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«La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser! Til deg setter jeg 

alltid mitt håp.»                                                                                                 

Salme 25,5 

 

 

 

SANGFESTEN 2017
17.-19. mars arrangerers årets Sangfesten med 

konsert for første gang i Spira kl. 19:00! I den 

anledning har vi hørt med initativtaker for 

Sangfesten Jon Løvland om hans tanker rundt 

årets store begivenhet.  

Hvilken forventning har du til Sangfesten 2017? 

Mitt håp er at noen som ikke har vært med før 

skal komme og glede seg over sangene, 

rytmene og gleden i gospelsangen, og at de 

som har deltatt før skal få ny inspirasjon i koret 

de går i eller tar med sangene inn i hverdagen 

der de er. 

Hvor mange er påmeldt så langt?  

Ca. 65 påmeldte pr. 9. februar, mange 

påmeldinger kommer rett før fristen 6. mars og 

jeg regner med at vi runder over 100 sangere 

også i år. 

Blir du ikke lei av å arrangere Sangfesten år etter 

år, nå for 11.gang? 

Har ikke kjent på det ennå, men om jeg en gang 

skulle slutte med Sangfesten, så er det nok ikke 

fordi jeg er lei, men mer om det ikke er i tråd 

med menighetens visjon og satsning, eller vi 

ikke ser oss tjent med å bruke så mye penger og 

krefter i ett enkelt arrangementet. Jeg må nok 

også jobbe med å levere det videre til nye 

krefter for å sikre bærekraft i prosjektet om det 

skal leve videre. 

Hva betyr det for menigheten (og byen) at 

konserten nå skal arrangeres i Spira? 

Jeg tenker at det er viktig at vi som kirke også 

benytter oss av byens nye storstue, er synlige og 

positive til å flytte noen store arrangementer 

som Sangfesten dit. Vi har i en periode vært i 

Ueneshallen, så at det er utenfor kirken er helt 

vanlig nå. Jeg håper samtidig at det for oss alle 

blir enklere å invitere noen med på konserten. 

Hvem vil du si Sangfesten er for? 

Sangfesten er for alle som liker å synge og 

konserten er for hele byen og distriktet! 

Sangfesten er et arrangement som vår menighet 

arrangerer. Hvilken oppfordring og ønsker vil du 

komme med til menigheten i forbindelse med 

Sangfesten 2017? 

Jeg vil først av alt takke alle i menigheten som 

gjør en formidabel jobb for at Sangfesten er 

mulig å gjennomføre. Uten alle de frivillige 

hadde det ikke blitt noe Sangfesten 2017! For 

alle som ikke er direkte med skulle jeg ønske de 

ville engasjere seg gjøre det til vårt felles 

arrangement med å komme selv i koret eller på 

konserten, og se viktigheten i at vi tar noen med 

oss. Hva med å spandere en konsert på noen? 

Min oppfordring er å bruke arrangementet til 

relasjonsbygging og involvering med naboer og 

venner.   

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Mars 

Nr.3/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 
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LIVSVIKTIG OPPDRAG 
AV ARNE BIRKEDAL  
(Historien er sann og hentet fra boka Ørkenen Sur. Jeg har brukt fantasien 

for å se det for meg) 

Vinden blåste inn mot havna i New York. Det var en klar dag. 

Han stod på rekka og skuet over denne store byen. Det 

lovede land. Mulighetenes land. 

Så mange ganger hadde de sittet og lyttet til folk som var 

kommet hjem fra Amerika. Den ene historien overgikk den 

andre. Historier gikk om store landområder i Iowa, 

Minnesota og Dakota. Om «norske» landsbyer med egne 

kirker og skoler. Om rikdom og velstand. Den Amerikanske 

drøm. 

Sjøfolkene fortalte. De var virkelig ute på oppdagelsesferd i 

verden. De så mye. Havnene i Liverpool og New York, 

Boston til Galveston. Havanna og Panama. Det var 

Hamburg, Shanghai og Cape Town. Det var frodige historier. 

Og mange hadde benyttet anledningen til å gå i land. Jobbe 

seg fram og opp. Snekkerer og farmere, kanskje fikk de jobb 

hos Rockefeller eller en annen riking. Hjem kom de iallfall 

med bilder av hus, biler, kone, fridge og barn. 

Men det var noen som ikke skrev hjem. Det var noen de 

aldri hørte fra. Og fikk de brev så var mye av suksess 

historiene utelatt. Ofte kunne en lese mer ut av det som 

ikke var skrevet om deres liv. Det var kamp og nederlag. 

Stormer som la avlinger øde. Gresshoppersvermer som 

spiste opp hele kornet. Det var død og sorg. Og det var 

lengsel hjem, til familie og venner. 

Hjemme i Mandal gikk en far og savnet sin sønn. De hadde 

ikke hørt fra ham på lenge. Fra andre sjømenn fikk han vite 

at de hadde sett han i Brooklyn. Her gikk mange norske 

seilere og slet. Det var tøffe tider for sjøfolk, båtene lå i 

opplag og fraktene uteble. 

Han hadde mønstret av i Brooklyn sa de. Kunne noen 

hjelpe? Brev ble sendt. Men familien fikk ingen kontakt med 

sin kjære sønn. Da bestemte han seg for å selge noe av sine 

eiendeler for å løse billett på en av skutene som gikk til New 

York. Han måtte finne sønnen sin, koste hva det koste ville. 

Han lette, gikk gatelangs og spurte der nordmenn ferdes. 

Ingen sønn. Hvor er du min sønn? Det var ikke enkelt å 

komme til denne storbyen hvor nøden var stor. Her måtte 

du helst gå midt i gata for ikke å bli robbet. Her var der 

suppestasjoner, her var Hoover cities fylt med akterutseilte 

sjøfolk. En av de plassene var ørkenen Sur midt i Brooklyn. 

Her var der mange nordmenn som hadde slått seg til under 

et lite tak, eller inne i en forlatt bil. Det var tross alt en 

søppelhaug. 

Her begynte Mandalitten å lete etter sin sønn. 

Igjen innom sjømannskjerka. Innom Politiet. Ingen. 

Fortvilet gikk han ut på en ny runde. Opp og ned gate etter 

gate. Fram med bilde. 

Spørre alle han traff: My son Sett ham? Ingen visste noe. 

Ikke tenkte han at byen var så stor, og at landet var enda 

større. Aldri hadde han sett så store hus og bygninger. Aldri 

hadde han drømt om at det kunne være så mange 

mennesker på en plass. 

Tiden nærmet seg for at han måtte reise hjem igjen. 

Og han forlot Brooklyn og New York, Red Hook og 

sjømannskirka i William Street, trasket med tunge skritt mot 

piren hvor amerikabåten lå. 

Han var en godt voksen mann som hadde arbeidet hardt i 

mange år, men plutselig va han blitt gammel, veldig 

gammel. Hjem med uforrettet sak. Det var som sorgen 

knuget ham ned, som en kraft som ville knekke ham. Som 

aldri gav ham fred. Hele tiden var de der: Hvor er du min 

sønn? Lever du? Har det hendt deg en ulykke? Er du ensom? 

Tenker du noen gang på oss hjemme? 

Det ble en lang reise hjem til Mandal. Kanskje var det en 

lengtende mor som ventet på svar. Kanskje var det søsken 

som håpet på noe positivt. En familie som ikke var hel uten 

sin kjære bror og sønn. 

Men båten la til kai i Kristiansand og familien som stod og 

ventet på han så svaret da han gikk ned leideren. Han hadde 

blitt enda mer kroket i ryggen, skrittene var tregere og 

hodet hang mer. Og når han kom imot dem så de tårene 

som rant. Jeg fant han ikke……. 

Men svaret fikk han senere. Det satt en ung sjømann 

elendig og fordrukken inne på en bar i Brooklyn. Han hadde 

sett sin far utenfor men turte ikke gi seg til kjenne. Hans 

skam over hvordan det hadde gått ham i livet var for stor. 

Der var noen slike, som ikke turte å ta kontakt hjemover. 

Der var mange sårbare unge som fikk møte en tøff hverdag i 

havnebyene. Noen fant hjem, men mange gjemte seg resten 

av livet. I skam, i nederlag og sorg. 

Hadde ingen fortalt dem at tilgivelse finnes, at mødre og 

fedres lengsel etter sine er større enn alle nederlag. 

Djevelen har mange våpen, ett av de er få oss til å tro at det 

er nok ikke håp for meg, er nok ikke tilgivelse for meg å få, 

det er bedre at jeg er død enn at min far skal se meg som 

dette. 

For en Løgn fra en som kun er ute etter å drepe, stjele og 

ødelegge. 

Der finnes tilgivelse. Hos Far og Mor. Men mest hos Gud.
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VI GRATULERER 
BURSDAG 

10 år: Pernille Aagesen, 05.03.  

10 år: Kristian Vikøren, 27.03.  

20 år: Jøren Ådne Sinnes, 15.03. 

20 år: Fredrik Løvland Johansen, 19.03. 

50 år: Allis Kristine Olsen, 22.03.  

80 år: Solveig Moi, 21.03.  

90 år: Asta Mortensen, 02.03.   

FORLOVELSE 

14.02.Ellen Therese Jensen og Stian André Kvien 

 

WEEKENDER I SOLIST- OG 

SANGTEKNIKK 
12.-14. Mai inviterer vår menighet til en ny 

«Weekender». Denne gangen er det undervisning 

i solisT- og sangteknikk. Vår egen Ruth Waldron 

vil sammen med Lene Nørrelykke være 

instruktører for helgen. Ønsker du å forbedre din 

sangteknikk er det nok ikke bedre mulighet enn å 

delta på dette kurset! Mer informasjon på vår 

nettside.  

SE MYE ER BLITT NYTT!  
Du har nok lagt merke til de skinnende gulv og 

nymalte vegger i kirken? En fantastisk 

dugnadsgjeng har virkelig stått på gjennom flere 

dusin timer og fornyet kirkebygget innvendig. En 

stor takk til denne gruppen ledet av kirkevergen 

vår!  

KONFIRMANTTUR TIL LONDON  
Fredag 31. mars – 2. april reiser våre 

konfirmanter på siste konfirmant «leir» til 

London! Totalt blir vi over 25 konfirmanter og 

ledere fordelt på menigheter fra Flekkefjord, 

Stavanger, Sandnes, Porsgrunn, Moss, 

Hvitingfoss, Bergen Central og Bergen Første. 

Hovedformålet med turen er å lære om våre 

metodististke røtter da vi skal besøke «Wesley’s 

Chapel» hvor metodist bevegelsens grunnlegger 

John Wesley bodde de siste 11 årene av sitt liv. 

På kvelden på hotellet skal vi ha undervisning om 

Metodistkirken, og vi skal også delta på et par 

gudstjenester i London. Konfirmantene skal også 

få rikelig tid til å se seg om i byen, evt 

«shopping», og for dem som vil er det mulighet 

for musikal eller fotballkamp. Vi vil rette en stor 

takk til menigheten som har over to kirkekaffer 

har sponset konfirmantene med 6978,- til turen!  

Vår barne- og ungdomspastor Einar Chr. Drange 

er reiseleder for turen og gleder seg veldig 

sammen med konfirmantene til dette!  

PASTOR JAN 

ROBERT MADSEN 

TILBAKE I FULL 

STILLING 
Det er med glede vi nå kan 

melde vår pastor Jan Robert Madsen fra 6. 

februar var tilbake for fullt etter lengre 

sykeperiode. Det betyr Jan Robert er tilbake i sin 

75% stilling hos oss. Vi gleder oss med Pastor 

Madsen og takker for all forbønn og støtte som 

har vært rettet mot Jan Robert og hans familie i 

denne perioden!  
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Onsdag 1. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 2. mars 

11:00 Bønn 
15:45 Alpha ungdom avslutning!  
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. 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 
nettsiden eller fysisk i vestibylen. 
 

Søndag 5. mars EVANGELISERINGSDAGEN 

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

«Hvorfor gi det videre?». Søndagsskole. Nattverd. 

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 

 

Tirsdag 7. mars  

17:30 Speider 
19:00 Menighetsmøte.  
 

Onsdag 8. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 9. mars 

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 

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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16:45 Pre Soul Children 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Grill presten! 
19:30 Soul Teens 
 

Søndag 12. mars 2. SØNDAG I FASTETIDEN 

11:00 Sangmøte. Sang av Pastor Jan Robert Madsen 
og Anne Lise Myhre Nilsen.  
16:30 Bønn 
17:00 Storsamling Barne- og ungdomspastor Einar 
Chr. Drange preker. Sang av Pre Soul Children. 
Servering av kveldsmat.  
Menighetens forbønnsliste: Sangfesten, leder Jon 

Løvland. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Halden. Prest Hilde 

Tveter.  

 

Mandag 13. mars 

17:45 Konfirmantundervisning 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 14. mars 

17:30 Speider  

19:00 Aftenmisjon. Besøk av MIFF.   

 

Onsdag 15. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 16. mars 

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 17. mars – 19.mars 

Sangfesten 2017! Se eget program!  

 

Søndag 19. mars 3.SØNDAG I FASTETIDEN 

11:00 Felles Sangfesten Gudstjeneste i Flekkefjord 
Kirke. Preken av David Daniel. Nattverd. 
Menighetens forbønnsliste: Torsdagskokkene.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Hammerfest. Prest Per 

Bradley.  

19:00 Sangfesten konsert på Spira! Opplev en 

storslått konsert i Spira med Sangfestens prosjektkor 

ledet av Ruth Waldron og David Daniel med Samuel 

Ljungblahd. Billetter kan kjøpes på Spira.  

 

Mandag 20. mars 

11:30 Formiddagstreff 

17:45 Konfirmantundervisning 

18:30 Menighetsrådet møtes 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Lørdag 25. mars 

17:00 SKALA presentasjon.  

 

Søndag 26. mars MARIA BUDSKAPSDAG 
11:00 Gudstjeneste. Lokalpredikant Åse Kari Stensrud 
preker. Sang av Anne Grethe Aagesen, Ruth Waldron 
og Gro Sand Hansen. Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Pre Soul Children 

Metodistkirkens forbønnsliste: Tromsø. Prest Ole 

Jakob Vestvik. Diakon Solfrid Johansen. 

Harstad/Narvik. Prest Ole Jakob Vestvik.  

 

Mandag 27. mars 

17:45 Konfirmantene møtes. Forberedelse til London. 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 28. mars 

18:30 Menighetskonferanse/årsmøte. Tilsynsmann 

Svein J. Veland leder møtet. Andakt, nattverd, valg, 

rapporter, samtale.  

 

Onsdag 29. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 30. mars 

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 2. april 5.SØNDAG I FASTETIDEN 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 
preker. Nattverd. Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Soul Children.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Finnsens. Roy Frode 

Løvland. 
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FEST FOR ANGESOM OG SOFIA 

Lørdag 4. mars ble det storstilt fest da Angesom 

og Sofia endelig kunne gjenforenes. Elise Løvland 

og Bente Thompson hadde tatt initiativ til denne 

markeringen som gav en enorm oppslutning. 

Over 120 personer samlet seg for å feire denne 

dagen med Angesom og Sofia. Det ble først feiret 

med program med taler, hilsener og sang i 

kirkesalen. Deretter ble det invitert til storstilt 

matservering i Wesley salen hvor det var dekket 

på med eritreisk og andre nasjonale retter.  

 

SKALA MUSIKKSKOLE 
Visste du at vi driver en egne musikkskole i vår 

menighet? Emmanuel Waldron er leder og 

instruktør innen piano/band. Han har med seg 

dyktige instruktører innen sang (Ruth Waldron), 

gitar (Mathias Lunde), Daniel Hinderaker 

(trommer) og Erling Andreas Gundersen (bass). 

Skolen er et flott supplement til byens 

Kulturskole. Tips gjerne kjente om skolen! 

Instruktørene legger opp undervisning individuelt 

og tilpasser tidspunkt for undervisning etter 

ønske. Lørdag 25. mars kl. 17:00 blir det 

presentasjon av skolen med lærere og elever. 

Velkommen til å få en «smakebit» da! Mer 

informasjon finner du på vår nettside: 

www.metodisten.no/musikkskole eller kontakt 

Emmanuel Waldron! 

TRINE OG MARIE PÅ LEDERTRENING 

FOR UNGDOM I BERLIN 
10.-12.mars inviterer «The European Methodist 

Youth and Children Council»(Metodistkirkens 

europeiske barne- og ungdomsråd) til 

ledertrening i Berlin! Fra Norge vil totalt 8 

ungdommer reise med maks 2 fra hver menighet. 

Fra vår menighet vil Marie Vikøren og Trine H. 

Misund delta. Under denne helgen vil dem møte 

andre ungdommer som er ledere i sine 

menigheter. Under denne helgen vil dem motta 

ledertrening og hjelp til å ta ansvar i sine 

menigheter. Vi vil oppfordre til bønn for denne 

helgen! MBU prest Frøydis Grinna er reisefølge 

for de norske deltakerne.  

 

MISJONSGUDSTJENESTE MED MISJONSMARKED 
Søndag 5. februar arrangerte vi igjen 

misjonsdagen. Leder for misjon Erling Aagesen 

ledet gudstjensten, mens tidligere misjonær 

Ragnhild Sand preket om «hvorfor misjon»? 

Erling hadde i tillegg invitert opp Samer som kom 

til vår by som flyktning fra Syria. Samer fortalte 

om situasjonen i hans hjemland og den 

dramatiske reisen derfra. Søndagsskolen hadde 

selv misjonsfokus hvor man laget et eget 

misjonsmarked. Her fikk barna lage ulike ting som 

ble solgt under kirkekaffen. Det syntes barna var 

utrolig stas å få være med på! Kollekten denne 

søndagen gikk også til ytremisjonen denne 

søndagen. En hjertelig takk til alle som var med å 

bidro!
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ØKONOMI OPPDATERING 

Måned 
Gaveinntekt 2017, 
inkl. NOVEMBER 

Budsjett gaver 
2017, hele året Vår og høstoffer Budsjett, Vår og høstoffer 

Jan        159 254,00         137 500,00                          -    

Feb          275 000,00                          -    

Mar          413 500,00                          -    

Apr          555 000,00                        -             40 000,00  

Mai          688 500,00                          -    

Jun          826 000,00                          -    

Jul          963 500,00                          -    

Aug       1 101 000,00                          -    

Sep       1 238 500,00                          -    

Okt       1 376 000,00                        -             40 000,00  

Nov       1 513 500,00                          -    

Des       1 650 000,00                          -    

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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