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La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær 

takknemlige!  

PAULUS’ BREV TIL KOLOSSERNE 3, 15 

 

 

MARTE JERPSTAD KOMMER TIL ÅRETS YOUTH GOSPEL FESTIVAL! 
Soul Children og Soul Teens ønsker på nytt alle 

ungdommer velkommen til Youth Gospel 

Festival (YGF) i Flekkefjord.  

YGF arrangeres for 5. gang i Flekkefjord, og vi 

kan på nytt annonsere spennende instruktører 

til november-helga full av sang, dans og 

musikk! 

Ny i år er Marte Jerpstad fra Oslo Soul Teens! 

Hun har hatt 

mange år i det 

mest kjente 

Soul Children-

koret i Norge: 

Oslo Soul 

Children. Marte 

reiser nå rundt 

og inspirerer 

andre kor med 

å lære inn 

sanger, «moves" 

og får den rette 

energien inn i 

sangene. Marte 

og vår egen Ruth Waldron vil undervise kor og 

solister. Vi er også så heldige å få Sharlene 

Morris tilbake for tredje år på rad for å lære 

deltagerne flere danser. Emmanuel Waldron 

leder bandet og lærer opp de som melder seg 

på til bandundervisning slik at de kan få prøve 

seg og spille i konserten søndag 12. november 

kl. 16.00! 

Youth Gospel 

Festival er en 

fantastisk helg for 

å bli bedre kjent 

med Jesus, dine 

sang- og 

dansegaver og 

mange andre 

ungdommer!  

Ungdom: Kom 

og ta 

klassekamerater 

og venner med 

deg! 
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HVEM REISER DU SAMMEN MED? 
AV ARNE BIRKEDAL 

Jeg er heldig som liker å reise. Best er det å sette seg i 

bilen, med kaffe i koppen og en laaaaaang tur foran 

meg. Å fly er greit nok, men jeg synes det er 

unødvendig å bruke dyrebar tid i et fly når du heller 

kunne kjørt bil. Men denne påstand får jeg stå for 

selv. I alle fall er jeg heldig som liker å reise, som har 

mulighet til å bevege meg og som aldri gruer meg for 

at det skal hende meg noe underveis. Jeg er kanskje 

naiv trygg. Og det er jeg glad for. Jeg kjenner en del 

som gruer seg for ditt og datt. 

John Wesley 

Det fortelles om John Wesley som skulle ut på en reise 

til Amerika. Dette var år 1735. Båten hadde ligget klar 

i Cowes i mange uker. Men dårlig vær hindret dem. 

Endelig så det bedre ut og de la fra land. Men de 

hadde ikke kommet langt utpå før det blåste opp til 

storm. Og folk ble redde. Barna gråt, de voksne krøllet 

seg sammen i redsel og skrek. Og John Wesley 

begynte å granske seg selv. Han oppdaget at han var 

redd for å dø. Han var rett og slett livredd. Så hadde 

han ikke den rette tro. Slik skulle ikke en sann kristen 

ha det. Disse tankene krøp innpå han. Og så til sin 

store forskrekkelse ser han bort på sine nye tyske 

venner fra den lutherske brødremenigheten. De satt 

og sang sanger om tro sammen. De enset heller ikke 

at storseilet revnet med det som Wesley kalte for et 

dommedagsbrak. Nei de satt der sammen barn og 

voksne å hadde full trygghet mitt i stormen. Wesley 

undret seg hvordan de kunne være så trygge midt i 

stormen. 

Var dere ikke redde? Var dere ikke redde for å dø? 

spurte Wesley dem etterpå når vinden hadde løyet. 

Nei.  

Deres barn og kvinner da?  

Nei. 

Og her støtte Wesley på et liv han ikke kjente til. Han 

var en plikttro og samvittighetsfull tjener. Men var det 

alt? Og det ble et vendepunkt i hans liv. 

Paulus til Rom 

Paulus hadde stått foran Kong Agrippa. Men nå hadde 

han anket sin sak innfor Keiseren i Rom. Han gikk om 

bord i et skip sammen med 265 andre. Seilet ble heist 

og vinden tok tak. Det var en lang reise og vinden var 

ustabil. De la seg i le av Kypros og kom seg så vidt inn 

til en havn som heter Godhavn. Det var over fasten 

slik at det nå var farlig å ferdes på sjøen. Paulus 

advarte dem. Han sa det kunne bli skade både på skip 

og last. Og han sa at livene var i fare. Men 

høvedsmannen satte mer lit til styrmannen som nå 

hadde merket en fin sønnavind komme innover. De 

lettet anker og seilte langs Kreta. Men så kom 

stormen. Skipet ble feid av sted og kunne ikke holdes 

opp mot vinden. 

Det var blitt virkelig farlig og de måtte først hive lasten 

over bord, så gikk skipsutstyret. I flere dager raste 

stormen og de hadde ikke fått i seg mat på lenge. Men 

da stod Paulus fram: 

Vær med godt mot, for ikke en sjel blant dere skal gå 

fortapt. For i natt stod en Herrens engel fra den Gud 

jeg tjener foran meg og sa: Frykt ikke Paulus, du må 

stå fram foran keiseren. Og se, Gud har gitt deg alle de 

som reiser sammen med deg som gave. Vær derfor 

med godt mot, menn For jeg stoler på Gud at det skal 

gå slik som det er sagt meg. Men vi skal strande på en 

øde øy. 

Og resten av historien kan dere lese i Ap.gj 27. Paulus 

tok kommandoen. Også når noen ville forlate skipet. 

Også når fangevokterne ville drepe alle fangene som 

var med. Og de overlevde alle slik som Gud hadde 

lovet Paulus. 

Heldige var disse sjømenn og fanger som fikk Paulus 

som reisefølge. Hvis ikke hadde det nok vært stor fare 

for at de ikke hadde overlevd denne farlige reisen. 

Hvem reiser du sammen med? Hvem har du valgt 

som reisefølge på livets vei? 

Dette var et løfte som Paulus fikk på denne reisen. Jeg 

sitter stille og tenker på de jeg har fått å reise sammen 

med. Det gjelder meg som mann, som far, som 

arbeidskamerat og som reisefølge på livets vei. De 

Gud har gitt meg. Det blir en bønn om at dette løftet 

også må få gjelde meg. At de som reiser sammen med 

meg også må nå fram. Om det er storm, om vi mister 

det som vi har som reisegods her nede på jorden. At vi 

når målet. At vi reiser videre med dette for øye: 

Om vi lever eller dør hører vi Herren til 

Kan dette være et løfte du kan ta med deg i 

hverdagen: de Gud har gitt deg å reise sammen med, 

de skal bli frelst. 

Heldige dem som fikk deg som reisefølge. 
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KONFIRMANTENE PÅ BLI KJENT TUR TIL SKOGTUN 
8.-10. September reiste våre 

konfirmantene på bli kjent tur 

til leirstedet Skogtun i 

Marnadal. Her reise vi sammen 

med menighetene vi i år 

samarbeider om 

konfirmantundervisningen – 

Frikirken og Kirken i Dalen. Her 

fikk konfirmantene bli kjent 

med hverandre og bedre kjent 

med Gud – gjennom 

undervisning om Gud som 

treening. Pastorene fra de 

andre menighetene Lars Aksel 

Teistedal og Sofia Bruno, sammen med vår egen 

pastor Einar hadde ansvar for dette. Lederne våre 

Mathilde og Andreas bidro sterkt til høy 

trivselsfaktor også denne helgen. Einar prest er 

utrolig takknemlig for den fantastiske innsatsen, 

hjelpen og positiviteten de bidrar med. Foruten 

en ganske regntung lørdag og søndag var det en 

fantastisk helg, og flott start på konfirmantåret. 

Vi gleder oss veldig til fortsettelsen. Allerede i 

slutten av oktober reiser konfirmantene våre på 

felles leir for alle konfirmantene i Flekkefjord til 

Solåsen leirsted ved Larvik 

_______________________________________________________________________________________

BASAR 
I slutten av november 

inviteres det til årets 

basar begivenhet! Det 

vil først bli 

arbeidsmøte 

27.november kl. 

18:00. Her vil man lage 

gravpynt, adventkranser, dørpynt og 

småkaker.  

Selve salgsmessen vil være onsdag 

29. november kl. 19:00. På 

salgsmessen blir det salg av det man 

har laget på salgsmessen. Det blir 

også andakt og sang denne kvelden. 

Det er også flott om du kunne bakt 

din favoritt kake-sort til salgsmessen. 

Ta kontakt med leder Hanne Risvold 

for evt spørsmål og om du ønsker 

bidra.  

 

UTLODNING 
Menighetens årlige utlodning er i år satt til 

torsdag 7. desember. Vi har allerede begynt å 

selge lodd og mange flotte gevinster er 

innskaffet. Vi ville sette utrolig stor pris på om du 

kunne tenke deg å selge lodder på vegne av 

denne utlodningen. Du kan ta kontakt med leder 

for utlodningen Hanne Risvold på tlf. 907 

69 092.  

 

VIGSEL 
Vi gratulerer på det varmeste Ellen 

Therese Jensen Kvien og Stian André 

Kvien med inngått ekteskap lørdag 14. 

oktober. Vielsen fant sted i 

Metodistkirken med vår pastor Einar Chr. 

Drange som vigselsmann. Vi ønsker Guds 

velsignelse over samlivet og ekteskapet!  
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Tirsdag 17. oktober 

19:00 Aftenmisjon. Andakt og reiseskildring fra Egypt 
av Pastor Einar Chr. Drange 
 
Onsdag 18. oktober 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 19. oktober 
11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 
Søndag 22. oktober Høsttakkedagen 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Victor 

Sekyere(bildet) taler. Victor bor i 

Egersund hvor han er nylig pastor i 

Metodistkirken. Han er ansatt som 

pastor også i Stavanger 

Metodistkirke.  Høsttakkeoffer. 

Søndagsskole. SCLUB5+@11. Menighetens 

forbønnsliste: Finans- og eiendom. Leder Sigmund 

Kroslid.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Øståsen. Prest 

Christina Thaarup. Diakon Olav Øgreid.  

 

Mandag 23. oktober 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmant samling i Frikirken 
19:30 Møte for nye og allerede Gudstjenesteledere. 
Møte for opplæring i Gudstjenesteledelse.  
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 24. oktober 

19:00 Bibelundervisning med Pastor Jan Robert 
Madsen.  
 

Onsdag 25. oktober 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 26. 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 
 

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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Fredag 27. oktober 

 19:00 Fredagsklubben 12-16 
 

Søndag 29. oktober 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Arne Birkedal taler. 

Søndagsskole. SCLUB5+@11. Utdeling av gave til 1,2 

og 3 åringene. Menighetens forbønnsliste: Kirkeverge. 

Nils Tore Mortensen.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Hønefoss og 

Kongsberg. Prest Kjell A. Johansen.  

13:30 Menighetsmøte. Gjennomgang og samtale 

angående ny Gudstjenesteorden.  

 

Mandag 30. oktober 

20:00 Lovsangøvelse 
 

Onsdag 1. november 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 2. november 

11:00 Bønn 
16:00 Middag 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 

Fredag 3. november 

17:00 Åpning av Haugli 
leirsted og bønnesenter på 
Haugli. Undervisning ved 
Arne Borgersen(bildet). Se 
eget program for helgen for 
informasjon. Mulighet for 
overnatting for dem som 
ønsker det.  
 

Søndag 5. november 

Allehelgensdag 

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

Nattverd. Søndagsskole. SCLUB5+@11 Menighetens 

forbønnsliste: Haugli leirsted og bønnesenter. Leder 

Toralf Førland. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Drammen. Prest Anne 

Grete Spæren Rørvik.  

 

Mandag 6. november 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmant samling i Frikirken 

20:00 Lovsangøvelse  
 

Onsdag 8. november 

19:00 Fellesmøter i Flekkefjord 
Kirke. Jens Petter Jørgensen 
taler.  
 

Torsdag 9. november 

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 
19:00 Fellesmøte i Flekkefjord Kirke. Jens Petter 
Jørgensen taler.  
 

Fredag 10. november 

Youth Gospel Festival 2017 
starter! Se eget program. 
 

Søndag 12. november 

MBU dagen 

10:30 Bønn 
11:00 YGF Gudstjeneste. 

Søndagsskole. 

Menighetens forbønnsliste: 
Vaktmester Kjell Ståle Hamar.  

Metodistkirkens 

forbønnsliste: Lillestrøm. Prest Steinar Hjerpseth. 

16:00 Youth Gospel Festival konsert.  

 
Mandag 13. november 
17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 
19:00 Felles Bønnesamling på Haugli 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 14.november 
19:00 Aftenmisjon 
 
Onsdag 15. november 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 16. november 
11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,-  
16:00 Beta 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens
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SLUSH LEIR PÅ HAUGLI 
22-24 September inviterte vi våre 5-8 

klassinger til SLUSH (Sprell levende Unge 

Søndagsskole hjelpere) leir på Haugli. For 

dem som var på SLUSH leir for første gang 

fikk dem undervisning av Grete Askekjær. 

Hun er Søndagsskolekonsulent i Vest-Agder 

krets. Dem som hadde deltatt på SLUSH 

tidligere hadde eget opplegg med vår Pastor 

Einar. De eldste fikk også skuespill 

undervisning fra Therese Hinderaker på 

lørdag formiddagen. I tillegg til undervisning 

om Gud og Bibel, ble det tid for fritid hvor 

flere våget seg uti det kalde vannet (inkludert 

presten!). På lørdagens kveldsmøte delte Marie 

Vikøren andakt og det var bønnevandring. 

Søndagen med avsluttet med deltakelse på 

Gudstjeneste i kirken hvor alle deltakerne fikk 

diplom for å ha gjennomført kurset. Det ble en 

virkelig flott helg med mye godt fellesskap, nåde 

og kald SLUSH.  

_______________________________________________________________________________________ 

ET HJEM FOR 

OSS, ET HJEM 

FOR DEG?  
Ser du på 

Metodistkirken som 

ditt «åndelige hjem», men har ikke gått inn som 

«bekjennende medlem»? På Gudstjenesten 3. 

desember planlegger vi ny medlemsopptakelse! 

Medlemsopptakelse er en handling hvor du 

bekrefter troen på Jesus og at du ønsker tilhøre 

og tjene Jesus i og gjennom Metodistkirken. 

Dette er en fin mulighet for deg som er døpt som 

barn til å selv bekrefte troen på Jesus som du ble 

båret frem til på vegne av dine foreldres tro. Det 

er også en mulighet for deg som ikke er medlem 

av menigheten fra før til å bli formelt del av 

denne åndelige familien. Det skal være 

informasjonsmøte om medlemskap i 

Metodistkirken tirsdag 21.november 21:30. Du 

kan også kontakte enten Pastor Einar Christian 

Drange eller Jan Robert Madsen om 

samtale/informasjon om dette. Velkommen som 

en del av familien! 

FREDAGSKLUBBEN 12-16 ER I 

GANG! 
Fredagsklubben 12-16 er tilbake – og i fin form. 

Over 30 

forskjellige 

ungdommer 

har vært 

innom de to 

første 

fredagene. 

På siste klubb 

før høstferien 

ble det 

invitert til nydelig taco av Ingrid Refsland, dansing 

i filmrommet på elektroniske dansematter. 

Arne(bildet) holdt andakt for kvelden. 

Fredagsklubben 12-16 er fredager i oddetallsuker. 

Kom og bli med! Om du sitter på noen brettspill 

hjemme du kunne tenke deg å donere til 12-16 vil 

det settes veldig pris på. Ta da kontakt med Arne 

eller Reidun Birkedal.
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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     1 040 932,00      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. VIPPS 

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 VIPPS til din 
mobil og gi via det.  
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