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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i 
manntall.   Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.   Og alle 
drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt,  for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.  Og mens 
de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en 
krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine.  Med ett stod en 
Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa 
til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket:  I dag er 
det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal 
finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»  Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang:

     «Ære være Gud i det høyeste

        og fred på jorden

        blant mennesker som har Guds velbehag!»



Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, 
godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre 
og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, 
slik skal også dere gjøre.Men fremfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er 
fullkommenhetens bånd. Og la Guds fred råde i hjertene deres! Den ble dere også kalt 
til i en kropp. Og vær takknemlige!La Kristi Ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere 
underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved 
nåden synger i deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt 
i Herren Jesu navn, og takk Gud vår Far ved Ham. (Kolosserbrevet 3,12-17)

KRAFTVERK – nytt ungdomsmøte i samarbeid med Frikirken

Lørdag 2.november starter Frikirken og Metodistkirken opp et nytt tilbud for ungdom i 
8.klasse og oppover. Ledere for dette arbeidet er per i dag Lars Aksel Teistedal (barne- og 
ungdomsarbeider) fra Frikirken og Kirsten Øysæd (barne- og ungdomsarbeider) og Åse-
Beate Hinderaker (menighetsarbeider) fra Metodistkirken. Tema for høstens møter er ”Å 
bli kjent med Jesus”, med litt ulik innfallsvinkel fra gang til gang. Tilbudet har fått navnet 
Kraftverk – fordi det skal være et sted der ungdom kan komme for å få påfyll av Jesus og 
alt det gode han har å gi oss! 

Ønsker du å vite mer eller å være med i dette arbeidet på en eller annen måte? 

Kontakt Lars (907 78 241), Kirsten eller Åse-Beate  

YOUTH GOSPEL FESTIVAL. 15. - 17. november er Ruth og Emmanuel Waldron 
fra London tilbake til Flekkefjord allerede i november!! De kommer også tilbake i mars 
2014 til Sangfesten, men før det bruker de altså en helg i høst spesielt til å inspirere 
ungdommer!

Det er jo helt naturlig at en gospelfestival har mye sang, men Ruth vil også bruke noe av 
tiden på andre ting. Hun inviteres igjen og igjen til ungdomsfestivaler bl. a i Copehagen 
Gospel Festival Young fordi hun har en helt spesiell evne til å inspirere og jobbe med 
ungdommer i forhold til tro, egenverdi og se sine muligheter. Festivalen er åpen for alle 
ungdommer som ønsker å delta, og en gruppe på 12 ungdommer helt fra Porsgrunn er 
påmeldt. De bruker Haugli Leirsted til overnatting. Du trenger heller ikke synge i kor til 
vanlig for å delta, det er bare å komme. Koster kr. 100,- for helgen, og det går til å dekke 
utgifter til bevertning. Festivalorkesteret består av Daniel Hinderaker fra Flekkefjord 
(trommer), David Elevique fra London (orgel), Håkon Eivind fra Oslo (Bass) og Emmanuel 
Waldron (Piano).

Festivalen avsluttes med storsamling/konsert søndag 17. november kl. 18.00. Det blir 
en flott MBU-feiring, og vi håper alle i menigheten får med seg denne flotte konserten 
og gjerne tar noen med seg. Det er fri entré, men mulighet for å gi en gave til dekking 
av konserten/arrangementet ved utgangen. Spesiell oppfordring: Kjenner du at du vil 
investere spesielt i dette arrangementet for ungdommene, oppfordres du til å gi en gave 
inn på konto 3030.31.35193 (Joy Singers/Soul Children). 

BIBELVERSET



FELLESMØTER I UENESHALLEN
7.-10.novmber arrangerer Flekkefjords menigheter sammen fellesmøter i Ueneshallen. 
Egil Svartdahl, for noen kjent som TV-pastoren, skal tale på møtene. På lørdagen 
kommer også barneevangelist Jarle Waldemar og har et eget opplegg for barn i 1. til 7. 
klasse (men også yngre barn kan være med). Da blir det sang, trylling og undervisning 
fra Bibelen (med innlagte matpauser) rettet mot denne aldersgruppa, og det hele 
avsluttes med et familieshow på ettermiddagen. På lørdagskvelden blir det også 
”Nærbilder med Egil Svartdahl” og lovsangskonsert for ungdom (i alle aldre, men 
målgruppa er i først og fremst 8.klasse og oppover til 3.vgs). Søndag blir det felles 
nattverdsgudstjeneste i hallen og møte på kvelden. Vi i arbeidskomiteen tror dette 
kommer til å bli utrolig bra, og vi ber om og håper at flere mennesker i byen vår skal bli 
bedre kjent med Gud og hans kjærlighet som et resultat av disse møtene!

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Torsdag 7.nov 

19.00: Folkemøte – Egil Svartdahl taler

Etter møtet: Kafé

Fredag 8.nov 

19.00: Folkemøte - Egil Svartdahl taler

Etter møtet: Kafé

Lørdag 9.nov 

11.00-12.30: Seminar for menn med 

Egil Svartdahl. Sted: Maritim Fjordhotell.

12.00-16.00: Sang og moro med Jarle Waldemar 

17.00-18.00: Familieshow

Mellom møtene: Kafé

20.00: Nærbilder med Egil Svartdahl

22.00: Lovsangskonsert

Søndag 10.nov

11.00: Gudstjeneste med nattverd – 

Egil Svartdahl taler

Etter gudstjenesten: Kirkekaffe

18.00: Avslutningsmøte – Egil Svartdahl taler

Etter møtet: Kafé



Fredag 1. november
19.00 Aftenmisjonen på Lista
Lørdag 2. november
20.00 KRAFTVERK
Søndag 3. november                                        
11.00 Gudstjeneste, Pastor Jan Robert 
Madsen taler, Nattverd
Mandag 4. november
11.30 Formiddagstreff
7.-10. november
Fellesmøter i Ueneshallen
Søndag 10. november                                                                 
11.00 Gudstjeneste i Ueneshallen
Tirsdag 12. november
19.00 Aftenmisjonen, Israelsmøte
15.-17. november
Youth Gospel Festival
Lørdag 16. november
20.00 KRAFTVERK
Søndag 17. november
11.00 Gudstjeneste, MBU-dagen
17.00 Storsamling
Mandag 18. november
11.30 Formiddagstreff
Lørdag 23. november
10.00 Hellig-ånd seminar
Søndag 24. november  
11.00 Gudstjeneste. Lidende kirkes 
søndag. 
19.00 Bønn, meditasjon og nattverd
Mandag 25. november
Alpha-middag
Lørdag 30. november
20.00 Kraftverk

NOVEMBER
Søndag 6. des., 1. søndag i advent  
                                     11.00Gudstjeneste, Pastor Jan Robert
Madsen taler. Nattverd. Mezzo deltar.
Mandag 2. desember
11.30 Formiddagstreff. Adventmøte
19.00 Alpha
Søndag 8. des., 2. søndag i advent
                                        11.00Gudstjeneste Einar Sand taler
17.00 Storsamling, Speiderparade
Luciaopptrinn, Soul Children synger,
speiderne har utloddning.
Mandag 9. desember
19.00 Alpha.
Tirsdag 10. desember
19.00 Adventmøte i Aftenmisjonen
Fredag 13. desember
19.00 Aftenmisjonen på Lista
Lørdag 14. desember
20.00 KRAFTVERK, juleavslutning
Søndag 15. des., 3. søndag i advent
17.00 Vi synger julen inn
Mandag 16. desember
19.00 Alpha                                       
Tirsdag 24. desember Julaften
16.00 Gudstjeneste
Onsdag 25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste
Pastor Jan Robert Madsen taler
Onsdag 1. januar, 1. Nyttårsdag
12.00 Gudstjeneste, Nattverd, Pastor
 Jan Robert Madsen taler

       

DESEMBER



VERTSKAPSGRUPPER

KOLLEKTØRER
November: 

Jan Østreim 

Alf Sverre Thompson

November: 

Anne Solveig og Sigmund Krosslid

Liv og Harald Antonsen

Solfrid L. Fyllingslid

Åse Kari og Alf Stensrud

Desember:

Berit og Kjell Fodnestøl

Tove og Svein Flikka

Grete og Petter Tagholdt

Astrid Halvorsen 

Desember: 

Kåre Didriksen

Johnny Risvold

FØDSELSDAGER 

01.11 fyller Norolf Daastøl 90 år 

12.12 fyller Edith Stensvold 85 år 

22.12 fyller Norvald Gyland 80 år 

Menigheten ønsker hjerteligst til 
lykke med dagen og ber om Guds rike 
velsignelse i tiden som kommer!

BARN OG UNGDOM I 
METODISTKIRKEN

Mandager 

18.00-19.00: Tentro for konfirmantene

Tirsdager 

17.30-19.30: Speideren (Se egen kalender 
på www.metodisten.no)

Torsdager

16.00: Middag for hele familien!

16.45: Pre Soul Children

17.30: MetoZoom

18.00: Soul Children

20.00: Soul Teens

Lørdager i partallsuker

20.00: Kraftverk (ungdomsmøte). Nytt 
tilbud fra 2.november! 

Søndager

11.00: Søndagsskole (Se kalenderen på 
metodisten.no hvilke søndager dette 
tilbys.)

Vil du vite mer eller har du spørsmål om 
vårt barne- og ungdomsarbeid? 

Kontakt barne- og ungdomsarbeider 
Kirsten Øysæd (915 43 651) eller 
menighetsarbeider Åse-Beate Hinderaker 
(476 64 316). 
HELLIG ÅND-seminar - i 
iMetodistkirken med Jan Torland, lørdag 
16.nov kl. 10.00 til kl.18.00 Sammen 
med kona Kristin driver han «jorda rundt 
disippeltreningsskole» på Sola i Rogaland. 
Nå har han også fått ansvar for UIOs 
(Ungdom i Oppdrag) sommerfestival 
GOfest. 

På seminaret i Flekkefjord vil han 
konsentrere seg om Den Hellig Ånd i våre 
liv. Hva som skjer og hvorfor dette tema er 
så viktig å belyse.



Trenger du forbønn eller noen å be 
sammen med?
Ta gjerne kontakt eller ring til Pastor Jan Robert Madsen 
– 906 99 378
Alt som blir nevnt for forbederne blir ivaretatt med 
absolutt taushet!

Benytt gjerne bønneboken som ligger til bruk ute i 
vestibylen. Det som blir skrevet ned blir bedt spesielt 
over på bønnemøtene.

Foto: Tove Odland. Liberia

Flekkefjord Soul Children på Soul Children Festivalen 
27.-29.september dro en liten gjeng på fire ledere og ni deltakere fra Flekkefjord Soul 
Children til Oslo og deltok på The International Soul Children Festival 2013. Her fikk 
vi synge sammen med 90 andre kor (1600 andre deltagere!), og vi lærte sanger fra 
både norske og utenlandske instruktører, blant andre selveste Walt Whitman, som 
startet verdens første Soul Children-kor i Chicago for 32 år siden. I tillegg til fantastiske 
instruktører, fikk vi også god undervisning av Actas trosopplæringsteam. 

Informasjon om forbønnstjeneste.
Vi er en gruppe fra menigheten som ønsker å tilby forbønnstjeneste under og etter 
gudstjenestene i kirka vår. Vi tror at Gud virker midt i blant oss, blant annet gjennom 
bønn!

Vi ser for oss at denne tjenesten vil inneholde følgende oppgaver: 

• Be for de som deltar i gudstjenesten.

• Være tilgjengelig for samtale, forbønn på forreste benk i ca. 1 time etter 
gudstjenesten. Det vil så langt det er praktisk mulig alltid være en forbeder av hvert 
kjønn tilstede. Disse bærer et skilt med «Forbeder» på. Oppstart blir på gudstjenesten 
27.oktober, og deretter hver gudstjeneste i kirka kl. 11. Vi ønsker oss flere frivillige til å 
være med som forbedere. Dersom dette er noe du kjenner at du ønsker å bidra med er 
du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Lilly eller Kirsten.

Temaet for årets festival var ”Å heie på 
hverandre”, som ble formidlet gjennom 
drama og annen god undervisning. I 
løpet av helga holdt Mass Choir (navnet 
på festivalkoret) to konserter: en på 
Rådhustrappen og en i Oslo konserthus 
(bildet). 

Festivalen ble virkelig en opplevelse for 
oss som reiste, og vi håper å få med oss 
hele Flekkefjord Soul Children til neste års 
festival! 



Kirsten Margrete Øysæd
91543651
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FORBØNN 
03. nov. Drammen, Pastor Anne Grete Spæren 

Rørvik

10. nov. Kristiansand, Pastor Solveig A. Skaara

17. nov. Lillestrøm, Pastor Steinar Hjerpseth og 

diakon Liv Berit Carlsen

24. nov. MBU, leder Audun Westad, prest Frøy-

dis Grinna, sekretær Camilla Gaarn Røed.

01. des. Kragerø og Skien, Pastor Harald Olsen

08. des.  Tistedal, Pastor Ray Svanberg

15. des. Mysen, Pastor Andreas Kjernald

22. des. Arendal, Pastor Stig-Johnny Jørstad

29. des. Brobyggeren, Andaktsheftet IDAG, Karl 

Anders Ellingsen, Øystein Brinch


