
 
 

1 

Juble, du himmel, og gled deg, du jord, bryt ut i jubel, dere fjell! For Herren trøster sitt 

folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse.   

JESAJA 49, 13 

 

 

HØSTEN 2017 

STARTER DIN 

VIKTIGSTE REISE! 
Fra torsdag 24.august starter 

vi igjen opp med nytt Alpha 

kurs for ungdom som er født 

mellom 2002 – 1997. Alpha 

er ikke et nytt konsept. Men 

det er et verktøy for å gjøre 

Jesus tilgjengelig for dagens 

mennesker. Mer enn 24 

millioner mennesker over 

hele verden har funnet ut at 

det er vel verd å 

gjennomføre Alpha – i kirker, 

bedehus, i et hjem, på 

studiestedet eller i fengsel. Alpha er å finne i 169 

land, og er oversatt til 112 språk. Kjendiser som 

Bear Grylls kjent fra programmet «mann mot 

natur» er blant dem som anbefaler Alpha varmt! 

Alpha er en unik mulighet til å sette av tid til livets 

store spørsmål i fellesskap med andre. Kurset vil 

foregå annenhver torsdag med totalt 10 

samlinger. I løpet av en vanlig Alpha samling er 

det tid for moro, middag, fellesskap, 

undervisning, samtale og bønn. Kurset er helt 

gratis. Det er ingen 

forpliktelse å delta 

på alle samlingene. 

Du kan dermed 

komme på første 

samling for å se om 

dette er for 

deg uten at du 

forplikter deg 

til hele kurset.  

Hovedansvarlig for kurset og undervisning vil 

være pastor Einar. Invitasjoner vil i disse dager bli 

sendt ut til høstens Alpha ut fra våre medlems- og 

kontaktlister. Ta gjerne kontakt med pastor Einar 

om du selv ønsker delta, eller kjenner noen du 

ønsker anbefale Alpha.  

Start din viktigste reise 

24. august med Alpha!  

 

 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Juli + August 

Nr.7+8/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

"Alpha opplevdes relevant for mitt liv!" 

- Deltaker Alpha 2016 i Metodistkirken 

"Alpha er en fin måte å møte 

andre ungdommer i en kristen 

sammenheng" 

- Deltaker Alpha 2016 i 

Metodistkirken 

"Jeg vil anbefale andre å 

prøve Alpha!" 

- Deltaker Alpha 2016 i 

Metodistkirken 
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BETA 
Våren 2017 fullførte den første gruppen 

ungdommer Alpha kurset, som startet høsten 

2016. Alle 7 som deltok på dette kurset 

ønsket en videreføring. Derfor startet vi opp 

Beta! Her fortsatte vi å ta opp livets store og 

små temaer. Hver tredje torsdag samles vi til 

moro, middag, fellesskap, undervisning, samtale 

og bønn. Gjennom en egen Facebook gruppe kan 

man sende inn spørsmål anonymt som man 

ønsker ta opp. Via Facebook stemmes det 

dermed over de ulike forslagene. I forkant av hver 

samling er det det tema som får mest stemmer 

som blir valgt som neste tema. Til nå har vi 

gjennomgått temaer som: «Vet Gud alt som skjer 

i fremtiden? Hvorfor stopper han da ikke vonde 

ting?», «Kristen og drikking. Hvordan skal vi tenke 

om drikking? Hva sier Bibelen om det?», «Er 

under og fantastiske hendelser sant?». Selv om 

Beta startet ut fra dem som fullførte Alpha er 

samlingene åpen for alle som er født mellom 

1996- 2001. Første samling etter ferien er torsdag 

31. august! Har du spørsmål angående Beta kan 

du kontakte Pastor Einar Chr. Drange som er 

ansvarlig for samlingene.  

 

BIBELTIMER SISTE TIRSDAGEN I 

MÅNEDEN 
Den siste tirsdagen i måneden vil pastor Jan 

Robert Madsen invitere til bibelundervisning. Vi 

vet dette er et tilbud mange har etterspurt. Jan 

Robert gleder seg til å starte opp den siste 

tirsdagen i september (26 sept). Tema vil bli 

offentligjort etter hvert. Bli med på et dypdykk i 

Bibelen høsten 2017! 

 

FERIE AVVIKLING 
Pastor Madsen vil ha ferie 10. juli – 19.august. 

Pastor Drange vil ha ferie 17. juli – 13. august. 

Emmanuel og Ruth Waldron har ferie 5. juli – 15. 

juli og 8. august – 15. aug.  

SCLUB4+@11 
Søndag 20. aug relanserer vi vår søndagsskole for 

dem som går i 4. klasse og oppover som 

«SCLUB4+@11». Dette betyr:  

SCLUB – Søndagsklubb 

4+ - for dem som går i fjerde klasse og oppover 

@11 –  kl 11.  

Vi samles som vanlig først sammen med resten av 

menigheten i kirkesalen kl. 11. Litt uti 

gudstjenesten samles vi deretter i filmrommet. 

Her blir det lek, undervisning, samtale, oppgaver 

og konkurranser. Hovedansvarlig er Arve Misund. 

Med seg på laget har han som ledere Arne 

Birkedal og Pastor Einar.  

 

KONFIRMANTER 2018 
På informasjonsmøte for nye konfirmanter i april 

meldte det seg 5 stk som ønsket følge vårt 

konfirmanttilbud fra høsten 2017. Hvem dette er 

får du vite på Gudstjenesten samlingsdagen 

20.aug. Da vil konfirmantene presenteres for 

menigheten og motta sin konfirmantbibel. Vi vil i 

høst fortsette vårt samarbeid med Frikirken og ha 

de fleste av samlingene i fellesskap med dem i 

kirken deres på Trøngsla. I tillegg skal vi i år reise 

på «bli kjent tur» til Skogtun i Marnadal. Våre 

konfirmanter i Metodistkirken vil også ha eget 

opplegg med leir til Solåsen leirsted i oktober, tur 

til London 13-16 april 2018 og ellers egne 

samlinger. Hovedansvarlig for vårt opplegg er 

fortsatt pastor Einar. Einar er fra denne høsten da 

ikke alene! Det er gledelig at to av våre tidligere 

konfirmanter fra 2016 Andreas Vikøren og 

Mathilde Kroslid Kristensen vil være med som 

ledere dette konfirmanttåret. Begge vil være til 

god hjelp for Einar og bidra positivt inn som 

ledere. Vi gleder oss allerede til et nytt 

konfirmant år fra august! 

 

? 
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VI GRATULERER 
Bursdag 

40 år: 

Kirsti Risvold Rydningen, 15.08. 

50 år:  

Trond Ivar Vikøren, 06.07. 

70 år:  

Marit Hansen, 17.06. 

Allis Laila Lindhom, 06.07. 

John Paterson Jr. 22.08. 

Fødsel 

Vi gratulerer Sofie og Roald Nessa med ei jente 

10.april  

Vi gratulerer Karina Refsland og Jørn Kristian 

Bommen med ei jente 23.mai.  

Vi gratulerer Åse-Beate og Mathias Siljedal med 

en gutt 24.mai. 

Dåp 

Palmesøndag ble lille 

Theodor båret til dåp 

av sine foreldre 

Kristina og Bjørnar 

Stenberg. Det ble en 

flott høytidsstund. 

Kristina, Bjørnar og 

barna opplever nå 

nordlandseventyret 

da de i ett år skal bo i 

Vadsø. Vi ønsker og ber om et velsignet flott og 

innholdsrikt år i nord! 

MISJONSMØTE 
 

Onsdag 7.juni inviterte gruppen fra menigheten 

som i påsken var i Zimbabwe til misjonsmøte. Her 

ble det vist inntrykk fra denne menighetsturen via 

bilder, video og fortelling. De fremmøtte fikk også 

en smakebit av Afrika da det ble servert ekte 

tradisjonell mat fra Zimbabwe. Over 50 personer 

hadde møtt frem til dette møte som var virkelig 

innholdsrikt og spennende. Mange syntes det var 

spesielt flott å se hvordan pengene menigheten 

samlet inn via sitt misjonsprosjekt er konkret blitt 

tatt i bruk til bygging av kirke, brønn, hus for 

fødende, og bro. Det ble også orientert om 

muligheten for et nytt misjonsprosjekt i 

Zimbabwe. Mer informasjon om dette kommer 

etterhvert.  

METODISTKRUSET 

Nå kan du 

kjøpe et 

flott 

Metodist 

krus enten 

til deg selv 

eller som 

gave. Kruset 

har trykk på 

begge sider, 

hvor den ene med vår kirkes logo og oppdrag og 

andre siden med Johannes 3,16. Et flott krus å ta 

med på jobb eller kose seg med hjemme. Kruset 

koster 169,- og kan kjøpes via VIPPS #63777 merk 

«krus» eller via bankoverføring. En flott måte å 

støtte menigheten på og vitne ved dette kruset.  
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NYE BEKJENNENDE MEDLEMMER 
Vi ønsker velkommen til nye bekjennende 

medlemmer i vår menighet 

Mariann Synnøve 

Lindland Moen 

Mariann ble døpt 

og opptatt som 

bekjennende 

medlem i 

forlengelsen av 

Gudstjenesten på 

Haugli 18.juni. 

Dåpen ble foretatt 

ute i vannet med 

full neddykking. 

Denne 

dåpsformen går 

helt tilbake til 

Jesu tid og er en 

av tre godkjente 

former for dåp i Metodistkirken. Det ble et 

virkelig flott øyeblikk da Mariann konkret gav 

livet sitt til Jesus i dåpen, og ønsket leve dette 

livet som en del av vår menighet. I selve 

dåpshandlingen og medlemsopptakelsen var 

hennes tante Aina Bente Wikøren med og fadder 

Tove Sinnes med menighetsrådsleder Arve 

Misund.  

 

 

 

 

 

Mariann er yngst av en søskenflokk på 4 med 

familien boende Sandnes, Tonstad, og i 

Flekkefjord. Hun har også 6 tantebarn og i tillegg 

har hun fått en ekstra familie i Flekkefjord med to 

flotte foreldre og tre søsken til. Hun er veldig glad 

i å synge og er i dag med i to kor. Hun har i mange 

år vært en del av vårt Soul Children og del av 

Youth Gospel Festival og Sangfesten. Mariann 

sitter også i barne- og ungdomsrådet i 

Indremisjonsforbundet og er med som leder på 

barneleirer. Hun er også aktiv i klubben 4h på 

Gyland. Mariann studerer helse og oppvekst 

1.klasse. Videre derfra ønsker hun studere 

sykepleie, og muligens derfra gå videre som 

jordmor eller psykiatri. Vi ønsker Mariann 

velkommen som medlem og vil oppfordre til 

fortsatt å be for Mariann.  

Sofia Tuccu og Angesom Teklahaimanot. Dette 

flotte ekteparet ble opptatt som bekjennende 

medlemmer på takkedagen gudstjenesten 

11.juni. Begge kommer opprinnelig fra Eritrea. 

Angesom har bodd i Flekkefjord i flere år. Han 

jobber til daglig som butikkmedarbeider på KIWI. 

I tillegg er Angesom godt sosialt engasjert hvor 

han arbeider spesielt for inkludering for våre nye 

landsmenn. Sofia kom til Norge denne våren etter 

lang tids venting for å måtte vente på muligheten 

med familiegjenforening. Begivenheten ble feiret 

i Metodistkirken i mars hvor det var over 120 

tilstede for å feire dette. Sofia er nå til daglig 

student ved språkopplæring på skolen på 

Trellebakken. På gudstjenesten kunne Pastor 

Madsen som gjennomførte medlemsopptakelsen 

røpe at ekteparet venter en liten jente!  

Vi ønsker Sofia og Angesom velkommen inn i vår 

menighet og ønsker Guds velsignelse over denne 

flotte familien! 

TUR TIL ISRAEL 
Har du lyst til å være med på en innholdsrik 

rundreise i Israel 22.09- 01.10.17 sammen med 

guide Joen Linquist? Pris 16.500.- For mer 

informasjon kontakt Hanne Risvold mob. 90 76 90 

92 
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SOMMERFESTEN 2017 
TEMA: LIVSGLEDE 27. – 30. JULI 2017 

Bli med vår pastor familie Drange på 

Sommerfesten! 

Dem håper flere 

fra Flekkefjord 

menighet vil 

legge deler av 

sommerferien til 

Sommerfesten.  

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. 

Det er en glede for oss i komiteen fra Petrikirken 

på Kjølberg å ønske velkommen til Sommerfesten 

2017. Vi håper at akkurat du vil komme og bruke 

flotte sommerdager sammen med oss. 

Tradisjonen tro byr Sommerfesten på noe for alle 

aldre. MBU forbereder flotte leire for barn og 

ungdom. De gjør en kjempeflott innsats som vi i 

komiteen er veldig takknemlige for. 

Sommerfesten for de voksne byr også på 

spennende program og vi håper at det 

kan være noe som faller i smak for de 

fleste! 

Engasjerte talere 

I år har vi flere hovedtalere på 

Sommerfesten, og du får blant annet 

høre Torbjørg Oline Nyli og Marcus 

Olson. Temaet for årets sommerfest er 

”Livsglede” og vi ser frem til å høre hva 

hovedtalerne ønsker å formidle rundt 

dette temaet. 

Bli kjent-samlinger 

Nytt av året er «bli kjent-samlinger». 

Dette er en møteplass som er rettet mot 

de som reiser alene eller ikke har vært på 

Sommerfesten før. 

Spennende aktiviteter og program for de 

mellom 18 og 25 år 

Vi satser i år på å få til flere aktiviteter for de 

mellom 18 og 25 år. Det gjelder både seminarer 

og aktiviteter ved siden av. Det holdes egne 

samlinger for denne aldersgruppen sent på 

kvelden. 

Seminarer 

Det vil være et variert og godt program med ulike 

seminarer under Sommerfesten, både til 

inspirasjon og oppbyggelse. Det vil bl.a. bli 

følgende seminarer: 

 "Et seminar om endringsledelse og 

menighetsutvikling» v/Jon Løvland 

 Bibelseminar med Hilde og Torgeir Tveter 

 Åndelige foreldre med Torbjørg Oline Nyli. 

 Misjonen; Partnership in development. 

 Gospelseminar med Waldrons. 

 Håndarbeid seminar med Hilde Augensen. 

 Grillseminar for alle med Knut Dahlgren. 

 Seminar for aldersgruppen 18-25 
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Søndag 2. juli  
10:30 Bønn 
11:00 Felles Gudstjeneste i Metodistkirken. 
Pastor Einar Chr. Drange taler. Nattverd. Egen 
samling for barna. 
Menighetens forbønnsliste: Vertskapsgrupper. Leder 

Einar Sand.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Flekkefjord, prestene 

Jan R. Madsen og Einar Chr. Drange. Egersund, prest 

Jan R. Madsen.  

Torsdag 6. juli 

11:00 Bønn 

Lørdag 8. juli 

17:00 Sommer reunion på Wahlsodden for dem 

som er født mellom 1988 – 2002. Ta med egen 

grillmat. Vi gjør klar grillen. Ansvarlig for 

samlingen er Pastor Einar.  

Søndag 9. juli  

11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke 

Torsdag 13. juli 

11:00 Bønn 

Søndag 16. juli  

11:00 Felles Gudstjeneste i Frikirken 

Torsdag 20. juli 

11:00 Bønn 

Søndag 23. juli  

10:30 Bønn 

11:00 Felles Gudstjeneste i Metodistkirken. 

Lokalpredikant Einar Sand taler. Egen samling for 

barna. 
Menighetens forbønnsliste: Vertskapsgrupper. Leder 

Einar Sand.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Hamar, Prest Jorunn 

Wendel. Elverum, prest Øystein Brinch. 

Torsdag 27. juli 

11:00 Bønn  

Søndag 30. juli LAKSEFESTIVALEN 

11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke 

Torsdag 3. august 

11:00 Bønn 

Søndag 6. august  

11:00 Felles Gudstjeneste i Flekkefjord Kirke 

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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Torsdag 10. august 

11:00 Bønn 

Søndag 13. august BYJUBILEUM  

11:00 Felles Byjubileumsgudstjeneste i 

Flekkefjord Kirke 

Torsdag 17. august 

11:00 Bønn  

Søndag 20. august SAMLINGSDAGEN  

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. 

Dåp. Presentasjon av årets konfirmanter. 

Søndagsskole. SCLUB4+@11 
Menighetens forbønnsliste: Menighetsrådet, leder 

Arve Misund.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Grünerløkka, Oslo, 

IMCO, Furuhuset, prest Terje Nilsen.  

Mandag 21. august 

20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 22. august 

17:30 Speider 

Onsdag 23. august 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

Torsdag 24. august 

11:00 Bønn 

15:45 Alpha oppstart! For deg født mellom 1997 

– 2002.  

16:00 Middag for kun 20,-! 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom 

18:00 Soul Children 

19:30 Soul Teens 

Søndag 27.august  

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 

taler. Utdeling av 4 og 6 års gave. Søndagsskole. 

SCLUB4+@11.  
Menighetens forbønnsliste: Ansatte i menigheten 

Metodistkirkens forbønnsliste: Moss, prest Anne 

Berthling.  

 

Mandag 28. august  

11:30 Formiddagstreff 

17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

Tirsdag 29. august 

17:30 Speider 

Onsdag 30. august 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

Torsdag 31. august 

11:00 Bønn 

15:45 Beta 

16:00 Middag for kun 20,-! 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom 

18:00 Soul Children 

19:30 Soul 

Teens 

Fredag 1. - 

Søndag 3 

september.  

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!  

Søndag 3. september 

11:00 Gudstjeneste på Åpta camping. 
Menighetens forbønnsliste: Virksomhetsgruppen med 

Pastor Einar Chr. Drange og menighetsrådsleder Arve 

Misund.  
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FANTASTISK 

HAUGLI LEIR! 
16-18 juni ble det 

invitert til årets 

juniorleir på Haugli. 

Over 40 unge samlet 

seg på Haugli gjennom 

helgen. Det var faktisk 

sprengfullt og ikke 

plass til flere. Som 

tidligere år medførte 

det dermed enkelte 

barn stod på venteliste. 

Leirdeltakerne fikk 

virkelig også opplevd 

Haugli fra sin beste side. Det var strålende vær 

hele helgen. Virkelig flott badevær! Leirleder var 

også i år Gaute Grimsby. Med seg på laget hadde 

han en god flokk unge og erfarne leirledere. 

Leirprest var Edel-Merete Dahl. Tema for leiren 

og hennes forkynnelse var «Du er god nok». Ut 

fra bibelhistoriene om Moses, David ble det pekt 

på hvordan ingenting er umulig for Gud og at Gud 

kan bruke deg uansett!   De unge fikk lære å slå 

opp i Bibelen, og forsøke høre Guds stemme for å 

deretter skrive ned eller tegne dette. Av 

aktiviteter på leiren ble det mye bading! I tillegg 

var det bruskasseklatring som Magne Løvland 

hadde satt opp ved hjelp av traktoren sin. Det var 

også mulighet for kanopadling, volleyball og 

fotball.  Brannøvelse var også en veldig moro 

aktivitet. Lørdag kveld fikk de eldste deltakerne 

på Haugli delta på «Bibelsmugling» i nattemørket. 

Det ble en både skummel og spennende 

opplevelse da barna skulle smugle bibler forbi 

strenge grensevakter. Søndag ble det feiret 

Gudstjeneste på Haugli med menighet og barnas 

familier tilstede. I forlengelsen av Gudstjenesten 

ble det arrangert natursti, og grilling før det var 

dåp av Mariann Synnøve Lindland Moen ute i 

Lølands vannet. Det ble en virkelig flott helg og 

leir!
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TUR TIL BARNAS DYREPARK 
Søndag 21. mai reiste søndagsskolen med 

barnekoret til Barnas dyrepark 

De siste årene har det vært tradisjon for 

søndagsskolen med dagstur til Barnas 

Dyrepark. Gode tradisjoner blir fulgt og 

også i år ble det invitert til en slik dagstur. 

Årets tur ble også markert som avslutning 

for Pre Soul Children. Over 70 små og store 

fikk med seg denne dagen. Dagen begynte 

grått og med mye regn på veien til Barnas 

Dyrepark. Da vi kom frem lyste dagen mer 

og mer opp slik som de mange barn og 

voksne som gledet seg over dagens tur. Etter 

turen til dyreparken gikk veien videre til "hytta" 

til Odd og Elle Thunestvedt. Her ble det grilling, 

lek og moro for store og små. Vi takker pådrivere 

for turen Søndagsskole lederne Anne-Turid 

Homme og Karianne Lunde. En stor takk til Odd 

og Ellen Thunestvedt som tok imot oss på "hytta". 

En stor takk til alle som deltok på årets tur! 
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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 591 288,00        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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