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Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i 

Kristus. 

EFESERNE 4, 32 

 

 

 

FREDAGSKLUBB I METODISTKIRKEN 
Flere av menighetens unge Tweens har 

etterlyst et tilbud i helgene. Det samme 

har flere voksne sett 

behovet for. Derfor starter vi 

nå opp 15 september med 

fredagsklubb i kirka. Det er 

for de i aldersgruppen 12 år 

(7 klasse) og oppover. 

Det blir annen hver fredag. Vi starter 

opp kl 1900 og holder på til kl 2130.  

Det blir spill og moro. Kanskje litt sang, eller 

kanskje ikke. Et slag sjakk. Litt biljard?  

Mat og aktiviteter, kanskje du vil være med å 

lage begge deler? 

Og så blir det en liten andakt. 

Ellers er vi åpne for både forslag 

og ledere til å være medJ. 

Reidun og Arne 

NB ikke si det til noen, men den første 

gangen er det Arne sin 35? års dag. Vi feirer med 

dere som kommer. Pizza og kaker……… 
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LONDON 1741 
AV ARNE BIRKEDAL 

I et slitent rom i London sitter en komponist nedbrutt 
og trett. Hans storhetstid var over. Hans stjerne på 
den musikalske himmelen var sloknet ut. Han hadde 
vært fast inventar hos de kongelige og de rike. Hans 
musikk spiltes i de flotteste kretser. 

Men nå hadde nyere musikk vunnet innpass og tatt 
over tronen. Og her satt han igjen med tomhet. Det er 
enklere når en er på vei oppover, når alle klapper deg 
på skulderen og heier deg fram. Men så stoppet det 
hele opp og historien glir inn i rekken av det klassiske 
bilde av en glemt og gjemt tidligere storhet. 
Scenelyset er slokket. Applausen er stilnet og 
ensomheten og selvmedlidenheten kommer 
krypende. 

Men en dag, nærmere bestemt de 22 august banker 
en god venn på døren. Det er Charles Jennens. I 
hånden har han en manuskript som han har skrevet 
mer eller mindre rett ut fra Bibelen. Komponisten blir 
helt betatt, setter seg ved pianoet og den 14 
september er han ferdig. Han har jobbet dag og natt i 
3 uker. 

Året er 1741 og Georg Fredrich Handel har skrevet 
oratoriet Messiah. Han ble så grepet av den teksten 
han leste og kraften i ordene at han ble drevet 
framover. Tonene kom tilbake, gløden og livslysten 
kom inn i livet igjen. Det ble en ny storhetstid for 
komponisten. Til i dag står dette som et av de store 
verk i den klassiske musikken. 

Kongen reiser seg 

På en forestilling i 1743 fortelles det at King George II 
var tilstede. Orkester og kor spilte opp. Det mektige 
Halleluja koret bruste over salen. Folk satt og prøvde å 
fange ordene, lyden, samspillet mellom dirigent 
orkester og kor. Kanskje det var den eneste gangen de 
fikk oppleve dette. Ingen kunne kjøpe hverken cd eller 
plate med seg hjem. Nei dette var «once in a 
lifetime». 

King of Kings Halleluja 

and Lord of Lords Hallelujah. 

He shall reigns forever and ever. Hallelujah 

Da, midt blant folkemengden i den store saler reiste 
King George seg. 

Publikum snudde seg. 

Kongen har reist seg. 

Det var jo omvendt de var vant med. De hadde reist 
seg når kongen kom inn. De hadde vist han ære. Men 
nå var det King George sin tur til å reise seg. Kanskje 
King George II innså at der var en konge over han 
også. At der finnes en Konge over alle konger. Et Rike 
over alle riker. 

Det var denne kongen, Jesus som stod foran Pilatus og 
proklamerte: Mitt kongerike er ikke av denne 
verden(Johannes 18). Nei det kunne alle se. For der 
var lite kongelig over Han der han stod alene. Ingen 
prakt, ikke noe landområde han hadde vunnet, og 
etterfølgere som hadde gjemt seg. Det var den 
kongen som kom til sitt kongerike og ble født som et 
fattig lite barn. Det var han som ikke hadde en plass 
han kunne lene sitt hode til. Sannelig en underlig 
konge og et underlig kongerike. Nei det er ikke av 
denne verden. 

Et evig rike 

Det er så lett å tenke på konger, land og riker som noe 
som handler om makt, storhet, rikdom. Og noen 
tenker gjerne på krig, maktkamp og utnyttelse av den 
vanlige fattige borger. King George er kanskje i en 
familierekkefølge hvor disse ord kan passe inn. De fikk 
stor makt over store landområder. Men han måtte 
også reise seg for Kongen. Napoleon sa en gang noe 
slikt som: Jeg vant meg et stort rike med makt, men 
det forsvant så fort. 

Slik går det ikke med Guds rike som er vunnet med 
kjærlighet. Det er et evig rike. Et rike som setter 
barnet øverst, som sier det du gjorde mot en av mine 
minste gjorde du mot meg. Som sier at den største 
kjærlighet en kan ha er å gi sitt liv for sine venner. På 
korset gav han sitt liv for sine. En konge som snur alt 
på hodet. Det er ikke rikdom i verden som er det 
viktigste, det er ikke makt og posisjoner. Men det er å 
være et barn av den ekte, evige Konge. Jesus. 

Vi kan så lett bli blendet av rikdom og makt. Tenke at 
det er lykken i livet. Jeg snakker mest for meg selv. 
Men å kjenne Deg, den evige sanne Gud og Han du 
sendte Jesus . Det er det største. (Joh 17.3) 
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VI GRATULERER 
Bursdag 

20 år:  

Juliana Kincses 21.09. 

40 år: 

Andrea Kroslid 12.10. 

50 år:  

Trond Ivar Vikøren, 06.09. 

Carl Nilsen, 21.09.  

70 år:  

Sigmund Hemming Kroslid, 11.10. 

KATASTROFEN I 

SIERRA LEONE 
Katastrofen i Freetown med 

flom og leirras har rystet 

oss. Metodistkirkens 

Misjonsselskap har ukentlig kontakt med Sierra 

Leone på misjonskontoret og besøker landet to 

ganger i året. Ifølge brevet fra Metodistbiskop 

John K. Yambasu i Sierra Leone er det grunn til å 

anta at langt over tusen mennesker har mistet 

livet. Dette er en nasjonal katastrofe for et folk og 

dette flotte landet i Vest Afrika som 

Metodistkirken i Norge samarbeider nært med 

gjennom misjonen. På Gudstjenesten søndag 

20.august ble det lest opp et brev med 

oppfordring til hjelp som inneholdt blant annet 

disse ord fra Biskop Yambasu: “Vi trenger deres 

forbønn og hjelp. Vi behøver mat, midlertidige 

steder å sove, tepper, klær, bøtter, 

byggematerialer, kjøkkenutstyr, vitaminer, sko og 

skoleutstyr for de mange rammede barna som 

har mistet alt før skolestarten i september.» På 

bakgrunn av denne hendelsen og oppfordringen 

om hjelp valgte vi å gi kollekten på denne 

gudstjenesten til hjelpearbeidet i Sierra Leone. Kr 

13566,- ble gitt denne søndagen og overført til 

Misjonsselskapet som viderefører dette til Sierra 

Leone. Vi vil rette en stor takk for ditt bidrag til 

dette! Det totale bidraget fra menigheter og 

enkelpersoner i Norge som er blitt overført til 

Sierra Leona fra Misjonsselskapet er 133 408,-.  

Misjonsselskapet har oversendt oss et takkebrev 

for vårt og andres bidrag. Vi oppfordrer til 

fortsatt forbønn for situasjonen i Sierra Leone.  

Dåp 
Det var flott å 

kunne starte et 

nytt arbeidsår 

med dåp! På 

samlingsdagen 

20. august bar 

Karina 

Refsland og Jørn Kristian Bommen deres datter 

Linea til dåp. Vi ber om Guds velsignelse over 

denne familien og vil oppfordre til forbønn og 

støtte for dem i å hjelpe Linea til å leve og vokse i 

den kristne tro.  

ALTERET I KIRKESALEN 
Alteret med dets linduk og div sølv trenger noen 

ganger litt vedlikehold. Dette er dermed en 

mindre oppgave som gjøres kun av og til. Dette er 

dermed en oppfordring og spørsmål om et par stk 

i menigheten kunne tenke seg å ta på seg denne 

oppgaven? Kunne du tenke deg denne oppgaven 

sammen med en annen ville Prest/Daglig leder 

Einar sette stor pris på tilbakemelding. På forhånd 

takk!  

UTDELING AV 4 OG 6 ÅRS GAVE 
Søndag 27. august fikk årets 4- og 6 åringer utdelt 

sin årsgave. 4 åringen mottok en Bibel og 6 

åringene mottok en «Let og finn» bok med 

historier fra Det nye testamentet om Jesu liv. 

Bøkene gis som hjelp til at barna kan lære å 

kjenne Jesus og Bibelens historier.
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PRESENTASJON AV ÅRETS 

KONFIRMANTER

På samlingsdagen 20. august ble årets nye 

konfirmanter presentert. De fikk også 

motta sin konfirmantbibel. Det er i år en 

gjeng 5 fantastiske jenter som skal gå 

konfirmantopplegget vårt i Metodistkirken. 

I tillegg er vi så heldige at to av våre 

tidligere konfirmanter fra 2016 er med som 

ledere sammen med Pastor Einar. 

Konfirmantene startet opp sine samlinger 

mandag 28. august.  De fleste samlingene vil 

fortsatt være i lokalene til Frikirken på Trøngsla. I 

år vil ikke lenger Pinsekirken være med på disse 

fellessamlingene. Men Kirken i Dalen kom med 

forespørsel om å delta på fellessamlingene med 

oss. Dens pastor Sofia Bruno vil dermed være 

med som en av årets leder og har med seg 3 

konfirmanter fra Kvinesdal. Frikirken har 7 

konfirmanter slik vi totalt er 15 konfirmanter på 

fellessamlingene. Allerede andre helgen i 

september vil vi reise på felles leir til leirstedet 

Skogtun i Marnadal. Våre egne konfirmanter i 

Metodistkirken vil også i år reise på MBU leir i 

oktober, delta middagsbesøk hos enkelte familier 

i menigheten og felles London tur med 

menighetene våre i Stavanger, Bergen, 

Trondheim, Porsgrunn. Vår Pastor Einar gleder 

seg til å delta på årets samlinger og livsvandring 

med årets konfirmanter Her er en liten 

presentasjon av hver enkelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kjersti Lunde f.14.02.03 Bor 

på Lilleheia. Er aktiv i byens 

håndballag og i teater.  

Celine Carter f.13.01.03. Bor i 

Skådevikveien. Aktiv turner i 

Flekkefjord Turnforening.  

  
Victoria Meland f.16.06.03. 

Bor på Årenesplatået. Aktiv i 

byens håndballag på fritiden.  

Sofie Maurstad f.11.03.03. Bor 

på Skailand. Jovial, og setter pris 

på å bruke tiden med venner på 

fritiden. 

Ana Carolina Log f.22.07.03. 

Bor i Lerkeveien/Svegeveien. 

Aktiv turner Flekkefjord 

Turnforening.   

Andreas Vikøren. Konfirmert 

2016. Studerer 1 året på 

videregående skole i 

Flekkefjord på studielinjen 

«Studiespesialisering». Aktiv i 

«Beta». Arbeider på 

«Piripiri» ved siden av 

studiene.  

Mathilde Kroslid Kristensen. 

Konfirmert 2016. Studerer 1 året på 

videregående skole i Flekkefjord på 

studielinjen «Studiespesialisering». 

Aktiv i Soul Teens. Arbeider på 

Eurosko ved siden av studiene.  
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SOMMERFESTEN 2018 
Årets Sommerfest ble historisk i den grad det var 

første gang den ble arrangert i Stavern. 

Metodistkirken hadde leid Fredtun folkehøgskole, 

Stavernhallen og Politihøgskolen i Stavern. Dette 

gjorde at plassproblemet som har vært en 

utfordring de siste årene på Drottningborg ble 

løst. Både i forhold til soving, møtelokaler, og 

måltid lokaler var det bedre plass. Spesielt de 

ulike barne- og ungdomsleirene hadde bedre 

fasiliteter enn de har hatt på Drottningborg.  Alle 

lokalene lå også kun få minutters gange fra 

Stavern sentrum slik det var enkelt å ta seg ned til 

en byvandring for dem som ønsket det. Det var 

ikke så mange fra Flekkefjord som det har vært 

tidligere. Men dette håper vi vil ta seg opp til 

neste år! Møtene i år var gode med variert 

innhold og taler. I tillegg var det seminarer, to av 

dem som ble holdt av grupper fra vår menighet. 

Et seminar handlet om å inspirere og fortelle om 

erfaring med vårt misjonsprosjekt i menigheten. 

Et annet seminar var Jon Løvland alene om hvor 

han fortalte om behov for endring og fornyelse i 

menigheter. For mange, spesielt unge (og vår 

egen prest) var nok høydepunktet 

fotballturneringen. Som tidligere år ble det også 

holdt et flott misjonsmarked. Her hadde også en 

egen gruppe fra vår menighet en egen bod hvor 

man fikk inn over 5000,- med gjenstander som 

var kjøpt på den tidligere menighetsturen til 

Zimbabwe. Totalt ble det samlet inn over 128 000 

til arbeidet i Sierra Leone. Håper vi ses neste år i 

Stavern!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMER REUNION 
Lørdag 8. juli var det invitert til reunion for alle dem som 

har vært innom vår menighet i en eller annen 

sammenheng. Målet var å gi mulighet til å møtes 

spesielt i sommeren hvor mange som har flyttet ut er 

tilbake. Over 30 unge samlet seg på Wahlsodden hvor 

det var aktiviteter og grilling. Dette er noe vi ønsker å 

gjenta også til jul, men da som julebord!  
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Onsdag 6. september 

18:00 Menighetsrådgivning 

med Leif S. Jacobsen pluss 

team. Fjerde møte. Møtet er 

åpent for alle med hjerte for 

Flekkefjord Metodistkirke. 

Enkel bevertning.  

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

Torsdag 7. september 

11:00 Bønn 

15:45 Alpha for ungdom 

16:00 Middag for kun 20,-! 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom                                                  

18:00 Soul Children 

19:30 Soul Teens 

 

Fredag 8. september 

18:00 Profetseminar i Frikirken 

med Per Kjetil Farstad. Tema: 

Hvordan taler Gud til oss / 

hvordan høre Guds stemme?  

 

Søndag 10. september 

16:30 Bønn 

17:00 Storsamling. Pastor Einar Chr. Drange 

taler. Sang av Pre Soul Children. Kveldsmat etter 

samlingen. Menighetens forbønnsliste: 
Personalkomité, leder Trond Ivar Vikøren. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Petrikirken, Kjølberg. 

Prest Svein J. Veland, Diakon Marit Kristine Danielsen.  

 

Mandag 11. september 

11:30 Formiddagstreff 

18:30 MIFF-Møte. Foredrag i 

Wesleysalen av Avi Rabinovitch, Tema: 

Israels mange utfordringer.  

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 12. september 

17:30 Speider 

Onsdag 13. september 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

 

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/Daglig leder 

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 14. september 

11:00 Bønn 

16.45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom 

18:00 Soul Children 

19:00 Soul Teens 

 

Fredag 15. september 

19:00 Fredagsklubben 12-16 starter opp! 

 

Søndag 17. september 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 

taler. Søndagsskole. SCLUB5+@11. 
Menighetens forbønnsliste: Finans og eiendom. Leder 

Sigmund Kroslid.  

Metodistkirkens forbønnsliste:  

Porsgrunn. Prest Vidar S. Bjerkeseth.  

 

Mandag 18. september 

17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 19. september  

17:30 Speider 

 

Onsdag 20. september 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

 

Torsdag 21. september 

11:00 Bønn 

15:45 Alpha 

16:00 Middag 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom  

18:00 Soul Children 

19:00 Soul Teens 

 

Fredag 22 september 

19:00 SLUSH leir på Haugli! Leir for 5.klassinger 

og oppover i samarbeid med Søndagsskolen i 

Vest-Agder.  

Lørdag 23.september 

14:00 Seminar med Egil 

Svartdahl. Tema: «Fri og 

villig? – Om utfordringer og 

muligheter ved frivillighet. 

Undervisning, samtale. Enkel 

servering i pausen.  

19:00 Konsertmøte med Egil Svartdahl. Sang v/ 

Six Wings fra Sarpsborg og Anne Grethe Aagesen, 

Ruth Waldron og Gro Sand Hansen.  

 

Søndag 24. september 

10:30 Bønn 

11:00 Sang- og musikkgudstjeneste v/ Anne Lise 

Myhre Nilsen, Olaf Thormodsæter og Jan Robert 

Madsen. Søndagsskole. SCLLUB5+@11.  
Menighetens forbønnsliste: Kirkeverge, leder Nils Tore 

Mortensen.  

Metodistkirkens forbønnsliste:  

Larvik, Prest Idar Halvorsen.  

 

Mandag 25. september 

11:30 Formiddagstreff 

17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 26. september 

17:30 Speider 

19:00 Bibelundervisning med Pastor Jan Robert 

Madsen. Tema: Paulus’ liv og tjeneste.  

 

Onsdag 27. september 

19:00 Flekkefjord Gospelkor  

18:00 Menighetsrådgivning med 

Leif S. Jacobsen pluss team. Femte 

møte. Møtet er åpent for alle med 

hjerte for Flekkefjord 

Metodistkirke. Enkel bevertning.  

 

Torsdag 28. september 

11:00 Bønn 

15:45 Beta 

16:00 Middag 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom  



8 
 

18:00 Soul Children 

19:00 Soul Teens 

 

Fredag 29. september 

19:00 Fredagsklubben 12-16 

 

Søndag 1. oktober DIAKONIENS DAG 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 

taler. Nattverd.  
Menighetens forbønnsliste: Grupper, leder Gaute 

Grimsby.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Vi ber om at: 

 - høstens Herre driver arbeidere ut for å høste inn 

grøden hans, for høsten er stor (Luk 10, 2) 

- Det dannes nye trosfellesskap og grupper med et 

utadvendt fokus.  

 

Mandag. 2. oktober 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Torsdag 5. oktober 

11:00 Bønn 

 

Søndag 8. oktober 

10:30 Bønn 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 

taler.  
Menighetens forbønnsliste: Misjon, leder Erling 

Aagesen. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Horten, Prest Hilde 

Sanden-Bjønnes.  

 

Mandag 9. oktober 

11:30 Formiddagstreff 

20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 10. oktober 

17:30 Speider 

 

Onsdag 11. oktober 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 

Torsdag 12. oktober 

11:00 Bønn 

15:45 Alpha 

16:00 Middag for kun 20,- 

16:45 Pre Soul Children 

17:30 Metozoom 

18:00 Soul Children 

19:00 Soul Teens 

 

Fredag 13.oktober 

19:00 

Fredags 

klubben 12-

16. Hjemme 

hos…   

20:00 

Konsert på 

SPIRA med 

Hans Inge 

Fagervik til 

inntekt for 

Maria 

stiftelsen. 

Billetter kan 

kjøpes på 

Doffen. 

 

 

Lørdag 14. oktober  

14:00 Vielse av Ellen Therese Jensen og Stian 

André Kvien.  

 

Søndag 15. oktober 

16:30 Bønn 

17:00 Storsamling. Sang av Pre Soul Children. 

Pastor Einar Chr. Drange taler. Kveldsmat. 
Menighetens forbønnsliste: Programkomité, leder 

Kirsten M. Øysæd.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Hvitingfoss og Skien, 

prest Andreas Kjernald.  

Mandag 16. oktober 

17:00 Konfirmantene hjemme hos Elise og 

Martin Løvland 

18:30 Menighetsråd 

20:00 Lovsangøvelse



 
 

9 

ÅRSKONFERANSEN 2017 
Årets Årskonferanse fant sted 22.-25. 

juni i Bergen. Arrangør menighet var 

menigheten i Fyllingsdalen med årets 

tema: En kirke for alle. Fra vår 

menighet reiste begge våre prester Jan 

Robert Madsen og Einar Christian 

Drange sammen med lekdelegatene Kirsten M. 

Øysæd og Einar Sand som var vara for Arve 

Misund. Årets konferanse hadde ikke noen «store 

saker» på agendaen. Men det var kommet inn 

flere innkomne forslag på blant annet hvordan 

man bedre kan ta imot flyktninger, ta seg av dem 

med ekstra sosiale behov, forhold til urfolket og 

sette av en dag på neste års Årskonferanse til å 

snakke om situasjonen rundt satsingen på barn- 

og unge blant menighetene. Vår egen Jon Løvland 

ledet årets lekfolk sesjon med å snakke om 

behov for endring og fornyelse. Biskopen 

orienterte på Årskonferansen at det vil i 2019 

bli en egen ekstraordinær Generalkonferanse i 

USA hvor man vil legge frem et forslag på 

hvordan man som Metodistkirke skal gå videre 

i forhold til de ulike synspunkt rundt 

likekjønnet samliv. Iløpet av Årskonferansen 

ble de ordinerte prester og diakoner som går 

av med pensjon takket for deres innsats. 

Samtidig ble nye personer som går inn i 

tjenesten presentert. Blant dem var Helene 

Benedicte Granum som 

er godt kjent for mange i 

Flekkefjord. Hun vil fra 

høsten tjenestegjør i en 

25% stilling på Mysen 

ved siden av de 

avsluttende studiene. 

Det var rørende for mange å se Helene sammen 

med vår tidligere prest og hennes far Ivar stå side 

ved side på avslutningssalmen «Jeg har et hellig 

kall» under kallsgudstjenesten. Vi ønsker Helene 

Guds velsignelse over hennes tjeneste. Alle 

rapporter og referater fra Årskonferansen finnes 

på Metodistkirken.no og våre prester har også 

liggende fysisk eksemplar av Årboken om noen er 

nærmere interessert i det som skjedde på årets 

Årskonferanse.   

GENERASJONSWEEKEND PÅ ÅPTA 
Første helgen i september inviterte vi igjen til ny 

Generasjonsweekend på Åpta. Over 80 hadde i år 

meldt seg på fordelt på alle generasjoner. Vår 

pastor Einar underviste ut fra temaet «We are 

family». Vi fikk derfor høre om ulike historier fra 

Bibelen som dreide seg om familie. Fredagen fikk 

vi høre om Abraham og Sara som ble velsignet 

med et barn og dermed «familie er en Guds 

velsignelse». Lørdagen snakket Einar om Josef og 

hvordan han ble dårlig behandlet av sin familie. 

Men Josef valgte å tilgi familien sin. Søndag fikk vi 

høre om Jesus som snakker om sin åndelige 

familie, og hvordan vi alle kristne er hverandres 

søsken med felles Far i himmelen. I tillegg var det 

mange aktiviteter som bollebaking for de minste, 

og mange benyttet muligheten til bading både i 

svømmebasseng og sjøen. Lørdag formiddag var 

lagt opp til Pokémon jakt, men en kraftig regnskur 

satte dessverre en stopper for dette… Fra midten 

av lørdagen ble det lagt opp til felles matlaging. 

Helene Benedicte Granum og Viktor Sekyere presenteres for 

Årsfonferansen som nye prøvemedlemmer.  
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Her kunne man melde seg på å lage forskjellige 

retter. Dette bunnet dermed ut i en fantastisk 

festmiddag og koldtbord som vi delte med 

hverandre. Lørdag kveld ble avsluttet med åpen 

scene hvor både ung og voksen fikk muligheten til 

«utfolde» seg. Vi takker for alle som har vært 

med å planlegge denne helgen. En stor takk til 

alle som meldte seg på og ble av alle 

generasjoner. Leiren og helgen gjorde man 

virkelig kunne oppleve seg som en stor familie. Vi 

legger opp til gjentakelse neste år også da første 

helgen. Oppfordringen er dermed å allerede nå 

reservere helgen neste år i kalenderen.  
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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 515 770,00        688 500,00                          -    

Jun 733 516,00        826 000,00                          -    

Jul        851 781,00         963 500,00                          -    

Aug        940 698,00      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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