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BLI MED OG GJØR EN FORSKJELL! 
Metodistkirken Flekkefjord har gjennom 

misjonskontoret i Oslo forpliktet seg til et 

misjonsprosjekt i Lupote i Zimbabwe for de neste 

3 årene. Vi har satt oss som mål å samle inn 1 

million kroner til dette prosjektet.  

På denne måten kan vi være med å løfte et helt 

lokalsamfunn og bl.a. gi barna i området bedre 

oppvekst og livsvilkår. Prosjektet omfatter 

foreløpig følgende oppgaver:  

 Vannboring ved 

skolen 

 Ferdigstille 

skolebygninger 

 Sykestue 

 Nytt kirkebygg til 

den lokale 

metodistutposten.  

Det kan komme andre 

oppgaver i tillegg til 

de som allerede er 

nevnt. For å nå dette 

målet vårt så trenger 

vi mange givere som 

enten er med og gir 

engangsbeløp eller ser 

dette som en fast månedlig givertjeneste de 

neste 3 årene.  

Hvis 100 personer som hver gir 10 000 over 3 år, 

så har vi hele beløpet. I uken vil dette være kl 

69,50, i måneden kr 278,-, i året kr 3333. for 

mange av oss er dette helt overkommelige beløp.  

Vi håper at du vil være med å støtte dette 

misjonsprosjektet i tiden fremover. Vi ønsker en 

oversikt over hvor mange som kan tenke seg å 

være med å støtte prosjektet fremover. Vi 

kommer også til å utfordre alle underavdelinger i 

Metodistkirken til å være med på forskjellige 

måter for å få inn midler til prosjektet. Dette skal 

være et felles 

prosjekt for hele 

menigheten.  

Du kan gi din gave 

ved å gi fast 

månedlig beløp. 

Kontakt da leder for 

misjonskomiteen 

Erling Aagesen. Du 

kan også gi 

engansbeløp til vårt 

kontonummer 

3000.13.88084 eller 

VIPPS #63778. Merk 

betalingen «Lupote». 

Vi håper du vil være 

med å gjør en forskjell for lokalbefolkningen j 

Lupote

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

November - Desember 

Nr.11/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette 

er loven og profetene.  

EVANGELIET ETTER MATTEUS 7,12 
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MARK BESWICK KOMMER TIL 

FLEKKEFJORD! 
Helgen 10-12 januar 

får vi besøk av Mark 

Beswick (London, 

UK). Beswick vil 

denne helgen sette 

fokus på «hvordan 

leve et liv i lovsang 

og tilbedelse?» 

Fredagen blir det lovsangkveld. Lørdagen vil 

Beswick åpne opp for samtale og undervisning i 

sentrale tema rundt livet, troen og leve i 

tilbedelse. Søndag inviteres det til en flott Gospel 

kafé kveld i kirken. Mark Beswick på Gospel kafé 

fremføre en fantastisk Gospelkveld sammen med 

våre egne Ruth og Emmanuel Waldron.  

ABONNER PÅ VÅR PODCAST! 
 

Nå finner du Metodistkirken i 

Flekkefjord som egen podcast på 

iTunes, Castbox og andre tjenester 

som leverer podcast. Her blir alle 

talene fra Gudstjenestene 

tilgjengelig. Om du abonnerer vil du dermed 

automatisk få beskjed når nyeste tale er 

tilgjengelig. Podcast gjør talene og andre opptak 

mye enklere tilgjengelig til din mobil, nettbrett 

eller pc. Du finner dem fortsatt også på vår 

nettside. 

 

 

 
 

SPEIDEREN 
Denne høsten er 

ungdommene på 

Speideren godt i gang 

med å ta merker. I slutten 

av oktober fikk Kjartan og 

Elliot prøve seg på ulike 

bære konstruksjoner. 

Speideren samles fortsatt 

hver tirsdag 17:30 med 

Trond Ivar Vikøren som 

Speiderleder 

 

UTDELING AV 1,2 

OG 3 ÅRS GAVE 

På Gudstjenesten 29. oktober mottok 1,2 og 3 

åringene sin årsgave. I samsvar med vår 

trosopplæringsplan deles det ut årlig gave til ulike 

alder. Dette er for å være en hjelp til foreldre for 

at barna kan bli bedre kjent med Jesus. Det var en 

god gruppe 1-3 åringer som denne søndagen 

mottok sine gaver fra representant fra 

faddergruppa Anne Solveig Kroslid og Hanne 

Risvold. Gudstjenesten ble for øvrig ledet stødig 

av Celine Sunde og for anledningen hadde vi en 

god gruppe unge forsangere i Bertine, Karen, 

Pernille og Kristian.  

 

 

 

 

 

 

 

1,2 og 3 åringene mottar sine gaver 

Forsangergruppa bestående av Pernille, Kristian, 

Karen og Bertine 

Celine Sunde ledet Gudstjenesten 
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ÅPNING AV HAUGLI LEIRSTED OG 

BØNNESENTER 
Fredag og lørdag 3-4 november ble det offisiell 

åpning av Haugli leirsted og bønnesenter.  

Haugli vil fremdeles også bestå som et leirsted i 

tillegg til bønnesenter. Det ene erstatter ikke det 

andre. Men Haugli bønnesenter kommer som et 

ønske om å fremheve bønnens plass og 

betydning i Lister regionen. 

Jan Harald Lilledrange åpnet begivenheten med 

et ønske å tilby Haugli til hele Lister regionen som 

et sted man kan komme avsides i bønn. 

Lilledrange åpnet Haugli som bønnesenter med å 

lese fra Salme 121. Menigheter på tvers av 

konfesjon og over hele 

Lister regionen var invitert 

til åpningen. Tilstede på 

åpningen var det dermed 

representanter fra flere 

ulike menigheter. En av 

lederne i organisasjonen «Bønn for alle» Arne 

Borgersen var blitt invitert denne helgen. Han 

underviste om bønn fra Bibelen og egen erfaring 

gjennom helgen. Borgersen trakk spesielt frem 

behovet for å be for et forandret Norge. 

Borgersen har selv ivret for å opprette flere 

bønnealtere rundt i Norge.  

Det inviteres til bønn- og lovsangweekend i 

slutten av november for ungdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpning av Haugli leirsted og bønnesenter ved Jan 

Harald Lilledrange Undervisning om bønn ved Arne Borgersen 
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Mandag 13. november 

17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 
19:00 Felles Bønnesamling på Haugli 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 14.november 
19:00 Aftenmisjon. Besøk av Frelsesarmeen fra 
Flekkefjord og Farsund.  
 
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 
 

Søndag 19. november  

SØNDAG FOR DE FORFULGTE KRISTNE 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Ole Lilleheim fra «Åpne 
Dører» taler. Søndagsskole. SCLUB5+@11 
Menighetens forbønnsliste: BUR, leder Daniel Hinderaker. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirkens barne- og 

ungdomsforbund. Metodistkirkens Speiderkorps. Leder 

Stephanie Buadu. Sekretær Christel Otterlei Bjerkeseth. 

Korpsleder Frank Botnevik. MBU-dagen. 

 

Mandag 20. november 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 
18:30 Menighetsråd 
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 21. november 

17:30 Speider 
19:30 Informasjonsmøte om medlemsskap i 
Metodistkirken. Vi inviterer deg som ser på 
Metodistkirken som ditt «hjem», men har enda 
ikke gått inn som medlem til informasjonsmøte 
rundt medlemsskap, hvem Metodistkirken er og 
hva vi står for.  
 

Onsdag 22. november 

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 23. november 
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 24. november 

19:00 Fredagsklubben 12-16. Nintendo spill 
turnering!  
 

Lørdag 25. november 

12:00 Ungdomsbønneweekend på Haugli leir og 
bønnesenter. Påmelding innen 20.nov til 91 59 35 63 
 

Søndag 26. november 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 
taler: Bønn- og faste. Søndagsskole. 
SCLUB5+@11.  
Menighetens forbønnsliste: Grupper, Gaute Grimsby. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Kragerø og Bamble. Prest 

Harald Olsen. 

 

Mandag 27. november BØNN- OG FASTEUKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
18:00 Arbeidsmøte. Vi lager adventpynt og 
gravdekorasjoner som skal selges onsdag 29. 
november.  
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 28. november BØNN- OG FASTEUKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
17:30 Speider 
19:00 Bibelundervisning med Pastor Jan Robert 
Madsen.  
 

Onsdag 29. november BØNN- OG FASTEUKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
18:00 Salgsmessa og kafeen åpner. Aftentrekning 
19:00 Sang og andakt ved Jan Robert Madsen 
 

Torsdag 30. november BØNN- OG FASTEUKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
11:00 Bønn 

16:00 Middag. Konfirmantene står for dagens 
middag.  
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
18:30 Lag din egen adventskrans 
19:00 Soul Teens 
 

Fredag 1. desember BØNN- OG FASTEUKE 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
 

Lørdag 3. desember 

12:00 Grøt og juletrehogst på Løvland 
 

Søndag 3. desember 1. SØNDAG I ADVENT 

10:30 Bønn 
11:00 Ungdomsgudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange taler. Sang av Soul Teens. Konfirmantene 
deltar. Nattverd. Medlemsopptakelse. 
Søndagsskole. SCLUB5+@11. Konfirmantene har 
med bidrag til kirkekaffe for å nedbetale vårens 
London tur.  
Menighetens forbønnsliste: Program, Kirsten Øysæd 

Metodistkirkens forbønnsliste: Tistedal. Prest Roy Svanberg.  

 

Mandag 4. desember 

11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 5. desember 

17:30 Speider 
 

Onsdag 6. desember 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 7. desember 

11:00 Bønn 
16:30 Basar  
17:00 Sang av Pre Soul Children. Andakt ved 
Einar Drange. Åresalg 
18:00 Sang av Soul Children og Soul Teens. 
Åresalg 
19:00 Andakt ved Jan Robert Madsen. Sang ved 
Anne-Grethe Aagesen, Ruth Waldron og Gro Sand 
Hansen. Hovedtrekning 
 

Fredag 8. desember  

19:00 Fredagsklubben 12-16. Julebord! 
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VI GRATULERER! 
20 år 

Stian André Kvien, 21.11. 

50 år 

Rune Jensen, 6.12. 

BØNN- OG FASTEUKE 
Første uken i advent markerer et nytt kirkeår og 

kirkens fastetid som varer frem til julaften. Vi 

ønsker markere dette ved å invitere til bønn- og 

fasteuke denne første uken. Vi vil lage egne 

hefter med informasjon om bønn- og fasteuken. 

Vi også ha åpen kirke mandag-fredag fra 06:00-

09:00. Om man ønsker på vei til jobb eller annet 

komme innom i kirkerommet for å be i stillhet 

eller reflektere i ro over dagens bibeltekster.  

Flere detaljer rundt dette kommer i et eget hefte. 

Faste betyr å avstå, og årsaken vi ønsker avstå er 

for å sette enda mer fokus på Han som er kilden 

til våre liv. “Dere skal søke meg, og dere skal finne 

meg når dere søker meg av hele deres hjerte.” 

Jer.29,13 

 

STORSAMLING 
Storsamling er vår månedlige 

Generasjonsgudstjeneste. Storsamling er en 

begivenhet du virkelig ikke bør gå glipp av. På 

Storsamlingen 15.10 fikk forsamlingen virkelig se 

de unge ta skrittet frem. Deltakerne på SLUSH 

helgen i september på Haugli hadde ansvaret for 

hele Stosamlingen! Kristian Vikøren (10 år) ledet 

for første gang Storsamlingen. 12-13 åringene 

ledet sangen og fremførte et skuespill om Filip og 

den etiopiske hoffmannen før Tilla Sojara Stensen 

(12 år) holdt andakt for første gang ved bruk av 

en «magisk Bibel». Vårt yngste kor Pre Soul 

Children sang også for oss denne søndagen. Gå 

ikke glipp av Storsamlingen, men kom og hei fram 

de unge. Vi har virkelig mye å lære av dem!

 

JULEBORDET 2017 
22. desember inviteres ungdom og unge voksne 

til årets store «happening» i Metodistkirken. 

Julebordet 2017 blir en flott fest med god 

julemat, underholdning, tale og bra fellesskap. Vi 

håper dette vil også være en flott mulighet for 

dem som er hjemme på juleferie til å møte igjen 

venner og kjente fra Metodistkirken. Invitasjon er 

sendt ut via Facebook. Har du spørsmål rundt 

dette kan du kontakte komiteen: Anders Løvland, 

Daniel Hinderaker, Marie Vikøren eller Einar Chr. 

Drange. 
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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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«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. 

For Gud elsker en glad giver.»  

(2.kor 9,7) 
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