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SANGFESTEN 2018 
Sangfesten 2018 er planlagt, og nå gjelder det å 

sette av helgen 16.-18. mars 2018. 

For oss som menighet er det en unik mulighet til 

å invitere noen med inn i en kvalitetshelg med 

fokus på innholdet i gospelsang og god musikk, 

relasjonsbygging og god mat. Hovedmålet med 

Sangfesten er prosessen som hele helga 

representerer, og bonusen er konserten på 

søndag.  

Erfaringen med bruk av Flekkefjord Kultursenter 

SPIRA til 

konserten 

var så gode, 

at denne er 

booket og 

konserten 

18. mars er 

lagt til 

Flekkefjord 

storstue. 

Sangfesten 

arrangeres 

for 12. gang 

og har hatt 

god 

interesse 

de siste årene med ca 110-120 sangere i koret. 

Det gjør at det er enkelt for de som ikke er 

erfarne korsangere å delta, så oppfordringen går 

tydelig ut på å ikke bare å komme alene, men ha 

noen med seg.  

Som instruktører for Sangfesten 2018 får vi 

gjensyn med David Daniel fra mars i år, og så har 

vi jo med vår egen Ruth Waldron. Det nye for 

2018 og de neste årene er at vi ønsker å 

introdusere og koble på flinke norske dirigenter 

som driver med gospel. Den første ut er Tom Jarle 

Istad Kristiansen.  Han er gift med Gro Marit Istad 

Kristiansen som var en kjent skiskytter. Tom Jarle 

har drevet med mye gospelkor, og er mannen bak 

Kristiansand Gospelfestival og mange kor på 

sørlandet. Nå har de flyttet til Voss, og 

Vossagospel er hans 

siste kor. I tillegg er 

han ansatt i 

Frelsesarmeen for å 

få opp igjen 

interessen for 

korsangen, og har 

engasjement i 

Bergen og 

Stavanger. En dyktig 

og livlig fyr vi skal 

bli kjent med.  

Bandet i år er lokalt 

sammensatt med 

Emmanuel 

Waldron, Erling Andreas Gundersen (bass), Daniel 

Hinderaker (trommer) og Mathias Lunde (gitar). 

Detaljer om kor, program, instruktører og 

påmelding finner du på sangfesten.no 

Kom! Kom! Og ta for all del noen med deg! 

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Desember – Januar 2018 

Nr.12/2017 

4.årgang 

www.metodisten.no 

"En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet" 

Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår 
Herre. 

PAULUS’ FØRSTE BREV TIL KORINTERNE 1, 9 

 

 

http://sangfesten.no/
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FULLT GOSPELTRØKK I BÅDE TONER 

OG DANS! 
Helgen 10-12.november har en stor gruppe 

ungdommer fra flere deler i landet vært samlet til 

Youth Gospel Festival. 

Dette er et årlig gospel arrangement for ungdom 

som arrangeres i Metodistkirken. Arrangør er 

Soul Children og Soul Teens som er del av barn- 

og ungdomstilbudet i Metodistkirken. Gjennom 

hele helgen har fått undervisning av dyktige 

instruktører i sang, band og dans. Pastor i 

Metodistkirken Einar Drange er kjempefornøyd 

med helgen.  

– Det er fantastisk å oppleve så mange unge 

personer som trives, bygger vennskap med 

hverandre og det å se tydelig på dem at denne 

helgen har betydd noe for dem. Tidligere 

deltakere fra YGF kommer tilbake år etter år og 

nye blir med. Det har stor betydning for ungdom i 

Flekkefjord og hele regionen å få med seg en slik 

helg. 

HJULPET MEG MYE MED MIN 

MUSIKALSKE UTVIKLING 

I gruppen som blir undervist i 

band av Emmanuel Waldron er 

Sander Bathuan Tesdal (16)  

– Det er første gang jeg deltar på 

Youth Gospel Festival. Jeg har 

spilt mye Gospel i kirken tidligere 

med Emmanuel Waldron. Jeg 

synes alltid det er gøy å spille. Jeg går andre året 

påmusikk, dans, drama på KV Vennesla, sier 

Sander.  

– Det å spille i band sammen med Emmanuel har 

hjulpet veldig på min musikalske utvikling. 

BLITT MER TRYGG PÅ 

MEG SELV 

Svenja Kraushaar (21) er 

med på Youth Gospel 

Festival (YGF) for tredje 

gang. Svenja er med som 

del av koret Soul Teens som er arrangøren bak 

festivalen. 

– Det er et veldig godt sosialt samvær på YGF. Det 

å delta har hjulpet meg til å bli mer sosial selv. 

Det har også gjort meg mer trgg på meg selv, 

forteller Svenja. 

Youth Gospel Festival (YGF) er for ungdom fra 5. 

klasse, som er en noe yngre enn Svenja. Men 

Svenja ser ikke dette alderspennet som en stor 

ulempe.  

– Jeg har lært mye av instruktørene. Ruth 

Waldron har hjulpet med til en bedre 

sangteknikk. Ruth har særlig knyttet Gud til 

sangene og vist hvordan man uttrykker følelser 

via sang. Komfortsonen kan bli utfordret på Youth 

Gospel Festival (YGF), særlig i forhold til dans som 

instruktør Sharlene Morris har ansvaret for. Jeg er 

ikke den som «danser foran folk», så dette har 

utfordret forteller Svenja.  

– Men energien til Sharlene «girer meg opp». Om 

jeg skulle glemme noen av 

bevegelsene gjør det 

ingenting. Det er bare gøy! 

SER FREM TIL Å SE GLEDEN I 

DE UNGES ANSIKT 

For tredje året på rad er 

Sharlene Morris (UK) 

instruktør i dans. Sharlene 

forteller at gleden i ansiktene 

til de unge hun underviser i 

sang bringer henne tilbake til 

Flekkefjord år etter år. 
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– Dette er en helg jeg virkelig gleder meg til. Det 

oppleves veldig rørende. Jeg har et ønske om at 

de unge skal vokse i danse ferdigheter og erfare 

Jesus gjennom kreativiteten i dans. Jeg har også 

et ønske om at de unge skal oppleve et bedre 

selvbilde og oppleve trygghet. 

Jeg håper å utruste de unge slik 

de selv kan påvirke mennesker 

positivt gjennom dans, forteller 

Sharlene. 

FLOTT Å FÅ VÆRE DEL AV ET 

STØRRE MILJØ 

Mathilde Sandli (18) er på YGF 

for andre året på rad. Hun bor i 

Oslo, og har reist sammen med et kor fra 

Fredrikstad. I Oslo er hun aktiv i 

Metodistmenigheten Centralkirken. 

– Tidligere var det et kor i Centralkirken, men de 

ble så få at de dessverre måtte legge det ned. 

Youth Gospel Festival (YGF) er dermed min 

mulighet til å få være del av et større kormiljø. 

Det setter jeg veldig pris på. YGF er «kjempegøy», 

fastslår Mathilde.  

Hun trekker frem hvordan instruktør Sharlene 

lager så gode danser og de gode ferdighetene til 

sang instruktørene Ruth og Marte.  

- Deres undervisning og ledelse har gjort meg 

mye tryggere på meg selv og min egen 

sangstemme. 

VIL HJELPE UNGE TIL Å 

VOKSE SOM LEDERE. 

Sammen med Ruth 

Waldron har Marte 

Jerpstad (17) vært 

sanginstruktør i helgen. 

Hun har siden 2010 vært 

del av Soul Children i Oslo, 

men sier sang og kor har vært del av nesten hele 

hennes liv. 

- Det å være del av kor har forandret hele livet 

mitt. Jeg har her fått Gud som både forbilde og 

bestevenn. Å be har ikke alltid vært så lett. Men 

sangen har hjulpet meg til å uttrykke meg. Det 

har vært godt og trygt å være del av miljøet rundt 

kor. Det har hjulpet meg å være den jeg er. Marte 

har i mange år vært med som dirigent i Soul 

Children sammen med grunnleggeren av Soul 

Children bevegelsen Ragnhild Hiis Ånestad. 

Det er første gangen Marte er med som 

instruktør for en helg som dette uten noen av 

sine mentorer. Arrangørene ble anbefalt Marte 

av grunnleggeren av Soul Children bevegelsen 

Ragnhild Hiis Ånestad da de kontaktet dem 

angående denne helgen. 

DANSING 

To av de yngste som er 

med på Youth Gospel Festival for første gang er 

Kristian Vikøren (10 og Oline Amanda Jensen (10). 

Kristian forteller han er veldig glad i synge og 

danse. Om hva som er mest gøy på YGF forteller 

Kristian:  

- Det kjekkeste har vært å lære dansene med høyt 

tempo. Jeg har denne helgen lært mange nye 

danser. 

Oline trekker også frem dansing på YGF som et 

høydepunkt sammen med det å treffe nye folk. 

Sigrid Trælandshei (12) er med på YGF for 3.gang. 

Sigrid trekker frem at det 

veldig gøy å være sammen 

med venner på YGF. Også 

Sigrid trekker frem dansing 

som et høydepunkt. Hun 

opplever å ha blitt en både 

bedre sanger og danser etter å 

ha deltatt på Youth Gospel 

Festival (YGF). 

 

Helgen ble avsluttet med en fantastisk 

Gospelkonsert! En stor takk til alle involverte - 

både deltakere og ledere! 
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VELKOMMEN TIL «GRUPPEFEST»! 

14. februar kl. 19:00 inviteres det til en 

gruppefest på leirstedet Haugli. Denne festen vil 

markere og feire de ulike «smågrupper» som er 

del av menigheten. Festen er åpen for alle som 

også ikke skulle være med i en smågruppe. På 

festen vil det også være informasjon om våre 

livsnære grupper med invitasjon til å bli med i en 

slik gruppe om du skulle ønske det. Mer 

informasjon når det nærmer seg. Kontakt leder 

for menighetens gruppesatsning Gaute Grimsby 

476 78 899 / gaute@grimsby.us eller Pastor Einar 

Chr. Drange 92436815 / 

ecdrange@metodistkirken.no for mer info 

 

SPEIDEREN 

 

Tirsdag 21. november var Speideren samlet rundt 

bålpannen hjemme hos leder Trond Ivar Vikøren. 

Speiderne fikk i oppgave denne tirsdagen å gå en 

lysløype som inneholdt mange utfordringer 

speiderne måtte løse. Speideren tar nå juleferie, 

men starter opp igjen tirsdag 9. januar. Men 

Speideren er allikevel «alltid beredt» om det 

skulle oppstå noe iløpet av juleferien ;)  

FELLES INFORMASJON SIDE 

FOR KIRKELIGE TILBUD I 

FLEKKEFJORD 
Flere av byens kirker og forsamlinger 

har gått sammen om en felles informasjonsside 

på Facebook som heter «Felleskirkelig 

Flekkefjord». Her legges det ut informasjon om 

det som går utover de vanlige 

menighetsaktivitetene, bønneemner og mer. Har 

du ikke allerede «likt» siden på Facebook så 

anbefaler vi du gjør det. Du finner siden ved å 

søke opp navnet i Facebook.  

 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR! 
Vi i Metodistkirkens stab ønsker takke for nok et 

flott år. Vi kjenner på glede og takknemlighet 

over å være en del av denne menigheten. Vi kan 

se tilbake på mange flotte øyeblikk som Gud har 

latt oss få del i det siste året. Vi vil rette en stor 

takk til deg som gir av din tid, dine gaver og 

talenter og din vennlighet i tjeneste for Gud og 

din neste. Uansett tjeneste, om den er synlig eller 

usynlig, stor eller liten er den like viktig og 

uvurderlig! Uten nettopp deg hadde menigheten 

ikke vært det samme. Vi gleder oss til hva Gud vil 

gjøre i byen, i menigheten og gjennom dere i 

2018. Vi ønsker dere en velsignet god jul og et 

fantastisk nytt nådens år fra Herren! Hilsen 

ansatte: Einar Chr. Drange (pastor/daglig leder), 

Jan Robert Madsen (pastor), Ruth Waldron 

(sangansvarlig), Emmanuel Waldron 

(musikkansvarlig), Kjell Ståle Hamar (vaktmester), 

Liv Solfrid Egedal (rengjøringansvarlig).  

 

ALTERNATIVE JULEGAVER 
Det vil også i år være mulighet for å gi alternative 

julegaver til inntekt og støtte for Metodistkirkens 

Misjonsselskaps arbeid. De ulike gavekort vil etter 

kort tid ligge i kirkens vestibyle. Kollekt som 

samles inn 1.juledag vil også gå til 

Metodistkirkens Misjonsselskaps internasjonale 

arbeid.  

mailto:gaute@grimsby.us
mailto:ecdrange@metodistkirken.no


 
 

6 

Torsdag 7. desember 

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
06:30 Morgenbønn 
11:00 Bønn 
16:30 Basar  
17:00 Sang av Pre Soul Children. Andakt ved 
Einar Drange. Åresalg 
17:30 Metozoom 
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  

06:00 – 09:00 Åpen kirke 
06:30 Morgenbønn 
19:00 Fredagsklubben 12-16. Julebord! 
 
Lørdag 9. desember 

12:00 Grøt og juletrehogst på Løvland.  
 
Søndag 10. desember 2. SØNDAG I ADVENT 

16:30 Bønn 
17:00 Storsamling. Lucia markering. Pastor Einar 
Chr. Drange taler: «Lys i tunnelen?». Nattverd. 
Pre Soul Children synger. Servering av lussekatter.  
Menighetens forbønnsliste: Diakoni. Leder Toralf 

Førland 

Metodistkirkens forbønnsliste: Arendal. Prestene Leif 

S. Jacobsen og Stig-Johnny Jørstad.  

 

Tirsdag 12. desember 

19:00 Adventmøte i aftenmisjonen. "Vi synger 

julen inn" Andakt av Jan Robert Madsen, 

Julebord.  
 

Torsdag 14. desember 

11:00 Bønn 
 
Søndag 17. desember 3. SØNDAG I ADVENT 

17:00 Vi synger jula inn. Allsang og solo innslag. 
Sang og musikk av Stina Thomsen, Jonas Birkedal, 
Soul Teens, Ruth Waldron, Anne-Grethe Aagesen, 
Gro Sand Hansen og Emmanuel Waldron 

Menighetens forbønnsliste: Sang- og musikk. Leder 

Ruth & Emmanuel Waldron. 

Metodistkirkens forbønnsliste: Metodisthjemmet, 

Bergen. Adm. Leder Liv Berit Pilskog.   

 

Mandag 18. desember 

18:30 Menighetsråd 

 

Tirsdag 19. desember 

19:00 Bibelundervisning med Jan Robert 

Madsen. 

 

Torsdag 21. desember 

17:30 Juleavslutning for SCLUB5+@11 hjemme 

hos Biwen og Einar Drange.  

 
Fredag 22. desember 

19:00 Julebord for ungdom og unge voksne. 
Julemiddag, juletale, juleunderholdning, 
julemusikk og julestemning! Påmelding på 
Facebook innen 17. des. Kontakt Pastor Einar Chr. 
Drange for evt spørsmål. 
 
Søndag 24. desember 4. SØNDAG I ADVENT/ 

JULAFTEN 

16:00 Generasjonsgudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange. Sang av Pre Soul Children og Ruth 
Waldron, Anne-Grethe Aagesen og Gro Sand 
Hansen.  
 
Mandag 25. desember JULEDAG 

11:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 
taler. 
 
Mandag 1. januar 

12:00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert Madsen 
taler 
 
Torsdag 4. januar 

11:00 Bønn 
16:00 Nyttårsfest. Gang rundt juletre. Andakt v/ 
Rasmus Sand Hansen. Sang av Pre Soul Children. 
Ta gjerne med småkaker hvis du har noen igjen.   
 

KALENDER 



7 
 

Fredag 5. januar 

19:00 Fredagsklubben 12-16 
 
Søndag 7. januar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
taler. Nattverd. Søndagsskole. SCLUB5+@11.  
Menighetens forbønnsliste: Pre Soul Children.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Biskop Christian Alsted. 

Tilsynsprestene Øyvind Helliesen og Ingull Grefslie.  

13:00 Menighetsmøte. Veien videre for vårt 

kirkebygg 

 

Mandag 8. januar 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 9. januar 

17:30 Speider 
 
Onsdag 10. januar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 11. januar 

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 12. januar 

18:00 Lovsangseminar 
med Mark Beswick. Fri 
adgang. Kollekt.  
 
Lørdag 13. januar 

11:00 – 17:00 Seminar 
med Mark Beswick: 
Hvordan leve et liv i lovsang og tilbedelse. 
Inngang 400,- Mat inkludert. 

 

 

Søndag 14. januar 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
taler. Søndagsskole. SCLUB5+@11 
Menighetens forbønnsliste: Soul Children 

Metodistkirkens forbønnsliste: Hovedstyrets leder Per-

Endre Bjørnevik. Hovedkontorets leder Johanna 

Lundereng. Kontorets ansatte.  

17:00 Gospelkafé med Mark Beswick, Ruth 

Waldron og Emmanuel Waldron. Fri adgang! 

Kollekt. 

 
Mandag 15. januar  

17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 16. januar 

17:30 Speider 
 
Onsdag 17. januar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 
Torsdag 18. januar 

11:00 Bønn 
16:00 Beta 
16:00 Middag 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
19:00 Soul Teens 
 
Fredag 19. januar  

19:00 Fredagsklubben 12-16 
 
Søndag 21. januar  

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Gordon Tobiassen fra 
organisasjonen «Ordet og Israel» taler. 
Søndagsskole. SCLUB5+@11.  
Menighetens forbønnsliste: Soul Teens. 

Metodistkirkens forbønnsliste:  Betanien 

institusjonene. Forstander Lars-Erik Nordby. Adm. dir. 

Per Martin Knutsen. Direktør Terje Danielsen.   

 
Mandag 22. januar  

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmantsamling i Frikirken 

KALENDER 



8 
 

20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 23. januar  

17:30 Speider 
19:00 Aftenmisjon  
 
Onsdag 24. januar 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 25. januar 

11:00 Bønn 
16:00 Middag 
16:45 Pre Soul Children 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 
Fredag 26. januar 

Pre Soul Childrens vinterhelg på Knaben leirskole 
17:00 Metozoom filmvisning på Flekkefjord kino, 
Spira! Visning av 2 av filmene til Metozoom. Fri 
adgang.  
 
Søndag 28. januar BIBELDAGEN 2018 

10:30 Bønn 
11:00 Fellesgudstjeneste i Metodistkirken. 
Markering av Bibeldagen. Søndagsskole. 
SCLUB5+@11 
Menighetens forbønnsliste: Søndagsskolen. Leder Anne 

Turid Homme.  

Metodistkirkens forbønnsliste: Mysen. Prest Helene 

Benedikte Granum-Aanestad.  

 
Mandag 29. januar 

17:00 Konfirmantene hjemme hos 
Misund/Homme 
20:00 Lovsangøvelse 
 
Tirsdag 30. januar 

17:30 Speider 
 
Onsdag 31. januar  

18:00 Menighetsrådgivning 
med Leif S. Jacobsen. 
Møtet er åpent for alle. Du 
finner referater fra tidligere 
møter på vår 
nettside/kirkens vestibyle. 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 

VI GRATULERER 
FØDSEL 

Vi gratulerer Sofia Tuccu Mebrahta og  

Angesom Teklehaimanot som 10. 

november ble foreldre for lille Naomi. 

Vi gratulerer familien og ønsker Guds 

velsignelse over deres hjem!  

BURSDAG 

1 år 

Theodor Stenberg, 26.01. 

10 år 

Benjamin Tagholdt Nessa, 23.12.  

Vetle Johannes Berntsen, 18.01.  

Anne Grethe Osmundsen Hamar 26.01. 

20 år 

Tim Runar Jensen, 31.01. 

40 år 

Axel Lackmann, 23.01. 

50 år 

Rune Jensen, 6.12. 

Anne-Grethe Aagesen, 21.01. 

70 år 

Nils Tore Mortensen, 08.01. 

80 år 

Tordis Hansted-Jørgensen, 7.12. 

95 år 

Gunnar Svege, 10.12. 

Forlovet  

03.12.17 Karen Marie Osmundsen 

Hamar og Morten Stene 

  

 

https://cornerstonemembership.cornersafe.net/44381/metodistkirkeniflekkefjordmedlemmer/_module/medlemmer/members/all/edit-member/people_person/1610780/return_path_/aHR0cHM6Ly9jb3JuZXJzdG9uZW1lbWJlcnNoaXAuY29ybmVyc2FmZS5uZXQvNDQzODEvbWV0b2Rpc3RraXJrZW5pZmxla2tlZmpvcmRtZWRsZW1tZXIvX21vZHVsZS9tZWRsZW1tZXIvbWVtYmVycy9hbGwjdmlld18yODY3ODA0X2xpc3RfX19fc29ydF9ieVt2YWx1ZT1zY29yZV0~
https://www.facebook.com/angesom.teklehaimanot?hc_ref=ARSf1Zjyo6eJQh0BIaFDFiIUzM-83is8vyj3WgbqMBeCn-REVqxi82BF24_LuIq9T-I
https://cornerstonemembership.cornersafe.net/44381/metodistkirkeniflekkefjordmedlemmer/_module/medlemmer/members/all/edit-member/people_person/1289702/return_path_/aHR0cHM6Ly9jb3JuZXJzdG9uZW1lbWJlcnNoaXAuY29ybmVyc2FmZS5uZXQvNDQzODEvbWV0b2Rpc3RraXJrZW5pZmxla2tlZmpvcmRtZWRsZW1tZXIvX21vZHVsZS9tZWRsZW1tZXIvbWVtYmVycy9hbGw~
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KONFIRMANTENE 
Konfirmantene har hatt en innholdsrik høst. 

Foruten «vanlige» konfirmantsamlinger i Frikirken 

har dem vært på hjemmebesøk.  Først ut var Elise 

og Martin Løvland som dem besøkte 16.oktober. 

Her fikk dem servert en god porsjon mat, og fikk 

bli bedre kjent med familien Løvland, og høre hva 

det å være del av en menighet har betydd for 

dem.  

Mandagen etter 23. oktober hadde Ruth og 

Emmanuel ansvaret for konfirmantsamlingen. 

Her hadde dem også fått med seg Soul Teens 

sangerne Celine Sunde, Marie Vikøren og Svenja 

Kraushaar. Konfirmantene fikk denne samlingen 

lære om hva det betyr å lovsynge til Gud.  

26.-29. Oktober 

deltok våre 

konfirmanter 

sammen med 60 

andre konfirmanter 

fra ulike 

Metodistmenigheter 

på årets MBU 

konfirmantleir! Leiren var på Solåsen leirsted ved 

Larvik. I tillegg til konfirmantene reiste våre 

ledere Mathilde Kroslid Kristensen og Andreas 

Vikøren med som ledere. Leirsjef var 

flekkefjæring og kommende Obos liga dommer 

Svein Tore Sinnes, og med prest fra Hammerfest 

Per Bradley som leirprest. Her fikk konfirmantene 

oppleve et flott miljø, motta god 

bibelundervisning og delta i mange aktiviteter. 

Mandag 27. november var siste fellessamling for i 

år sammen med Frikirken og Kirken i dalen. Det 

ble markert med pizza og bowling i Lyngdal. 

Torsdag 30. november hadde konfirmantene 

ansvaret for «Torsdagsmiddagen» i kirken. 

Konfirmantene hadde medbrakt meksikansk gryte 

som ble servert til en fullsatt Wesley sal. 

Inntektene fra denne middagen gikk med til å 

betale 

ned 

utgiftene for vårens konfirmanttur til London. 

Søndag 3. desember var konfirmanten delaktig i 

Gudstjenesten sammen med lederne Mathilde og 

Andreas. Etter Gudstjenesten hadde 

konfirmantene her tatt med bidrag til kirkekaffen 

som også bidro til å nedbetale London turen. Vi 

takker konfirmantene Kjersti Lunde, Sofie 

Maurstad, Victoria Meland, Ana Carolina Log og 

Celine Carter for en fantastisk høst. På vegne av 

konfirmantene retter vi også en stor takk for 

bidragene som er gitt til London turen!  
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SALGSMESSE 
Onsdag 29. november ble det 

invitert til salgsmesse! I forkant av 

salgsmessen hadde det blitt 

forberedt mange flotte 

salgsartikler. Det var kiosk, 

åretrekning, salg av kaker og de 

mange gjenstander som var blitt 

forberedt i forkant.  Pastor Jan 

Robert Madsen sang og hadde også 

andakt for kvelden.  Onsdagskvelden ble en flott 

og trivelig suksess, både for dem som hadde 

forberedt den og til alle som tok turen innom. Vi 

retter en stor takk til hver og en som har bidratt 

inn mot denne salgsmessen. 
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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        960 433,00      1 238 500,00                          -    

Okt     1 164 726,00      1 376 000,00           36 639,00           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. 

Bli fast giver. Du kan også 
gi et engangsbeløp ved å 
bruke vår 
bankkonto: 3030.27.70049 

Last ned VIPPS til din 
mobil og gi via det.  

_______________________________________________________________________________________ 

KONTAKT OSS:   

Brogaten 14 
Postboks 180 
4400 Flekkefjord 
Bankkonto: 3030.27.70049 
flekkefjord@metodistkirken.no 

Pastor/Daglig leder 
Einar Christian Drange 
92436815 / 
ecdange@metodistkirken.no 
 

Pastor 
Jan Robert Madsen 
906 99 378 
Jan.robertmadsen@metodistkirken.no 
* kontortid: onsdager 10:00 - 12:00 

Sang- og musikkansvarlig 
Ruth Waldron 
415 53 947 
Ruth.e.waldron@flekkefjord.metodis
tkirken.no 

Musikkansvarlig 
Emmanuel Waldron 
415 53 947 
emmanuel@flekkefjord.metodist
kirken.no 

Vaktmester 
Kjell Ståle Hamar 
401 41 531 
Kjell.stale.hamar@flekkefjord.metodis
tkirken.no 

63777 

mailto:flekkefjord@metodistkirken.no
mailto:ecdange@metodistkirken.no
mailto:Jan.robertmadsen@metodistkirken.no
mailto:Ruth.e.waldron@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:Ruth.e.waldron@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:emmanuel@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:Kjell.stale.hamar@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:Kjell.stale.hamar@flekkefjord.metodistkirken.no
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