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«Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig 

bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår 

Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.»                                                                                                 

Judas 20-21 

 

 

 

MENIGHETSTUR TIL ZIMBABWE 
AV ERLING AAGESEN 

Foto: ERLING AAGESEN

Torsdag 6 april dro 20 personer fra 

Flekkefjord metodistkirke på påsketur til 

Zimbabwe i Afrika. Vi var en gjeng med 

voksne, ungdommer og barn. Hensikten 

med turen var først og fremst å besøke vårt 

misjonsprosjekt som vi har holdt på med i 

drøyt 3 ½ år. Menigheten har samlet inn 

drøyt 1.150.000,- på mindre enn tre år. 

Pengene har gått til bygging av Mothers 

Shelter, Mothers Kitchen, vannpost, 

hengebru over en elv og en ny kirke i 

Nyanombe et landsbyområde øst i Zimbabwe. 

Ved bygging av disse prosjektene har vi vært med 

på å hjelpe et lokalsamfunn til å få en bedre 

helsetjeneste for blivende mødre.

 

Bygging av hengebro over ei stor elv som delte 

befolkningen i to har også vært viktig for å knytte 

befolkningen i sammen og gjøre veien mye 

kortere til bla. skole og klinikk. Rent vann er også 

svært viktig og derfor har vi i området ved 

Shapure Kirken bidratt til å boring etter 

grunnvann, slik at man hele tiden har tilgang til 

rent og frisk vann. 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Mai 

Nr.5/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

Fra World View, Nyanga 2400moh 

FOTO: JON LØVLAND 

Hengebro over elven like ved klinikken i Nyanombe. 

Utdeling av rytmeinstrumenter fra søndagsskolen i 

Flekkefjord til søndagsskolen i Shapure Kirken. Mette 

Kroslid og Pernille Aagesen deler ut.  
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Da noen av oss besøkte Nyanombe for drøyt 3 år 

siden, så hadde den lokale Metodistmenigheten 

et meget dårlig og falleferdig kirkebygg. Når vi i 

påsken var på besøk, så var den nye kirken nesten 

ferdig. Vi feiret gudstjeneste med den lokale 

menigheten, under åpent tak riktignok, men 

opplevelsen var stor. Fra Flekkefjord hadde vi med 

håndball og fotballdrakter fra de lokale klubbene i 

byen. Disse ble delt ut til representanter for den 

lokale skolen og vil forhåpentligvis bli til stor glede 

for barna på skolen. Fra søndagsskolen i 

Flekkefjord Metodistkirken hadde vi med div. 

rytmeinstrumenter som ble delt ut til barna på 

søndagsskolen i Nyanombe. Gavene ble tatt imot 

med stor glede og vi fikk en oppvisning i sang og 

dans fra de lokale barna. 

Det var Jon og Hilde Løvland som var våre 

reiseledere og som hadde lagt opp turen. De har 

selv bodd 5 år i Zimbabwe på 1990 tallet. Vi hadde 

en overnatting på misjonsstasjonen i Nyadire hvor 

vi så på verkstedet som Jon var med å bygget opp. 

Vi var også innom sykehuset og så bla. på den 

ambulansen som Flekkefjord Metodistkirke 

finansierte for noen få år siden. Størst inntrykk i 

Nyadire gjorde besøket på det lokale 

barnehjemmet Home of Hope. Vi hadde med klær 

og leker til barna og lekte også med dem en god 

stund. Selv om ikke fasilitetene var all verden, så 

var det godt å se at det var ansatte som brant for 

og tok var på de foreldreløse barna. 

Videre dro vi til Victoria Falls hvor vi bla. fikk tid til 

elvecruise og safari. Vi så mange forskjellige dyr, 

bla. elefanter, krokodiller, vortesvin, sjiraffer, 

bøfler, Impala, flodhester og mange fine fugler 

mm. Vi var selvsagt også og så på den store 

fossen. En spektakulær opplevelse. Hotellet vi 

bodde på var nesten en safari i seg selv. Inne i 

hagen til hotellet så vi, vortesvin, apekatter, små 

krokodiller mm. Ene natten var det også elefanter 

i hagen, men de fikk vi ikke sett. Siste kvelden på 

hotellet dukket det plutselig opp 5 flodhester som 

gikk rundt og gresset i hagen. 

Vi var også og besøkte det som blir vår menighets 

neste misjonsprosjekt, Lupote, et landsbysamfunn 

et par timers kjøring fra Victoria Falls. Her viste 

det seg også at behovene var veldig store. Det 

samme var forventningene til oss. Vi ble tatt godt 

imot og hørte på utfordringene og behovene til 

lokalbefolkningen. Parlamentsmedlem Tose 

Wesley Sansole fra Zimbabwes nasjonalforsamling 

møtte også opp for å vise at vårt møte ble lagt 

merke til også på høyere hold. 

Etter et 10 dagers langt opphold, så dro vi hjem til 

Norge med mange gode inntrykk og fine 

opplevelser. Ikke minst vil vi minnes de mange 

Ambulansen "vår" på sykehuset i Nyadire 

Fra barnehjemmet Home of Hope på Nyadire 

Fra møte i Lupote. Jon Løvland snakker til forsamlingen.  
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flotte menneskene vi traff på turen. Noen av oss 

kommer helt sikkert til å dra tilbake til Zimbabwe. 

Litt av våre hjerter har blitt igjen der nede.

 

VI GRATULERER 
30 år: Marianne Nilsen, 24.05. 

70 år: Inger Elisabeth Selasky, 01.05. 

80 år: Odd Herman Fossdal, 10.05. 

 

MELD DEG PÅ SOMMERFESTEN! 
AV KARL ANDERS ELLINGSEN 

Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken 

i Norge finner i år sted på Stavern Folkehøyskole 

Fredtun like utenfor Larvik. Her samles folk i alle 

aldre til en uke med Guds ord i fokus, til 

inspirasjon og utfordring for enhver. De gode 

opplevelsene vil stå i sentrum, og det vil være 

gode muligheter til å stifte nye bekjentskap og for 

å slå av en prat med gamle kjente. Sommerfesten 

er også en kjempefin måte å feriere på. Stavern 

Folkehøyskole ligger i "Norges smilehull". Med 

gangavstand til både by og strand, er det et ideelt 

sted å tilbringe en uke. Vi har allerede bestilt sol 

og varme, så alt ligger til rette for en fantastisk 

sommerfest. Fredtun er større enn Drottningborg 

og har bedre fasiliteter. Det ligger dermed godt til 

rette for langt flere deltagere og et bredere 

program for unge og eldre. 

På Sommerfesten kan du kombinere ferie og fritid 

med åndelig påfyll, lovsang, interessante 

seminarer og mye, mye mer. Påmelding og info 

på http://www.metodistkirken.no/sommerfesten 

 

MISJONSMØTE 7.JUNI 19:00 
Onsdag 7.juni kl.19:00 vil flere av deltakerne fra 

turen til Zimbabwe dele sine opplevelser med oss 

via bilder, video og egne ord. Vi vil her også få se 

nærmere på resultatet på hvordan 

misjonsprosjektet vårt i menigheten har bidratt 

positivt i Nyanombe. Vi vil her også få høre og 

samtale om muligheten for nytt misjonsprosjekt i 

Zimbabwe.  

 

MEDLEMSOPPTAKELSE 11.JUNI 
Som kristne har vi ikke bare et hjem hvor vi til 

daglig bor, men vi er også gitt et åndelig hjem. Vi i 

Metodistkirken ønsker være et slikt hjem for deg. 

Kjenner du på Metodistkirken som ditt hjem, men 

har enda ikke blitt medlem? På Gudstjenesten 

11.juni vil vi ha medlemsopptakelse. Det er 

allerede klart at flere vil tas opp denne dagen.  

Om du ønsker samtale om å bli medlem i 

Metodistkirken og hva det innebærer kan du 

kontakte en av våre pastorer. 

Den lokale kirken????? Veldig spartanks etter vår 

målestokk.  

Mette Kroslid pumper opp vann fra vannpumpen 

ved Shaupure Kirken. 
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Tirsdag 2.mai 

17:30 Speider.  

Onsdag 3.mai 

17:30 Menighetsrådgivning. Møte 
ledes av Leif S. Jacobsen. Åpent for 
alle! Velkommen til å ta del i samtalen 
om menighetens fremtid! Du finner 
rapporter fra de foregående møtene 
fysisk i kirkens vestibyle eller digitalt 
på vår nettside.  
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 
19:00 Grill Presten! 
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: Aftenmisjonen 

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 

 

Torsdag 11. mai 

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children siste samling før ferien. 

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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17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 

Søndag 14. mai  

16:30 Bønn 

17:00 Storsamling. Andakt av Jon Løvland. Sang 

av Pre Soul Children. Kveldsmat.  
Menighetens forbønnsliste: Formiddagstreffet 

Metodistkirkens forbønnsliste: Bergen, prest Dag 

Martin Østevold. Diakonene Anne-Linda Bratsberg 

Thorsen og Åsta Marie Olafsson 

 

Mandag 15. mai 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 16. mai 

17:30 Speider  

 

Torsdag 18. mai 

11:00 Bønn 
15:45 Beta 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:30 Soul Teens 
 
Lørdag 20.mai 
16:00 Møte med besøk av Stavanger og Sandnes 
Metodistkirke. Våre menigheter i Stavanger og 
Sandnes kommer på besøk til Flekkefjord. Dem skal 
først spise middag på “Brygga” kl. 14:00. Ønsker noen 
i menigheten være med på middagen gi beskjed til 
Pastor Einar innen 15.mai for bestilling av bord. Kl. 
16:00 inviteres det til felles møte i Metodistkirken 
med andakt, sang, kaffedrøs og det som hører til. 
 

Søndag 21. mai  

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 
preker.  Søndagsskolen reiser til barnas dyrepark.  
Menighetens forbønnsliste: Lyd og bilde. Leder Jan 

Sverre Didriksen.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Bergen, Prest Helle 

Marie Wolstad. 

 

Mandag 22. mai 

11:30 Formiddagstreff. Sangprogram med Harald 

Johnsen. 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 23. mai 

17:30 Speider.  

 

Onsdag 24.mai 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

 

Torsdag 25. mai KRISTI HIMMELFARTSDAG 

11:00 Bønn 
 
Lørdag 27.mai 
12:00 – 14:30 Menighetskor øvelse med Ruth 
Waldron. Matservering under øvelsen. Øvelse av 2 
sanger som synges på søndagens gudstjeneste.  
 
Søndag 28.mai 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Sten Sørensen preker. 
Søndagsskole. Sang av Menighetskoret. Sang av 
Solveig Nedland.  
Menighetens forbønnsliste: Forbønnstjenesten, leder 

Arvid Moi.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Sotra og Haugesund. 

Prest Tom G. Johnsen og diakon Vetle Karlsen Eidel. 

14:30 Soul Children synger på «Utsikten». 

Kordeltakerne spiser gratis buffet etter sang 

opptreden. For andre koster buffet 285,- per person.  

 

Mandag 29. mai 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 30. mai 

17:30 Speider.  
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MENIGHETSTUR 
Første helgen i september 1.-3. skal vi igjen reise 

på tur til Åpta camping! Her håper vi å kunne 

samles alle generasjoner for å komme nærmere 

Gud og hverandre. Det vil iløpet av måneden bli 

trykket en brosjyre for turen med nærmere info 

om tema og innhold. Men marker allerede nå 

datoen i kalenderen og bli med på tur! 

 

SKALA SANG- OG MUSIKKVELD 
Fredag 28.april inviterte vår musikkskole SKALA til 

en flott sang- og musikkveld. Emmanuel Waldron 

som har hovedansvaret for skolen ønsket 

velkommen og Ida-Louise og Camilla ledet ellers 

resten av kvelden. Som perler på snor kom det 

ene fantastiske bidraget etter det ander. Det var 

imponerende å se de ulike barn og unge dele av 

sine musikalske talenter denne kvelden. Det ble 

en virkelig flott kveld for de neste 70 som var 

tilstede. SKALA musikkskole tilbyr undervisning i 

sang og instrumenter som piano, bass, trommer 

og gitar. Skolen har et løpende opptak. 

Undervisningstidspunkt avtales med den enkelte 

instruktør. Kontakt Emmanuel Waldron for mer 

informasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

METOZOOM 15 ÅRS JUBILEUM 
Filmklubben vår Metozoom feirer hele 15 år! Her er 

grunnlegger og fortsatt pådriver for klubben Thore 

Hinderaker sammen med dagens filmentusiaster. Jubileet 

ble feiret 27.april med kake og senere kino. Gratulerer så 

utrolig mye! 
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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 360 844,00         413 500,00                          -    

Apr          555 000,00                39378,-                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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