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Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir 

visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.   

PAULUS’ BREV TIL EFERSERNE 1, 17 

 

 

FLOTT SANG OPPTREDEN I PARKEN 

UNDER 17.MAI 
Flere fra vår menighet opptrådte under 

familieunderholdning i parken på nasjonaldagen. 

Først ute var vårt barnekor som fremførte 3 

sanget ledet av dirigent Therese Hinderaker. 

Therese fikk mulighet til å fortelle om 

menighetens kortilbud av konferansier Glenn 

Tønnessen. Det var virkelig flott å disse unge i 

koret formidle det gode budskapet om Jesus på 

en slik mulighet. Den siste sangen Pre Soul 

Children sang var «Fader vår». Om ikke det var så 

mange så sang den høyt sammen med 

barnekoret, var det nok ikke få som under sangen 

ba denne bønnen i sitt hjerte mens barna sang. 

Neste sang opptreden fra vår menighet var 

søsknene Jonas og Bertine Birkedal. De fremførte 

2 flotte sanger sammen. Den ene sangen var 

skrevet selv av Jonas Birkedal.  

 

Helt til sist fremførte hele familien 

Waldron «Gi meg Jesus» foran publikummet. Mor 

Ruth og sønn Aaron sang duett sammen, mens 

far Emmanuel sammen med Isaac og Ethan sørget 

for de musikalske rytmene.  
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ÅRSKONFERANSEN 2017 
Vertskapet for Årskonferansen 2017 er 

Metodistkirken i Fyllingsdalen i Bergen, og 

konferansen finner sted fra torsdag 22. til søndag 

25. juni 2017. Årets motto er: «En kirke for alle».  

Konferansen skal være på Scandic Bergen City, 

der vi skal bo. Til gospel- og sinnsrogudstjenesten 

fredag kveld og ordinasjonsgudstjenesten søndag, 

tar vi turen til Fyllingsdalen for å feire dette i vårt 

eget kirkebygg. 

Fra vår menighet reiser 4 delegater: våre to 

pastorer og Arve Misund (menighetsrådsleder) og 

Kirsten M. Øysæd (leder for programkomiteen). 

Saker og rapporter vil bli lagt ut på 

Metodistkirkens nettside i forkant av 

konferansen. Her vil det også legges ut 

dagsrapporter under Årskonferansen. Vi vil 

oppfordre til bønn i dagene frem og under 

Årskonferansen 2017.  

 

SOMMER-REUNION 
8. juli inviteres det til «Sommer reunion» på 

Wahlsodden for ungdom og unge voksne fra vår 

menighet. Tidligere konfirmanter, kordeltakere, 

metozoomere, speidere og andre ungdommer fra 

vår menighet som fortsatt bor i byen eller som er 

hjemme på ferie vil da få mulighet til en 

«reunion». Vår pastor Einar har hovedansvaret 

for denne samlingen. Det vil bli grilling, og ulike 

aktiviteter. Vi håper på godt vær og godt 

oppmøte. Det vil bli sendt ut invitasjon på SMS, 

epost i posten til dem vi har navn og adresse på.  

30 DAGERS BØNN FOR VERDENS 

MUSLIMER 
27.mai – 25.juni avvikles en internasjonal 

bønneaksjon for verdens muslimer. Bønn om 

dem skal bli kjent med Jesus som Guds sønn, men 

også at muslimer skal bli møtt med kjærligheten 

Gud elsker dem med fremfor en stadig større 

frykt og hat mot dem. Mer info: 

www.30dagersbonn.no 

 

MENIGHETSRÅDET PÅ HAUGLI 
Mandag 15.mai ble var menighetsrådet invitert 

opp til Haugli. Her fikk menighetsrådet se det 

flotte arbeidet Haugli styret bestående av Jan 

Harald Lilledrange, Toralf Førland, Magne Løvland 

og Tom Asbjørn Østrem har lagt ned. 

«Gamlebygget» har fått skiftet ut gulv, nytt 

kjøkken og samtlige rom er malt. Varmepumpe er 

også installert. Menighetsrådet fikk også en høre 

om Haugli styrets planer og drømmer for videre 

og økt bruk av Haugli.  

SANG- OG SOLIST WEEKENDER 
12.-14. mai ble det arrangert sang- og 

solistweekender. Over 20 deltakere lærte om 

sangteknikk og metode fra instruktørene Lene 

Nørrelykke og Ruth Waldron. Kurset ble veldig 

godt tatt imot og det er allerede snakk om et 

oppfølger kurs om dette. 
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FELLESMØTE MED BESØK AV MENIGHETENE 

STAVANGER OG SANDNES
FOTO: JAN NICOLAYSEN 

Lørdag 20. juni ble det arrangert et fellesmøte 

med våre Metodistmenigheter i Stavanger og 

Sandnes. Disse to menighetene hadde nemlig i år 

valgt ut Flekkefjord som destinasjon for deres 

felles dagstur. Etter middag på Brygga og 

spasertur i byen ble det invitert til fellesmøte i vår 

kirke. Flere fra vår menighet hadde pyntet 

Wesley salen flott i forkant og bakt kaker og kokt 

kaffe. På møte ble det mye flott salmesang. Det 

var også flere sang innslag. Anne Grethe 

Osmundsen 

fremførte 

«Dina», 

Familien 

Waldron 

fremførte 

«Gi meg 

Jesus» i fellesskap. Ruth fremførte også en sang 

solo før hun til slutt sang og lyste velsignelsen 

over de fremmøtte. Pastor Marit Bjørnevik fra 

Stavanger holdt andakt over vitnesbyrd gjennom 

salmen. Det ble ellers god tid til å 

samtale.  Det ble en flott samling 

på tvers av by og menighet som 

flere gav uttrykk for med ønske 

om gjentakelse.  

 

 

 

 

FORMIDDAGSTREFF 

SOMMERAVSLUTNING 
Når sommeren nærmer seg er det flere av 

våre faste samlinger markerer en ekstra 

avslutning før sommerferien. Mandag 22.mai 

var det tid for siste Formiddagstreff på denne 

siden av sommeren. Opprinnelig var prest 

Harald Johnsen fra Stavanger invitert for å 

holde et sangprogram. Harald ble dessverre 

forhindret fra å komme. Huldra Drange, mor til 

vår pastor Einar som opprinnelig skulle kun spille 

til Harald måtte dermed ta over programmet fra 

Harald. Tema for programmet var lovsang. Det 

ble sunget flere lovsang salmer og Hulda fortalte 

litt om salmenes forfatter og innhold. Pastor Jan 

Robert Madsen holdt andakt og sang også flere 

sanger sammen med Jan Harald Lilledrange. På 

toppen av det hele ble det servert lapskaus og 

kake! Første Formiddagstreff etter ferien blir 

mandag 28. august! Velkommen igjen da!

Sang av Anne Grethe 

Sang og musikk av familien 

Waldron 
God prat rundt bordene 

Andakt ved Pastor Marit 

Mange tilstede på siste Formiddagstreff før ferien 

Hulda Drange mottar blomst for 

besøket 
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Torsdag 1. juni 

11:00 Bønn 
17:30 Meto Zoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Grill Presten! 
19:30 Soul Teens 
 

Søndag 4. juni PINSEDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
preker: «Hvorfor pinse?». Nattverd. Sang av 
Anne Grethe Aagesen, Gro Sand Hansen og Ruth 
Waldron. Lovsanggruppe.  
Menighetens forbønnsliste: Haugli leiren. Leder 

Gaute Grimsby.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirken i 

Norge – Det teologiske seminaret. Rektor Hilde 

Marie Movafagh. Lærerne Roar G. Fotland og 

Hilde Sanden-Bjønnes.  

 

Onsdag 7. juni 

19:00 Misjonsmøte fra menighetsturen til 

Zimbabwe. 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.  

 

Torsdag 8. juni 

11:00 Bønn 
15:45 Beta sommeravslutning 
17:30 Meto Zoom sommeravslutning 
18:00 Soul Children/Teens avslutning med 
bowling i Lyngdal.  
 
 
 
 

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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Søndag 11. juni TAKKEDAGEN 

16:30 Bønn 
17:00 Gudstjeneste. Sten Sørensen preker: 

«Hvorfor takke?». Medlemsopptakelse. Bønn- og 

takk for ungdommer som flytter fra byen. Takk til 

dem som avslutter sine verv. Søndagsskole.  

Menighetens forbønnsliste: Kollektører.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Stavanger. Prest 

Marit Bjørnevik.  

 

Mandag 12. juni 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Torsdag 15. juni 

11:00 Bønn 
19:30 Soul Teens siste øvelse før sommerferien 
 
Fredag 16. juni  
18:00 Haugli leir starter! 
 

Søndag 18. juni 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste på Haugli.  
13.:30 Dåp og 
medlemsopptakelse av 
Mariann Synnøve Lindland 
Moen på Haugli.   
Menighetens forbønnsliste: 

Mannsgruppen. Leder John Olav Jensen.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Sandnes. Prestene 

Hilde Augensen og Charles Jourdan.  

 

Torsdag 22. juni  

11:00 Bønn 
 
Søndag 25. juni 
11:00 Felles Gudstjeneste i Frikirken.  
Menighetens forbønnsliste: Haugli styret, leder 

Jan Harald Lilledrange. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Årskonferansen.  

 

Torsdag 29. juni  

11:00 Bønn 
 
 

Søndag 2. juli 
11:00 Felles Gudstjeneste.  
Menighetens forbønnsliste: Vertskapsgrupper. 

Leder Einar Sand.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Flekkefjord. 

Prestene Jan R. Madsen og Einar Chr. Drange. 

Egersund. Prest Jan R. Madsen.  

VI GRATULERER 
10 år:  

Sara Lovise Nesheim, 12.06.  

Oline Amanda Jensen, 15.06. 

Bendik Svege, 26.06.  

70 år:  

Jan Harald Lilledrange, 16.06.  

 

ÅPTA WEEKEND 
Bli med på årets menighetstur 

til Åpta! Brosjyren med mer info 

finner du på vår nettside og i 

vestibylen. Påmelding innen 

28.august!  

 

JUNIORLEIR PÅ 

HAUGLI 
16.-18.juni arrangeres 

årets juniorleir på Haugli 

for 4-7 klassingene. 

Leiren er nå tilnærmet 

fullbooket! Primus 

motor også i år er Gaute 

Grimsby. Brosjyre med detaljer kan finnes i vår 

vestibyle og vår nettsiden. På Søndagens leir 

samling kl. 11:00 blir denne avviklet som 

menighetens gudstjeneste og vi oppfordrer 

dermed menigheten til å besøke Haugli leiren. 

Det blir også grilling og aktiviteter for store og 

små i etterkant. Etter leirens aktiviteter er over vil 

vi som menighet glede oss over dåp og 

medlemsopptakelse av en av våre unge.  
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KONFIRMASJON 
Søndag 30.april ble våre fantastiske 

konfirmanter konfirmert med en litt annen vri... 

Konfirmantene ledet og gjennomførte det 

meste i gudstjenesten selv. Det ble et innslag av 

Kahoot konkurranse hvor hele forsamlingen fikk 

delta i en mobil utspørring fra vår gamle 

katekisme bok "vår tro". Her fikk man opp ulike 

svaralternativ til spørsmålene. Da gjaldt det 

både å svare raskest og riktig. Her ble det 

Ragnhild Sand som gikk til topps og mottok 

premie for plasseringen. I gudstjenesten viste 

også konfirmantene frem en sketsj hvor Szilard 

fremstod som en prest fra de gamle dager som 

gav konfirmantene en ganske brutal overhøring. 

Den som ikke fikk til spørsmålene av ulike 

grunner ble kjeftet på, mens den konfirmanten 

som kunne alt av både spørsmål, 

bibelhenvisninger og salmenummer ble rost opp i 

skyene. Pastor Einar knyttet alt dette sammen 

med å preke over hva konfirmasjon egentlig 

handler om: Ikke at man selv skal bekrefte Gud 

gjennom sine kunnskaper og ferdigheter. 

Konfirmasjon handler først og fremst å bli 

bekreftet av Gud. For å bli utrustet til å leve i 

fellesskapet Gud tilbyr ut fra sin nåde. I 

Gudstjeneste ble det mye flott sang ledet av 

lovsanggruppen vår. Vårt kor Soul Teens 

fremførte også to sanger. Jonas Birkedal sang 

også en flott sang i forkant av selve 

konfirmasjonen.  Etter selve konfirmasjonen gav 

Pastor Jan Robert Madsen konfirmantene en gave 

og hilsen på vegne av menigheten. Gudstjenesten 

ble rundet av med å vise en videosnutt med glimt 

fra konfirmantåret. Pastor Einar rettet dermed en 

stor takk til konfirmantene for tiden som 

konfirmanter. På vegne av menigheten takker vi 

for dette konfirmantåret og ønsker Guds 

velsignelse til Chhuani, Andreas, Szilard og Thale.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sang av Soul Teens 

Sang av Jonas Birkedal 

Forbønn ved 

konfirmantene 

Kahoot utspørring av 

hele menigheten 

Szilard i sketsj som presten 

som tar stor glede i å teste 

konfirmantene i deres 

«flinket». 

Selve 

konfirmasjonen 

med bønn for 

den enkelte 

konfirmant 

Fra venstre: Lal Hma Chhuani Bouchung, Thale Isabel 

Fossdal, Andreas Heinrich van Lessen og Szilard Simon Pal  
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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        483 395,00         555 000,00           39 276,00           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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