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EKTESKAPSWEEKEND 
Sett av helgen 23-25 november til en av dine 

viktigste investeringer! 

I november vil vi 

oppfordre og 

invitere deg til å 

sette av en viktig 

helg for å investere 

i ekteskapet ditt. 

Karina og Jarle 

Waldemar vil ut fra 

deres bok "Slik blir 

et godt ekteskap 

enda litt bedre" ha 

ansvaret for kurset.  

Tema som blir tatt 

opp: 

– Slik investerer 

dere i hverandre 

– Slik påvirker dere 

hverandre 

– Slik kan ulikheter 

bli en styrke 

– Slik kommer dere 

nærmere hverandre 

– Slik styrker dere 

det intime samlivet 

– Slik takler du feil hos ektefelle 

  

Selve helgen skal være på Farsund Resort. I 

tillegg til flott undervisning og samtale vil 

dermed helgen 

være en god 

mulighet til å 

reise vekk som 

par på et flott 

hotell og bruke 

kvalitetstid og 

investering i 

hverandre. Kurset 

og helgen vil være 

for alle ektepar 

uavhengig alder 

på ekteparene 

eller lengden på 

ekteskapet. 

Denne helgen kan 

også være en 

viktig investering 

for par som ikke 

er gift. Helgen er 

åpen for alle.  

  

Mer informasjon 

kommer i mars. 

Men sett allerede 

av denne helgen i kalenderen!  

Metodistkirken 
i Flekkefjord 

Mars 2018 

Nr.2/2018 

5.årgang 

www.metodisten.no 

En relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet 

Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din 

seier?             PAULUS’ FØRSTE BREV TIL KORINTERNE  15, 54-55 
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FELLESKIRKELIG BØNNEVANDRING 

FOR FLEKKEFJORD BY 
På årets Langfredag inviterer flere av byens 

kirker og menigheter til bønnevandring for 

byen vår. Bønnevandringen vil starte 

Langfredag kl.12:15 utenfor Flekkefjord Kirke. 

Bønnevandringen vil dermed begi seg 

gjennom byen og stoppe ved flere steder. På 

hvert stoppested som representerer ulike 

sider av byen vil det leses fra Bibelen og be 

over denne siden av byen. Ved denne 

bønnevandringen vil vi som kirker og 

menigheter vise at vi står sammen i vår 

omsorg og kjærlighet for byen vår og la 

bønnen få positiv innflytelse på byen vår. Fra 

vår menighet er Pastor Einar Chr. Drange 

hovedansvarlig. Om du kunne tenke deg å 

lese fra Bibelen, eller be ved en av de ulike 

stasjonene vil Pastor Drange sette veldig pris 

på det. I forkant av bønnevandringen feirer vi 

Pasjonsgudstjeneste i Metodistkirken kl. 

11:00.  

BØNN- OG FASTEUKE I «DEN STILLE 

UKEN» 
De 40 dagene før påskedag har vært kirkens 

tradisjonelle fastetid sammen med 

adventstiden. Vi ønsker i år å legge til rette 

for og oppmuntre til større fokus på bønn- og 

faste i tiden før påske. Det er mange måter å 

faste på, men poenget og hensikten er at vi 

ærer Jesus og rettet vår oppmerksomhet mot 

vår Herre og mester. Vi vil spesielt oppfordre 

til dette i det som kalles «den stille uken» 

som er før selve påsken inntreffer. Vi vi denne 

uken mandag – onsdag invitere til åpen kirke 

kl. 18:00 – 20:00. Du kan da velge å sitte i 

bønn etter den tiden du ser passer. Det vil bli 

trykket opp en egen brosjyre med mer 

informasjon som vil gjøres tilgjengelig i kirken 

og på nettsiden vår.   

ANNONSERING FREMOVER 
Annonsering er en viktig informasjonskilde 

både for våre egne medlemmer, men også for 

dem utenfor. Allikevel blir vi nødt til å 

reduserer kostnadene på annonsering i 

avisen. Dette fordi det over lengre tid ikke gir 

noe stor effekt i å nå nye mennesker med det 

vi driver med gjennom avisannonser kontra 

kostnaden som i 2017 var på nesten 60 000,-. 

Fremover vil informasjon og aktiviteter som 

annonseres i avisen derfor kuttes ned 

betraktelig. Samtidig vil vi øke annonsering og 

informasjon gjennom andre kanaler hvor vi 

tror vi i større grad lykkes å treffe vår 

målgruppe. Nyhetsbladet som du holder i 

hånda, eller leser på nett vil fortsette å utgis 

ca månedlig. Om du river ut midtsiden med 

kalenderen vil du ha all informasjon for hånd 

framover. Heng den gjerne på kjøleskapet 

eller annet synlig sted. Vi har nå fått vårt 

digitale medlems- og folk register i drift. Vi vil 

derfra sende ut nyhetsbrev hver fredag med 

siste nyheter og ukesplan. Vi vil iløpet av 

Mars måned også starte med utsendelse av 

SMS for dem som ønsker motta det. Ønsker 

du motta nyhetsbrev på epost/SMS kan du 

skrive deg opp på en liste som vil ligge i 

kirkesalen eller send en epost til 

flekkefjord@metodistkirken.no om ønske å 

motta nyhetsbrev/SMS. 

mailto:flekkefjord@metodistkirken.no


3 
 

SOUL CHILDREN OG SOUL TEENS PÅ 

TUR TIL LONDON 
I innledningen til vinterferien reiste våre to 

eldste kor på tur til London 

På turen var nesten samtlige av Soul Children 

og Soul Teens sangere med pluss en stor 

gruppe voksne ledere. Langhelgen fra fredag 

til mandag ble fullt med mye av det 

spennende London har å by på av 

sightseeing, shopping og gode opplevelser. 

Samtidig var det nok mange som satte pris på 

å møte andre jevnaldrede ungdommer fra 

menigheten "The People Christian 

Fellowship". Dette er menigheten hvor både 

Ruth og Emmanuel Waldron har sin bakgrunn. 

Pastoren David Daniel er en av instruktørene 

på årets Sangfesten Flekkefjord. I denne 

menigheten fikk våre ungdommer treffe de 

lokale lørdag kveld over pizza før det var 

øvelse for fremføring på Gudstjenesten 

søndag formiddag.  

  

Det ble en flott tur og veldig god start på 

årets vinterferie - som nok vil stå som 

høydepunktet for de fleste. 

  

 

GRUPPEFEST 
Onsdag 14. februar ble det invitert til feiring 

og informasjon om menighetens 

smågruppearbeid 

Siden oppstart av Livsnære grupper for 4 år 
siden har dette vært et av vår menighets 
hovedsatsing områder. Samtidig har vi flere 
andre grupper i menigheten. For å feire og 
gjøre de ulike gruppene synlige ble det 
invitert til fest i Wesleysalen. Festen ble ledet 
av menighetens gruppeansvarlig Gaute 
Grimsby. Det var flere flotte underholdning 
innslag iløpet av kvelden i form av sang, toner 
og høytlesning. Det ble også gitt mulighet til 
vitnesbyrd fra deltakere i gruppene hva det 
betydde å være del av en smågruppe. Det ble 
gitt oppfordring til å bli med i en gruppe for 
dem som ikke er det og Pastor Einar Drange 
fortalte litt om menighetens satsing på 
Livsnære grupper videre. Ønsker du å koble 
på en livsnær gruppe kan du sende en epost 
til flekkefjord@metodistkirken.no
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Torsdag 1. mars 

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 
 

Fredag 2. mars 

19:00 Fredagsklubben 12-16 
 

Søndag 4. mars  

11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
taler. Konfirmantene deltar. 
Medlemsopptakelse. Nattverd. Søndagsskole. 
SCLUB5+@11. Kirkekaffe med inntekt til 
konfirmantenes tur til London. 
Menighetens forbønnsliste: Speider, leder Trond Ivar 
Vikøren. 
Metodistkirkens forbønnsliste: Metodistkirken i Norge, 

Nasjonalt Arbeid. Leder Leif S. Jacobsen.   

13:00 Menighetsmøte. Tema er 
vertskapsgruppens funksjon og oppgaver 
framover.   
19:00 Stille kveld. En kveld for å søke Gud i 
stillhet og bønn. Lokalpredikant Åse Kari 
Stensrud leder kvelden. 
 

Mandag 5. mars 

11:30 Formiddagstreff 
17:45 Konfirmant samling i Frikirken 
20:00 Lovsangøvelse 

 

Tirsdag 6. mars  

17:30 Speider 
 

Onsdag 7. mars  

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 8. mars  

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 11. mars 

16:30 Bønn 
17:00 Storsamling. Sang av Pre Soul Children. 
Pastor Einar Chr. Drange taler. Nattverd. 
Kveldsmat.  
Menighetens forbønnsliste: Sangfesten 
Metodistkirkens forbønnsliste: Halden, Prest Albert A. 

Gjøstøl. 

Mandag 12. mars 

17:45 Konfirmantsamling 
19:00 Bønnesamling på Haugli 
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 13. mars 

17:30 Speider 
 

Onsdag 14. mars 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
19:00 Informasjonsmøte for konfirmanter 
2019. Mer informasjon på vår 
nettside/Facebook.  
 

Torsdag 15. mars  

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- Konfirmantene 
selger mat til inntekt for London turen. 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 

Fredag 16. mars 

19:00 Fredagsklubben 12-16 
Sangfesten 2018 starter!!! Mer informasjon 
på vår nettside/Facebook 
 

Søndag 18.mars 

11:00 Felles Sangfestengudstjeneste i 
Flekkefjord Kirke. Tom Jarle Kristiansen taler. 
Sang av David Daniel. Søndagsskole. 
SCLUB5+@11.  
19:00 Sangfesten konsert på Spira. Billetter 
kjøpes via «e-ticket» eller på Doffen, Spira. Ta 
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med venner og bekjente til en fantastisk 
konsert!  
 

Mandag 19. mars 

11:30 Formiddagstreff 
20:00 Lovsangøvelse 
 

Tirsdag 20. mars 

17:00 Fasteaksjonen 2018. Konfirmantene 
møter i bankkjelleren.  
17:30 Speider 
19:00 Bibeltime med Jan Robert Madsen 
 

Onsdag 21. mars 

18:00 Menighetens årsmøte. Ledes av 
Tilsynsprest Ingull Grefslie. Andakt, nattverd. 
Gjennomgang av menighetens årsrapport og 
valg. Alle er velkommen! 
19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 22. mars  

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 
Søndag 25. mars PALMESØNDAG 
10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Jan Robert Madsen taler. 
Egen samling for barna.  
Menighetens forbønnsliste: Metozoom, leder Thore 
Hinderaker.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Tromsø, Prest Ole 

Jakob Vestvik, Diakon Solfrid Johansen.   

 

Mandag 26. mars 

18:00 Åpen Kirke for bønn og meditasjon 

 

Tirsdag 27. mars 

18:00 Åpen Kirke for bønn og meditasjon 

 

Onsdag 28. mars  

18:00 Åpen Kirke for bønn og meditasjon 

Torsdag 29. mars SKJÆRTORSDAG 

18:00 Kjærlighetsmåltid. Pastor Einar Chr. 
Drange. Andakt, sang, måltid, nattverd. 
 

Fredag 30. mars LANGFREDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Pasjonsgudstjeneste. Pastor Einar Chr. 
Drange 
Menighetens forbønnsliste: Formiddagstreff 
Metodistkirkens forbønnsliste: Harstad/Narvik, Prest 

Ole Jakob Vestvik, Diakon Helen Byholt Lovelace. 

12:15 Felleskirkelig bønnevandring for 

Flekkefjord by.  

Søndag 1. april 1.PÅSKEDAG 

10:30 Bønn 
11:00 Gudstjeneste. Pastor Einar Chr. Drange 
taler. Nattverd. Egen samling for barna.  
Menighetens forbønnsliste: Forbønnstjenesten, leder 
Arvid Moi.  
Metodistkirkens forbønnsliste: Finnsnes, Roy Frode 

Løvland. 

Tirsdag 3. april 

17:30 Speider 
17:45 Konfirmantsamling 
 

Onsdag 4. april 

19:00 Flekkefjord Gospelkor 
 

Torsdag 5. april 

11:00 Bønn 
16:00 Middag for kun 20,- 
17:30 Metozoom 
18:00 Soul Children 
19:00 Soul Teens 
 
VI GRATULERER! 

Bursdag  
20 år 

Trine Homme Misund, 15.3. 

65 år 

Inger Lise Madsen, 09.03. 

75 år 

Inger Johanne Jakobsen, 30.03.
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BESØK FRA 

ZIMBABWE! 
I begynnelsen 

fikk vi besøk fra 

Pastor Marara 

fra Zimbabwe. 

Det ble et flott 

besøk! Pastor 

Marara var 

invitert til vår 

menighet i 

forbindelse med 

vår menighets misjonsprosjekt i Lupote, 

Zimbabwe hvor Marara er pastor. Dette var 

Mararas første reise med fly og opplevelse av 

snø og kuldegrader som Flekkefjord gav. 

Marara talte bodde under oppholdet sitt i 

Flekkefjord hos familien Løvland på Gyland, 

og familien Aagesen på Søyland. Mararas 

første møte med resten av menigheten var en 

misjonsfest lørdag 3. februar. Her fikk de 

fremmøtte høre vitnesbyrd fra Marara, 

presentasjon av misjonsprosjektet, lære 

sanger fra Lupote og smake på afrikansk mat. 

Søndagen dagen 

deretter talte 

Marara for 

menigheten som 

du kan høre på 

vår nettside. 

Marara fikk også 

oppleve skitur på 

Knaben og syntes 

dette var en 

utfordrende 

øvelse. Folk i hans 

hjemland tenkte 

selv at skigåing på 

snø var en sprø aktivitet. Nå kan Marara selv 

fortelle om sine egne erfaringer når han 

kommer hjem. Marara deltok også på noen av 

aktivitene som skjer iløpet av uken i kirken 

blant annet på myldretorsdag. Turen gikk 

videre til Marara til Oslo for å møte 

representanter fra Metodistkirken Norge og 

reise deretter til Bergen med Jon Løvland for 

å tale på Gudstjenesten i Metodistkirken i 

Fyllingsdalen. Vi er takknemlig for besøket til 

Marara, hans inspirasjon og vitnesbyrd som vi 

er sikre vil gi oss mer inspirasjon framover. Vi 

ber om Guds velsignelse for Marara og hans 

menigheters arbeid og gleder oss til å 

samarbeide om misjonsprosjektet. 

METOZOOM PREMIERE PÅ SPIRA 
26. januar ble det storstilt premiere da 

Metozoom hadde filmpremiere på selveste 

Flekkefjord kino! Hver torsdag samles 

ungdommer til filmproduksjon ledet av Thore 

Hinderaker. Her får ungdommene lære om 

regissering, skuespill, klipping, spesialeffekter, 

manusskriving m.m. Etter mange års arbeid 

var det endelig tid for premiere av deres to 

siste produksjoner: kortfilmene "Kontakt" og 

"Trippel Trøbbel". Den første filmen basert på 

en sann historie og den andre en fiktiv 

historie omkring mobbing, ensomhet, 

vennskap og kriminalitet.  Kinosjefen i 

Flekkefjord by hadde vært så vennlig å latt 

Metozoom få leie kinosalen til filmvisning i 

forkant av ordinær filmvisning på Flekkefjord 

Kino. Det ble en flott kveld hvor kinosalen ble 

nesten fullsatt.  Thore Hinderaker ønsket folk 

velkommen, fortalte om filmklubben og 

presenterte etter filmene nåværende 

medlemmer i Metozoom. 
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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     1 186 969,00      1 513 500,00                          -    

Des     1 443 451,00      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.  
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