det flere som satte 

pris på aktiviteter inne. Her var det konkurranse i 

gymsalen og bading i svømmehallen på 

leirskolen. Lørdag kveld bidro barna med masse 

humoristiske og flotte innslag. Både unge og 

voksne syntes dette var en veldig vellykket tur!  

 

Ruth dirigerer barnekoret.                        Marie ledet nyttårsfesten.       Kokkene på torsdagsmiddagen takkes. 

Frokost er alltid best på leir.         Litt hvile med varme pølser og varm drikke.                Solveig koser seg på ski! 
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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     1 124 674,63      1 625 064,00           36 638,00           50 000,00  

Nov     1 291 879,00      1 800 015,00                          -    

Des     1 607 410,00      1 930 000,00                          -    

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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