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«Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med 

dere alle!»                                                                                                 

Paulus’ andre brev til korinterne 13,13 

 

 

 

SANGFESTEN SATTE FYR PÅ SPIRA!
 Den 11. Sangfesten er over. Og hvilken fantastisk 

Sangfesten det ble! For første gang ble Sangfesten 

konserten arrangert på byens nye kultusenter 

Spira. Man var veldig spent hvordan dette ville bli 

tatt imot i og med det har vært et veldig liv i Spira 

siden åpningen. Men oppmøte viste at 

Flekkefjæringene hadde absolutt plass til mer, og 

særlig en gospelkonsert med slik høykvalitet som 

ble produsert på Sangfesten. Nesten 260 var 

tilstede for å få med seg konserten. Det er rekord 

i antall solgte billetter! Flere av disse kom på 

Sangfesten for alle første gang for å få med seg 

prosjektoret som bestod av over 100 sangere.  

Det var veldig flott å se så mange av menighetens 

unge i prosjektkoret som forsangere. Sammen 

med artistene og instruktørene Samuel 

Ljungbladh, David Daniel og vår egen Ruth 

Waldron ble det virkelig liv på 

Spira. Det var valgt et stort antall 

sanger som forkynte evangeliet 

på en fantastisk måte. 

Gospelsang handler nemlig om 

Jesus Kristus. instruktørene 

flettet dette budskapet inn på en 

flott måte. Ingen som deltok på 

konserten kan ha vært i tvil om 

at sangen var til Guds ære! En 

stor takk til alle som var med å 

gjøre denne Sangfesten mulig! Vi 

gleder oss allerede til Sangfesten 

2018! «First we take Spira, then 

we take….»

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

April 

Nr.4/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

Foto: Ellen Therese Jensen 

Foto: Ellen Therese Jensen 
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FLOTTE ØVELSER UNDER 

SANGFESTEN! 

Øvelsene for prosjektkoret ble også i år holdt i 

Frikirkens lokaler på Trøngsla. Fra fredag til 

søndag var det en intense øvelser med sanger 

som skulle synges på søndagens konsert. Mellom 

sangene ble det god tid for å være sosiale med 

hverandre. Det ble til alle pauser også servert 

forfriskninger som ildsjeler fra menigheten vår 

hadde lagt frem. Til tross for lange sangøvelser 

var stemningen god og mange gav uttrykk for 

dette satte de veldig pris på. Instruktørene Ruth 

Waldron og David Daniel ledet de fleste øvelsene 

da Samuel Ljungblahd kom til søndagens øvelser. 

Gjennom alle sangene og via forklaringen av 

dem holdt instruktørene frem Jesus Kristus som 

den som gir oss størst årsak til sangglede. 

Bandet bestod av våre egne Daniel Hinderaker 

på trommer, Mathias Lunde på gitar og 

Emmanuel Waldron på flygelet. Blant dem som 

var på Sangfestens prosjektor for aller første 

gang var Ida-Louise Sandsmark (7.klasse) og 

Tilla Sojara Stensen (6.klasse). Begge de unge 

jentene gav uttrykk for dem syntes dette var 

kjempegøy. Tilla tok også steget frem på 

søndagens konsert for et lite soloinnslag med 

David 

Daniel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ellen Therese Jensen 

Tilla Sojara Stensen og Ida-

Louise Sandsmark syntes 

Sangfesten var kjempegøy 
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VINDSTILLE 
AV ARNE BIRKEDAL 

Det er flott å sitte ute på terrassen i solveggen. 

Vindstille. Fridag. Kaffe og bare stillhet. Dagene 

med vind og regn, storm og uvær er blåst bort fra 

minnet vårt. Det er bare sol og sommer. 

Der det er vindstille er det godt å være en stund. 

Men det kan fort bli for varmt, litt klamt og dårlig 

luft. Derimot der hvor vinden blåser er det som 

regel friskt og godt. Vinden blåser i håret og 

luften er herlig. Det er når stormen kommer det 

blir farlig. Å ferdes på sjøen uten vind var det 

verste de gamle sjøfolka visste. Fører ingen vei. 

Men når 

vinden fylte 

seilene, skuta 

la seg litt 

over og skaut 

fart. Da er 

det at 

mannskap og 

båt oppfyller 

sin oppgave. 

God vind, 

god bør. Det 

er bra både 

for reder, 

skipper og 

mannskap. 

Men når stormen kom var de ille ute. Kysten vår 

er befolket med mennesker som i generasjoner 

har kjent dette på kroppen. Når vinden ulte, når 

bølgene slo hardt mot land. Og de visste at ute på 

havet kjempet både mann og sønner for livet. 

Kommer de hjem denne gang mon tro? 

Mange kom hjem. Men altfor mange fikk en våt 

grav. Altfor mange mødre ble enker. Altfor mange 

sønner ble bare såre minner i et altfor hardt 

prøvet mors hjerte. 

En dame langs kysten hadde mistet både mann 

og to sønner på havet. Hun forlot hjemplassen og 

slo seg ned i Stavanger. Klarte nok ikke mer. 

Hadde mistet nok. Og hun var ikke den eneste. 

Nei, det er ikke lett å velge hva en vil ha. Stille 

eller storm. Helst ville vi vel hatt en god bris. Som 

lot oss være i fred men også gav oss et friskt 

vindsus over kinnet. Som gav passelig bør i seilet. 

Slik at vi kunne seile forsiktig framover. Sånn 

akkurat passe fralandsvind, eller litt pålandsvind. 

Akkurat slik det passet oss til enhver tid. 

Men vi får ikke velge. Vinden kommer. Stormen 

kommer. 

Ofte ble vekkelsene som kom over landet 

sammenlignet med en vind. Kanskje utrykket 

kommer fra Gud som blåste liv i menneskene, 

eller Gud som viste seg for Elias som en stille 

hviskende vind. 

Men det var 

nok også dette 

at der blei 

luftet ut. Ny 

vekkelsesluft 

kom inn og 

forfrisket 

menighetene. 

Gammel 

innestengt luft 

ble byttet ut. 

Og vindene 

kom. I en tid 

hvor 

prestemakten var altfor stor så kom en ung mann 

fra Rolvsøy, Hans Nilsen Hauge og den nye vinden 

slo over hele landet. Det var som forhenget i 

tempelet raknet igjen. Det var ikke prestene som 

hadde enerett foran Gud, men den vanlige 

syndige mann og kvinne. Når vinden etter Hans 

Nilsen Hauge stilnet så kom metodist vekkelsen 

inn over landet. En ung sjømann fra Fredrikstad 

hadde vært i Amerika og blitt frelst. Og han dro 

med seg vinden over til Norge. Noe nytt og friskt 

skjedde. Folk bøyde sine knær og takket Gud for 

at de var frelst. Noen synes de var vel frimodige 

og frie. Men vekkelsen kom. Lammers vekkelsen, 

misjonsvekkelsen med Misjonsselskapet og 

Kinamisjonsforbundet. Så ble en metodist prest 

med navnet Barrat møtt av DHÅ i Azusa Street. 

Han kom tilbake og førte pinsevekkelsen inn i 
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Skandinavia. Så var det Frans Franson og Frank 

Mangs. Den ene vinden avløste den andre og 

menigheter og forsamlinger fikk nye friske menn 

og kvinner inn. 

Så kom Jesusvekkelsen med sine røtter i Amerika. 

Det var peace and love, men ikke slik hippiene 

tolket det. Det var Guds Fred og evig kjærlighet. 

Men så ble det stilt. Tros vekkelsen er smuldret 

bort. Lattervekkelsen ble nesten latterlig. 

Det ble vindstille. Menighetene inntok det stille 

liv. Det ble lite fødsler, det ble få av de nyfødte 

som hoppet og danset i glede. Livet kom tilbake 

til det normale i kirker og Bedehus. 

Etter hvert begynte folk å synes at atmosfæren er 

litt klam, vi skulle vel ikke investert i et større 

ventilasjonsanlegg? For penger har vi. 

Og nå er vi fornøyd med den stille og rolige 

fralandsvinden. Men den har gjort det ble lettere 

å seile vekk fra menigheten enn å seile inn. Vi så 

små båter legge fra kai, vi så vinden føre dem 

vekk, og av og til kom de tilbake for å se til oss. 

Men da hadde livet ført dem på avstand fra Livet 

med Gud. 

Hvor kommer den neste vinden fra? Blir det en 

kald nordavind som treffer oss? Eller blir det vind 

med medfølgende kraftig nedbør fra vest? 

Kommer vinden fra øst, ispedd noen kalde gufs 

som har dratt seg til over kalde stepper med 

permafrost? Eller blir det en mild vind fra sør? 

I Æsop sin fabel så skulle vinden og sola prøve sin 

styrke på en som gikk langs landeveien. De skulle 

se hvem som fikk vandreren til å ta av seg jakken. 

Ingen problem sa vinden. Den økte styrken og 

kulden. Vandreren dro jakken tettere om. Han 

bøyde hodet framover, holdt jakken godt fast. 

Vinden ulte og breste, kastevinder og kuldebyger. 

Men aldri slapp vandreren jakken. Hvor mange i 

vårt langstrakte land har ikke kjent kulden og 

kravene. De krøket seg sammen og gikk mot 

vinden. Vi står an av sier Nordlendingen. Men så 

kom sola sin tur. Den varmet og sendte milde 

vinder ifra varmere strøk innover vandreren. Og 

etter hvert løsnet han den dobbel spendte varme 

vindtette jakken. Sola varmet kroppen og 

vandreren gav etter. 

Jeg håper at den nye vinden kommer fra Sør. Fra 

varmere strøk. Hvor folk ikke gjemmer seg 

innenfor flotte hus med flotte fasader. Hvor de er 

vant til å gå ut i gatene for å møte sine 

medborgere. Hvor det er tid for en prat om livet 

over en god kopp kaffe. 

Jeg vet ikke hva som kommer. Men jeg tror jeg 

går og steker noen vafler til. Jeg vet at med den 

duften så kommer mange innom her på jobben 

min med et smil om munnen. Og det er en glede 

å servere dem. Som regel går de vel fornøyde 

herfra. Og kjenner de duften igjen, så er de raske 

på plass. 

Jeg ber en stille bønn, Herre la dem få kjenne 

duften av deg, la dem kjenne din kjærlighet, la 

dem merke at du har noe å gi dem i deres 

hverdag. Send oss en ny vind som varmer dagens 

ungdom 

________________________________________ 

SEMINAR PÅ SOMMERFESTEN 
På Sommerfesten vil Arve Misund fra vår 

menighet og Øyvind Aske fra Metodistkirkens 

Misjonsselskap stå for seminaret: FRA DRØM TIL 

VIRKELIGHET. Misjonsprosjekt – Flekkefjord 

menighet. 

Våre menigheter har nå i flere år hatt egne 

prosjekter som vi har vært med å samle inn 

penger til. Flere menigheter har opplevd stor 

inspirasjon ved å ha innflytelse i en spesiell 

landsby i Afrika. Mange menigheter har fått 

kjenne god-følelsen ved å oppleve at akkurat de 

har fått utgjøre en positiv forskjell for det 

lokalsamfunnet de er involvert i. Flekkefjord 

menighet har satset mer enn de fleste på sitt 

prosjekt og har virkelig erfart at drømmen i 

Nyan`ombe i Zimbabwe har blitt til virkelighet. 

Kom på seminaret på fredag og hør mer om hva 

som er gjort i Nyan`ombe og hva 

misjonsprosjektet har gjort med menigheten! 
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VI GRATULERER 
20 år: Karoline O. Hamar, 10.04. 

30 år: Thomas Grimsby, 19.04. 

70 år: Lilly Lilledrange, 28.4. 

 

UTDELING AV 10 ÅRS GAVE 
Søndag 5. mars mottok barn født i 2007 sin 10 års 

gave. 

Som en del av menighetens trosopplæringsplan 

fikk alle barn tilknyttet vår menighet som i år 

fyller 10 år utdelt hver sin "Det nye testamentet 

- friluftsutgave". Alle kommende 10 åringene 

ble også invitert med til Søndagsskolen for 10+ 

denne søndagen. Her serverte vår barne- og 

ungdomsprest Einar sammen med 

søndagsskolelærer Arve pizza. Barna fikk høre 

litt om Det nye testamentet og spilte Kahoot.  

Ellers på gudstjenesten ble Linda Oden 

Halvorsen takket for hennes tid blant oss i 

Flekkefjord. Hun mottok en gave for å minne 

henne om byen Flekkefjord og ble bedt for av 

vår barne- og ungdomsprest. Gjestepredikant 

denne søndagen var Leif S. Jacobsen. Han var 

på besøk i vår menighet i anledning lørdagenes 

menighetsrådgivningsmøte. Hans preken kan 

du høre på vår nettside. Gudstjenesten ble 

forøvrig ledet av Marie Vikøren. 

 

MENIGHETSRÅDGIVNING 
Lørdag 4. mars var det igjen tid for 

menighetsrådgivning. Denne gangen hvor vi 

hadde fokus på vårt verdigrunnlag. Det ble en fin 

lørdag formiddag med mange gode samtaler. 

Dokumentet fra denne samlingen kan hentes 

fysisk i vestibylen eller lastes ned som pdf fra vår 

nettside. Neste samling er onsdag 3.mai kl. 

17:30. Velkommen da! 

 

KONFIRMANTSØNDAGEN NÆRMER 

SEG 

Det nærmer seg nå «allerede» dagen for 

konfirmasjon. I den anledning vil vi her få takke 

våre fantastiske 4 konfirmanter dette året. Vår 

barne- og ungdomspastor har satt utrolig stor pris 

vandringen sammen med dem. Som menighet 

takker vi for at dere valgte å være konfirmant hos 

oss. Vi håper dere fikk et godt år og håper å se 

dere videre som en del av menigheten på videre. 

Vi ber om Guds velsignelsen for konfirmantene 

våre: Thale Isabel Fossdal, Lal Hma Chhuani 

Bouchung, Andreas Heinrich van Lessen og Szilard 

Simon Pal.
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Tirsdag 4. april 

17:30 Speider 
17:00 Fasteaksjonen 2017  
 

Onsdag 5. april 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 6. april 

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 9. april PALMESØNDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange preker: 

«Hvorfor Jesus i opp og nedturer». Kristina og Bjørnar 

Stenberg bærer deres sønn Theodor til dåp Egen 

samling for barna. 

Menighetens forbønnsliste: Soul Teens  

Metodistkirkens forbønnsliste: Svolvær og Skånland. 

Prest Gunnar Andersen.  

 

Torsdag 13. april SKJÆRTORSDAG 

18:00 Kjærlighetsmåltid. Andakt ved Sten Sørensen 
 

Fredag 14. Mars LANGFREDAG 

11:00 Pasjonsgudstjeneste. Lokalpredikant Åse Kari 
Stensrud.  
 

Søndag 16. april 1.PÅSKEDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Sten Sørensen preker.  
Menighetens forbønnsliste: Speideren, leder Trond 
Ivar Vikøren.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirkens 

Kvinneforbund. Tove Synnøve Tveit.  

 

Tirsdag 18. april 

17:30 Speider  

 

Onsdag 19. april 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 20. april 

11:00 Bønn 
15:45 Post-Alpha for ungdom.  
 

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 
 

Pastor 

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: 401 41 531 
 
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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16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 

 

Søndag 23. april VÅROFFERDAGEN 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange. 
Søndagsskole.  
Menighetens forbønnsliste: Metozoom, leder Thore 

Hinderaker.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Bodø, Prest Rune Joar 

Larsen.  

 

Mandag 24.april 

11:30 Formiddagstreff 

17:45 Konfirmantundervisning 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 25. april 

17:30 Speider.  

19:00 Informasjonsmøte for nye konfirmanter 

2017/2018.  Pastor Einar Chr. Drange som er ansvarlig 

for konfirmantundervisning hos oss ønsker 

velkommen til informasjonsmøte om vårt 

konfirmantopplegg for høsten 2017.  

19:00 Aftenmisjon 

 

Onsdag 26. april 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 27. april 

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 
 

Torsdag 27. april 

18:30 SKALA – Metodistkirkens musikkskole inviterer 
til «Musikkkveld». Musikk og sang av instruktører og 
studenter. Inngangsbilletten koster 50,- 
 

Søndag 29. april KONFIRMASJONSØNDAG  

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange preker: 
«Hvorfor konfirmasjon?». Sang av Jonas Birkedal. 
Sang av Soul Teens. Søndagsskole.  

Menighetens forbønnsliste: Konfirmantene 

Metodistkirkens forbønnsliste: Molde, Prest Sigurd 

Heiervang 

 

Tirsdag 2.mai 

17:30 Speider.  

Onsdag 3.mai 

17:30 Menighetsrådgivning. Møte ledes av Leif S. 
Jacobsen. Møtet er åpent for alle! Velkommen til å ta 
del i samtalen om menighetens fremtid!  
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 4.mai 

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 
 

Lørdag 6.mai 

11:00 Aftenmisjon seminar. Jan Helge Hindenes tale. 
Del av møtehelg i samarbeid med Frelsesarmeen. sang 
av Svein Magne, Ellen, Arvid og Frank Meland. Se egen 
info for helgens fulle program.  
 

Søndag 7.mai  

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange preker: 
«Hvorfor fornyelse?». Nattverd.  
Menighetens forbønnsliste: SLUSH 

Metodistkirkens forbønnsliste: Trondheim, prest Kjell 

Werner Rødder og menighetsrådgiver Jon Løvland.  

 

Mandag 8.mai 

11:30 Formiddagstreff 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 9.mai 

17:30 Speider.  

 

Onsdag 10.mai 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
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LEDERTRENINGSKURS I BERLIN 
REISESKILDRING AV MARIE VIKØREN ETTER DELTAKELSE PÅ 

YOUTH LEADERSHIP TRAINING I REGI AV METHODIST YOUTH AND 

CHILDREN  COUNCIL. FRA NORGE DELTOK 8 UNGDOMMER, 

HVORAV 2 FRA VÅR MENIGHET (MARIE VIKØREN OG TRINE 

HOMME MISUND.  

Den 10.–12. mars var det klart for Youth 

Leadership Training i Berlin. Dette var et 

ledertreningskurs i regi av The European 

Methodist Youth and Children Council (EMYC). 

Jeg og Trine Homme Misund reiste ned med seks 

andre ungdommer fra Norge sammen med 

Frøydis Grinna. På kurset var det til sammen 

rundt 50 ungdommer fra forskjellige steder i 

Europa. 

Mesteparten av fredagen gikk til reising, da det 

dessverre var streik på Berlin flyplass. Flyet gikk til 

Hamburg i stedet og derfra måtte vi ta både tog 

og buss for å komme til Berlin. Da vi kom fram på 

kvelden var det en velkomstsamling med diverse 

bli-kjent-leker, blant annet navneleker, noe som 

fort ble utfordrende med en del ukjente 

europeiske navn;-) Det var også lovsang, og 

nattkafé der man kunne bli kjent med nye. 

Lørdags morgen fant jeg fort ut at det fantes 

haner i Berlin, da den galte flere ganger før 

alarmen gikk. Trine la underlig nok ikke merke til 

dette? Vi begynte dagen med en morgensamling 

knyttet til ledelse, der vi blant annet så på ulike 

personer i Bibelen som har blitt valgt som 

ledere. Vi fikk også høre på tre ungdommer fra 

Nord-Irland som fortalte sin historie om 

hvordan de ble involvert i ungdomsarbeid. 

Etter lunsj var det tid for diverse uteaktiviteter 

og morsomme leker med fokus på samarbeid. 

Dette var praktiske eksempler som man kunne 

ta med tilbake til barn og ungdom i sin 

menighet. Ellers var programmet nokså fritt, 

slik at det ble mye fritid og tid til å være 

sammen. Senere på dagen kunne vi velge 

mellom tre seminarer; et handlet om hvordan 

man kan lese og bruke Bibelen og et annet om 

hvordan man kan legge opp og gjennomføre en 

gudstjeneste. Det tredje seminaret ble holdt av 

Frøydis Grinna og handlet om hvordan man kan 

utforme og skrive andakter. 

På kvelden reiste vi inn til nydelige Berlin sentrum 

for litt sightseeing. Vi gikk i grupper ledet av noen 

lokalkjente som var med på kurset, og fikk blant 

annet se Brandenburger Tor. Etter sightseeingen 

var det mulighet for å fortsette kvelden i 

nattkaféen. 

Søndags morgen gikk den fantastiske helga mot 

slutten. Dagen startet med en gudstjeneste med 

nattverd, og etter dette måtte vi fra Norge takke 

for seg og begynne på hjemreisen. Alt i alt var det 

noen lærerike dager, med mange fine opplevelser 

og nye vennskap  

 

 

 
 

 

 

FOTO: FRØYDIS GRINNA 
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KONFIRMANTLEIR I LONDON 
Fredag 31.mars til mandag 3. april reiste 

våre 4 konfirmanter på leir til London. 

Totalt var vi i år hele 28 konfirmanter og 

ledere fordelt på oss fra Flekkefjord, 

sammen med Metodist menighetene i 

Stavanger, Sandnes, Bergen Centralkirken 

og Fyllingsdalen, Porsgrunn, Hvitingsfoss og 

Skien.  Konfirmantene fikk et innholdsrikt 

program denne langhelgen. Fredag deltok 

vi på «Evening Song» i St. Pauls Cathedral. 

Dette deltok metodistbevegelsens 

grunnlegger John Wesley på den samme 

kvelden i forkant av møtet hvor han kjente 

sitt hjerte «forunderlig varmt». På hotellet 

hadde vi et eget undervisningsrom. På fredag 

fortalte Dag Martin Østevold fra Bergen om John 

Wesley og metodismens opprinnelse. Lørdag 

underviste vår egen barne- og ungdomspastor 

Einar om Guds nåde. På lørdagen besøkte vi 

Wesley’s chapel og Wesley’s House. Stedet hvor 

John Wesley bodde de siste årene av sitt liv. 

Lørdag ble det også god tid for rundtur i London, 

shopping og fotballkamp for 10 konfirmanter og 

så klart Einar prest.  Søndag startet dagen med 

gudstjeneste i Holy Trinity Brompton. Deretter 

ble det mer tid til å besøkte kjente landemerker i 

London. Dagen og hele leiren ble avsluttet med 

ord for kvelden av Hilde Kristin Østevold.  Det ble 

en fantastisk vellykket helg. Mange vennskap ble  

knyttet i løpet av kvelden blant våre ungdommer.  

Dag Martin underviser om John Wesley 

Klar for fotballkamp! 
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MENIGHETENS ÅRSMØTE 
Tirsdag 28.mars ble Årsmøte avholdt. Som vanlig 

ble rapporter gjennomgått og avholdt valg. Vår 

tilsynsmann Svein J. Veland var med oss nå for 

siste gang som Tilsynsmann. Hans 6 års periode 

som Tilsynsmann er over til sommeren. Veland 

ble takket på vegne av Pastor Madsen på vegne 

av menigheten. På Årsmøte 

ble det en ekstra god nyhet 

da Kirsten M. Øysæd hadde 

fullført sin lokalpredikant 

utdannelse og dermed sendt 

inn søknad om å bli opptatt 

som lokalpredikant. Dette 

godkjente menigheten med 

stor applaus. Den formelle 

innvielsen av Kirsten vil skje 

på en gudstjeneste i løpet av 

våren. På 

møtet 

ble det 

videre 

informert om at 

fra mandag 3.april vil Barne- og ungdomspastor 

Einar Chr. Drange bli utnevnt som Pastor og 

menighetens daglige leder. Denne avgjørelsen 

har blitt tatt i samarbeid med Kabinettet i 

Metodistkirken og vår egen Pastor Jan Robert 

Madsen. Vedtaket er tatt med hensyn til Madsens 

helse. Madsen vil fokusere videre på 

Gudstjeneste, forkynnelse, institusjonsandakt, 

husbesøk og arbeidet i foreningene. Vi vil 

oppfordre til bønn og støtte videre våre begge 

pastorer.

Kirsten M. Øysæd ny lokalpredikant i 

Flekkefjord Metodistkirke 

«The Power Room of Methodism» - John 

Wesleys private bønnerom. 

Ord for kvelden av Hildre Kristin Østevold 

Andreas og Christian utenfor 

«Methodist Central Hall» 

På vei tilbake til Flekkefjord! 

Alle konfirmantene som deltok på fotballkamp 

Våre egne utenfor 

«Wesley’s Chapel» 
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ØKONOMI OPPDATERING 

Måned Gaveinntekt 2017 
Budsjett gaver 
2017 Vår og høstoffer Budsjett, Vår og høstoffer 

Jan        159 254,00         137 500,00                          -    

Feb        180 568,00         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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