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BIBELVERSET

Ungdommene får besøk av 
Solomon Facey – igjen!
16.-19.januar kommer gospelinstruktøren 
fra London til Flekkefjord nok en gang! 
Besøket er påspandert ungdommen av 
60-årsjubilanten Gerd Aasen.

Tordag 16.januar kommer Solomon Facey 
og starter øvelse sammen med Soul 
Children og Soul Teens.

På fredag og lørdag blir det hektiske 
dager med øvelser for å få klart 
konsertprogrammet til den store festen 
for Gerd som blir 60 år.

Alle som er i korene nå, og tidligere 
sangere i Joy Singers inviteres hjem for å 
være med på dette! Sett av 16.-18. januar 
allerede nå!

Programmet for dagene legges ut på 
Facebook og på www.metodisten.no.

Vi i koret nå, og alle tidligere Joy Singers-
sangere, har de siste årene nytt godt av 
Gerds kjærlighet til oss med pausemat 
hver eneste torsdag. 

Og at hun i tillegg gir oss denne 
muligheten med Solomon på besøk til 
oss og kombinerer det med konsert på 
sin bursdag er bare så flott! Vi håper 
at kirken blir fullsatt denne lørdagen til 
konserten! Hurra for Gerd!

Vi gratulerer Olaf Thormodsæter som 
ble tildelt Kongens Fortjenestmedalje i 
sølv på sang- og musikkgudstjeneste i 
Metodistkirken søndag 8. desember.

Olaf har spilt og ledet kristen sang i 
hele regionen i en årrekke og han har 
vært med i Kvanvik søndagsskole i 42 
år.Denne trofaste innsatsen gjør han i 
høyeste grad fortjent til medaljen. Vi 
gleder oss sammen med ham.

Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke 
motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»               Josva 1, 9                                   

                                                                                                                             
KONGENS FORTJENESTEMEDALJE





Onsdag 1. januar
12.00 Gudstjenest, Nattverd, Pastor 
Jan Robert Madsen taler
Søndag 5. januar                                        
11.00 Gudstjeneste, Pastor Jan Robert 
Madsen taler, Søndagsskole.
Torsdag 9. januar
17.00 Nyttårsfest for hele familien.
Lørdag 11. januar
20.00 Kraftverk, ungdomsmøte i 
Frikirken
Søndag 12. januar                                                                 
11.00 Gudstjeneste. Gaute Grimsby 
taler. Søndagsskole.
Mandag 13. januar
11.30 Formiddagstreff
16. - 18. januar
Kordager med Solomon Facey
Lørdag 18. januar
19.00 Konsert med Flekkefjord Soul 
Children og Solomon Facey
Søndag 19. januar
11.00 Gudstjeneste. Pastor Jan Robert 
Madsen taler. Søndagsskole.
Tirsdag 21. januar
19.30 Aftenmisjonen, årsmøte.
Lørdag 25. januar
11-17 Undervisning i sjelesorg/forbønn 
v/ Odd Arvid Stykket
20.00 Kraftverk, ungdomsmøte
Søndag 26. januar  
11.00 Gudstjeneste.  O. A. Stykket taler 
Mandag 27. januar
11.30 Formiddagstreff

JANUAR
Søndag 2. februar
11.00 Gudstjeneste. Nattverd 
Pastor Jan Robert Madsen taler, 
Søndagsskole.
Lørdag 8. februar
20.00 Kraftverk.  Ungdomsmøte i 
Frikirken. 
Søndag 9. februar, Misjonsdagen
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Pastor Jan 
Robert Madsen taler.
17.00 Storsamling. Pre Soul Children 
synger.
Mandag 10. februar
11.30  Formiddagstreff 
Søndag 16. februar, Bibeldagen
11.00 Felles Gudstjeneste i Frikirken. 
Flekkefjord Gospelkor synger
Tirsdag 18. februar
19.30 Aftenmisjonen
21. - 22. februar
Kurs: Hjertehagen. Odd Arvid Stykket 
og Ann Britt Wige underviser.
Lørdag 22. februar
20.00 Kraftverk. Ungdomsmøte                                      
Søndag 23. februar
11.00 Gudstjeneste. Einar Sand taler. 
Søndagsskole.
Mandag 24. februar
11.30 Formiddagstreff

       

FEBRUAR



VERTSKAPSGRUPPER

KOLLEKTØRER
Januar: 

Kjell Fodnestøl 

Nils Kåre Gyland

Januar: 

Anny og Kåre Didriksen 
Elisabeth og Svein Egeland 
Ellen og Toralf Førland 
Anne Thu 
Bjørg Torunn Lohne 

Februar:

Audhild og Jan Sverre Didriksen 

Lilly og Jan Harald Lilledrange 

Kari og Svein Løvland 

Tove og Sveinung Sinnes 

Februar: 

Ellen Forland

Martha Sand Meistad

FØDSELSDAGER 

11.01 fyller Svein Løvland 50 år 

19.01 fyller Anne Thu 50 år 

08.01 fyller Gerd Aasen 60 år

10.01 fyller Magne Løvland 75 år

16.02 fyller Randi Krogedal 75 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

19.30: Soul Teens

Lørdager i partallsuker

20.00: Kraftverk (ungdomsmøte). 

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). Se også www.metodisten.no

Vår menighet er avhengig av dine gaver for 
å drive et godt og aktivt menighetsarbeid.
Når vi nå nærmer oss ett nytt år vil vi 
minne om muligheten til å gi skattefri 
gaver til menigheten.Beløpsgrensen er 
12000 kr i året og vi oppfordrer dere til å 
bruke denne muligheten.

Trenge du mer opplysninger kan du 
kontakte pastoren eller finanskomiteens 
leder Sigmund Kroslid

Medlemmer og venner av 
Metodistkirken I Flekkefjord.



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

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.

Lavmælt og trygg formidling av kraft og 
helbredelse 

Kurs for kristne veiledere, sjelesørgere og 
forbedere i Flekkefjord Frikirke, lørdag 25.januar 
2014, kl.11.00-17.00 

Kursavgift 200,-, som dekker kursmateriell og 
varm lunsj. 

Kursholder: Odd Arvid Stykket 

Påmelding innen 20.januar: 

ove.nybo@frikirken.no, tlf: 905 72 593 

kirsten.oysad@flekkefjord.metodistkirken.no, tlf: 
915 43 651

Et samarbeid mellom Metodistkirken i Flekkefjord 
og Frikirken i Flekkefjord
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Vil du være med i bibel- / bønnegruppe?
Som kristne er det viktig å være med på møter og gudstjenester i kirken. Men det er 
også viktig å delta i en mindre sammenheng hvor en kan dele erfaringer og bli bedre 
kjent med Guds ord. Dersom du ønsker å være med i en slik gruppe, er du velkommen 
til å kontakte pastoren som vil hjelpe deg. 

Temadag med Egil Svartdal 14. april
Egil Svartdal er godt kjent for mange som TV-pastoren. Lørdag 14. april besøker 
han Flekkefjord og hvor han vil undervise bl.a om Flergenerasjonsmenigheten. 
Dette er et tema som vi vet opptar mange, og derfor vil vi oppfordre alle som har 
mulighet til å sette av tid til å være med denne dagen. Nærmere om tid og sted 
for møtene vil bli kunngjort i Agder og i våre møter når dette blir klart.

Husk årsmøtet 28. mars!
Vi håper at riktig mange blir med på menighetens årsmøte onsdag 28. mars. Vår 
nye tilsynsmann, Svein Veland, blir med. Alle som ønsker å ha sine rapporter med i 
Fellesrapporten bes om å levere disse til presten snarest. Regnskaper leveres for revisjon 
til Reidun Birkedal eller Audhild Didriksen

Ny nettmedarbeider
Frode Didriksen har sagt seg villig til å ta på seg oppgaven som nettmedarbeider. Noe 
vi er svært takknemlige for! Han skal administrere nettsiden og legge inn stoff DERE 
sender ham. Metodisten.no – er navnet på vår nettside, og er et av våre viktigste 
kommunikasjonsmidler. Vi vil oppfordre alle underavdelinger og enkeltpersoner til å 
kontakte Frode med aktuelle saker og ting som en ønsker skal legges ut. På den måten 
kan nettsiden bli både informativ og spennende!

Har du behov for noen å snakke fortrolig med?
Noen ganger føler vi oss veldig alene med tanker eller problemer. Da er det ofte godt å 
snakke med noen man vet har taushetsplikt. Menigheten skal være et sted hvor vi kan 
finne hjelp (Gal. 6,2). Ta gjerne kontakt med pastor Jan Robert Madsen – 906 99 378 eller 
Kirsten Øysæd – 915 43 651, og avtal tid.

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS

Har du behov for å snakke med noen?      Ring og avtal tid:

Pastor
Jan Robert Madsen,
38 32 23 62 eller 906 99 378

Barn- og Ungdomsleder:
Therese Myhre Nilsen,
415 20 443

Sang- og Musikkleder:
Alf Hagen, tlf. 917 65 480

Kirsten Margrete Øysæd
91543651
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OPPSTART AV FLEKKEFJORD SOUL CHILDREN
Torsdag 22.august hadde Flekkefjord Pre Soul Children og Flekkefjord Soul 
Children sine første øvelser i Metodistkirken. Det møtte opp rundt 20 på Pre 
Soul og 36 på Soul Children. Det ble to gode øvelser med både nye og ”gamle” 
sanger, ny dirigent og et flott crew. Leder for hele Flekkefjord Soul Children, Bente 
Hinderaker, holdt andakt for begge korene. Vi i crewet er veldig fornøyde med 
oppstarten, og ser fram til høsten videre. Og enda flere er selvfølgelig velkomne i 
begge korene, og på middag i kirka kl 16!

Åse-Beate Hinderaker, dirigent

FORBØNN
Vi oppfordrer alle til å være med å be for Seline Johanne Jensen. Hun 
er i Australia med Ungdom i Oppdrag på skole for så å reise ut som 
jordmorassistent på forskjellige sykehus i India og Afrika i 8 måneder. Se 
oppslag i kirken eller les bloggen hennes: selinejensen.wordpress.com 
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Som kristne er det viktig å være med på møter og gudstjenester i kirken. Men det er 
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OPPSTART AV FLEKKEFJORD SOUL CHILDREN
Torsdag 22.august hadde Flekkefjord Pre Soul Children og Flekkefjord Soul 
Children sine første øvelser i Metodistkirken. Det møtte opp rundt 20 på Pre 
Soul og 36 på Soul Children. Det ble to gode øvelser med både nye og ”gamle” 
sanger, ny dirigent og et flott crew. Leder for hele Flekkefjord Soul Children, Bente 
Hinderaker, holdt andakt for begge korene. Vi i crewet er veldig fornøyde med 
oppstarten, og ser fram til høsten videre. Og enda flere er selvfølgelig velkomne i 
begge korene, og på middag i kirka kl 16!

Åse-Beate Hinderaker, dirigent

FORBØNN
Vi oppfordrer alle til å være med å be for Seline Johanne Jensen. Hun 
er i Australia med Ungdom i Oppdrag på skole for så å reise ut som 
jordmorassistent på forskjellige sykehus i India og Afrika i 8 måneder. Se 
oppslag i kirken eller les bloggen hennes: selinejensen.wordpress.com 
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FORBØNN
01. jan. Biskop og tilsynsmenn

05. jan. Hovedstyret, Hovedkontoret, Leder 
Berit Westad,adm.leder Gunnar Bradley

12. jan. Betaniens institusjoner i Bergen, 
Oslo og Skien

19. jan. Int. Methodist church, Oslo, 
Pastor Ki Sung Kim

26. jan. Metodistkirkens speiderkorps, 
leder Berit Roll Elgsås, korpsstyret.

02. feb. Metodistkirkens misjonsselskap, 
leder Torill Langbråthen, sekr. Øyvind Aske.

09. feb. Sarpsborg og Tune, 
Pastor Torgeir Tveter.

16. feb. Halden, Pastor Hilde H.Tveter.

23. feb. Hammerfest, Pastor Per Bradley
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