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Andakt 
Av Rasmus Sand Hansen 

Kjære alle sammen. 

Jeg er nå (uke 21) inne i min siste uke som 
vikarierende kontor- og menighetsarbeider. 
Med litt vemod ser jeg at denne spennende 
perioden er slutt, men vil si en stor takk til 
menigheten og personalkomiteen for å tilby 
og ha gitt meg denne muligheten. Jeg har 
likt meg veldig godt i jobben og det har 
vært en fornøyelse å jobbe sammen med 
staben i det daglige. Tusen takk Ruth og 
Einar! Jeg kjenner også en takknemlighet til 
alle i menigheten som jeg har samarbeidet 
med i perioden. Dere er noen herlige 
mennesker! Jeg tar med meg videre alle de 
gode oppmuntringene som jeg har fått av 
dere. Disse 9 måneder har bekreftet meg i 
at det å jobbe i menighet har en stor plass i 
mitt hjerte. 

De siste måneder har jo vært en spesiell tid 
hvor vi måtte omstille oss fort, tilpasse oss 
og ta i bruk nye måter å samles på. Jeg 
synes at menigheten har vært god til å 
tilpasse seg de nye måtene vi blant annet 
har måtte holde Gudstjenester på. Jeg har 
for det meste stått bak kameraet og frydet 
meg sammen med dere hjemme og de som 
stod foran kameraet. Og gledet meg over 
muligheten teknologien har gitt oss. 

Planen fra begynnelsen var at når disse 9 
månedene var slutt så skulle jeg gå opp i 
stillingsprosent igjen i min jobb i Lyngdal 
som jeg hadde gått ned i stillingsprosent for 
perioden. Men min vei fremover ble veldig 
uklar på grunn av permittering derfra. 
Hvilket den fremdeles er. 

Men har dog opplevd i det siste at dette er 
sant: 

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud forut har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem. 
(Efeserne 2:10) 

I perfekt timing åpnet det seg opp en 
mulighet til å fortsette å jobbe med 
menighet i Flekkefjord. Som i skrivende 
stund har falt på plass. Jeg kommer ikke til å 
flytte kontorplass lenger enn ca. 50 meter 
og kommer fremdeles til å jobbe med Guds 
rikes fremgang i Flekkefjord i samarbeide 
med mange av dere. Men nå som Barne- og 
Ungdomspastor i Pinsekirka i en 50% 
stilling. Jeg ser veldig frem til dette nye 
kapitlet og takker spesielt Einar Drange for 
velsignelsen han har sent med meg på 
veien. 

Min drøm er at dette blir sant for alle 
menighetene i Flekkefjord:  

Jeg ber ikke bare for disse, men også for 
dem som ved deres ord kommer til tro på 
meg, at de alle må være ett, likesom du, 
Far, i meg, og jeg i deg - at også de må 
være ett i oss, for at verden skal tro at du 
har utsendt meg. (Johannes 17:20-21) 

At alle de troende i Flekkefjord må bli ett på 
hjertenivå, at forskjellighetene blir ute av 
fokus, men derimot  likheten om at vi alle er 
Guds barn, for da vil de ennå-ikke-kristne 
begynne å tro på at Jesus er utsendt av 
selveste Gud med budskapet om at Guds 
rike er kommet. 

Jeg sender den største velsignelsen jeg kan 
til alle dere i Metodistkirken i Flekkefjord. 
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Stabslunsj 

Onsdag 27.mai møttes staben til lunsj og 
«sommeravslutning» på Tollboden bakeri. 
Det ble drøs og hygge ute i vårværet. Litt 
prat om høsten og hva vi tror de neste 
månedene vil bringe ble det også. 
 
Rasmus Sand Hansen har nå hatt sin siste 
uke som kontorarbeider-vikar i 
Metodistkirken, og begynner til høsten som 
barne- og ungdomspastor i Pinsekirka. Vi 
ønsker å takke Rasmus for den flotte jobben 
han har gjort i menigheten vår, og ønsker 
han masse lykke til videre i ny jobb «nedi 
gata». Pinsekirka er virkelig heldige som får 
han som ansatt! 

 
Åse-Beate Siljedal er nå ferdig i 
mammapermisjon, og kom tilbake på 
kontoret (det vil si hjemmekontoret) i uke 
20. Hun er spent på å komme i gang igjen.  

 

Sammen hver for oss 

De siste par månedene har vært helt 
annerledes enn det vi alle er vant til. 
Omsorg er nå å holde fysisk avstand til 
hverandre, å klemme og hilse på hverandre 
med håndtrykk er lagt på hylla, og vi har 
«møttes» først og fremst på sosiale medier. 
De siste par ukene har restriksjonene blitt 
noen færre, men vi lever fremdeles i en 
annerledes hverdag. Vi stilte noen i 
menigheten vår noen spørsmål om deres 
nye hverdag og troslivet midt oppi det hele.  

1: Alle våre liv er blitt snudd litt på hodet i 
løpet av den siste tiden. Kan du fortelle om 
noe som du og dine nærmeste har opplevd 
som utfordrende/vanskelig, og om noe som 
har vært positivt? 

2: Har du opplevd at Gud har lært eller vist 
deg noe i løpet av unntakstilstandene? 

3: Sommerferien nærmer seg. Hvilke planer 
har du for din ferie? 

4: Hva er ditt favorittbibelvers?  

 

Kari Løvland 

1. For meg har det i 
denne utfordrende 
tiden vært travle og 
utfordrende dager på 
jobb på sykehuset, 
men jeg er utrolig 
imponert over å se 
hva vi får til når vi står 
i en krise både der og 

ellers i samfunnet.  Jeg har savnet 
menighetsfelleskapet og sosialt samvær 
med venner og familie, men er glad for at 
det finnes sosiale medier og telefon slik at 
man har kunnet ha kontakt med hverandre 
på den måten.  Jeg har ellers satt stor pris 
på det nydelige vårværet slik at man har 
kunne vært sammen ute i hagen, på 
terrassen og på tur i skog og mark med 
familie og venner.   

2. Jeg har blitt ekstra takknemlig for troen 
min, familien, og gode vennskap i denne 
tiden.  

3. Det blir Norgesferie i år, og det blir der de 
melder fint vær. Biltur, båttur, fjelltur, 
familie og vennebesøk. 

4. Ordene i Jes 41.10 betyr mye for meg. 
«Vær ikke redd for jeg er med deg, se deg 
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ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg 
gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg 
oppe med min frelserhånd». 

 

Svein Tore Sinnes  

1.Vi har opplevd at 
vi ikke kan treffe 
andre på samme 
måte som 
tidligere. Dette har 
nok vært verst for 
barna som ikke har 
kunnet treffe 
andre småbarn og 
besteforeldre, 
men heldigvis har 
de flotte 

søskenbarn som de trives godt med og som 
vi har fått tilbringe tid sammen med. Det 
som har vært veldig positivt, er at vi har 
hatt digitale spillekvelder med venner fra 
andre steder i landet. Å enkelt kunne treffe 
folk som bor langt unna, er en veldig positiv 
side av at vi alle plutselig fikk mye mer fritid 
enn vanlig. 

2.Jeg har opplevd at jeg har blitt utfordret 
på tålmodighet og at jeg har blitt flinkere til 
ikke å irritere meg over ting. I tillegg har jeg 
hørt mye podkast i denne perioden, og da 
har jeg fått høre veldig mye god 
apologetikk. Apologetikk-podkastene har 
styrket troen min og vært veldig gode for 
meg. 

3.Sommerferien sammenfaller i år med 
sesongstart, så mesteparten av ferien min 
kommer nok til å legges opp etter når jeg 
skal dømme fotball. Forhåpentligvis får vi 
også tid til å reise på hyttetur til Sirdal - 
både alene som familie, men også sammen 
med mine søsken og foreldre. 

4.Favorittbibelvers synes jeg er litt vrient, 
for jeg er veldig dårlig til å huske vers 
utenat. Jeg skifter ofte mellom favorittvers, 
men for tiden har jeg et favorittavsnitt: 
Salomos ordspråk, kapittel 3 og vers 13-26. 
Disse versene løfter frem visdom og 
kunnskap, og det er også viktig for meg. Å 
studere naturen og verdensrommet har 
alltid gitt meg styrke i troen, fordi jeg da har 
blitt kjent med hvordan Gud skapte verden. 
Kunnskap om hva som står i Bibelen og de 
som skrev Bibelen, gir også styrke i møte 
med utfordrende spørsmål. 

 

Therese Hinderaker 

1. Det har vært 
vanskelig å ikke 
kunne treffe 
familie og venner 
slik man alltid har 
gjort. Vi har 
savnet å kunne 
klemme 
hverandre og å 
bare være 
sammen. Hvis 

man skal prøve å finne noe positivt i denne 
vanskelige tiden så kan jeg trekke frem at 
jeg har hatt mye kvalitetstid med mann og 
barn. Siden jeg er i mammapermisjon og 
Daniel har hatt hjemmekontor har vi sett 
mer til hverandre uten hverdagens stress og 
jag. Vi har også funnet nye måter å "treffe" 
venner og familie på. Besteforeldre har vi 
hatt samtaler med over videochat, og 
vennene våre har vi "møtt" til virtuelle 
spillkvelder på nett.  

2. Jeg har lært meg å takke Gud oftere for 
de små gledene i livet og de hverdagslige 
gjøremålene som vi kunne fortsette med 
selv om samfunnet var forandret. For 
eksempel den varme kaffekoppen om 
morgenen som kunne inntas uten at vi 
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skulle haste avsted på noe, eller muligheten 
til å ta lange trilleturer bare ved å spasere 
ut inngangsdøren. 

3. Vi har brukt våren til å stelle i stand 
hagen, så hvis vi får fint vær i sommer vil du 
nok finne oss der. 

4. Til konfirmasjonen min fikk jeg en 
inngravert Bibel av min bestemor. På første 
side hadde hun skrevet ned et bibelvers 
som har blitt mitt favorittbibelvers: Vær 
ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke 
rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør 
deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe 
med min frelserhånd. - Jesaja 41.10 

 
 

Våroffer og takkedag 21.juni 
 
På grunn av unntakstilstandene valgte vår 
menighet å utsette og starte med «vanlige» 
Gudstjenester igjen da det ble åpnet for å 
samles opp til 50 personer. Nå planlegger vi 
å ha Gudstjeneste i kirken søndag 21.juni, 
for å markere takkedagen og våroffer. Vi 
gleder oss til å kunne samles til Gudstjeneste 
igjen!  
 

 
 
På grunn av smittevernsforskriftene vi må 
forholde oss til gjør vi i forkant av 
Gudstjenesten oppmerksom på følgende: 
 
- Møt i god tid – dørene er åpne fra 10.30! Ved 
ankomst må du registreres med navn og 

telefonnummer, dette pga eventuel 
smittevarsling og/eller sporing. Du må også 
tildeles plass av vertskapet mtp avstand til andre 
(minst 1 meter). Ting tar tid – møt derfor gjerne 
i god tid før kl 11. 
 
- Det tas opp våroffer denne dagen. Dersom du 
har mulighet til det, ber vi deg om å gi din gave 
via Vipps. Du kan også gi en gave til vår 
bankkonto og merke med «Våroffer». Vi tar 
imot kontanter, men foretrekker kontantløst. 
 
- Ikke håndhils eller klem hverandre – men vær 
gjerne kreative og finn andre måter å uttrykke at 
det er godt å treffes igjen!  

 
- Hold minst 1 meters avstand til hverandre 
(gjelder ikke de fra samme husstand). 
 
- Vær nøye med håndhygiene – vask eller sprit 
hendene godt. 
 
- Benytter du toalettene i kirken må du sprite 
servanten, spyleknotten, doringen og 
dørhåndtaket etter bruk.  
 
- Lytt til eventuelle instruksjoner fra vertskap 
og/eller gudstjenesteleder/prest. 
 
- Underetasjen blir reservert for 
(små)barnsfamilier, og gudstjenesten blir da 
streamet ned på skjerm. Dette er et helt frivillig 
tilbud/alternativ – de som vil kan selvfølgelig 
sitte i kirkesalen.  
 
- Vi ber om at de som sitter i kirkesalen ikke 
benytter garderoben eller toalettene i 
kjelleren. Vi ber også om at de som sitter i 
Wesleysalen ikke kommer opp i kirkesalen 
(unntak: under nattverden) eller benytte 
toalettet i hovedetasjen. 
 
- Dersom du er syk eller har luftveissymptomer 
kan du dessverre ikke delta på Gudstjenesten.  
 
- Dessverre blir det inntil videre ingen servering 
eller kirkekaffe. Vi oppmuntrer derfor til å 
samles i hjemmene eller på en av byens kafeer 
etter Gudstjenesten.  
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Ta lodd på barnesykler! 
Inntektene fra loddsalget og innsamlingen 
på Sommerfesten går til mat til gravide, 
familier uten voksne og ellers det generelle 
arbeidet på Mutambara i Zimbabwe. 

 
Nedstengningen av Zimbabwe som et tiltak 
for å hindre spredning av Covid-19 viruset, 
har rammet produksjon og distribusjon av 
mat. Tiltak for å hindre smittespredning gjør 
at bønder får problemer med å få varene 
sine til markedet. Dette fører igjen til tap av 
inntekt som skulle investeres i ny 
matproduksjon. Både på grunn av dette, 
generell tørke i hele det sørlige Afrika og 
ødeleggelsene etter syklonen Idai i 2019 er 
det nå stor nød på Mutambara. 
 
Dette merkes spesielt godt for de gravide på 
Waiting Mother`s Shelter. Dette er et tilbud 
der gravide kan komme de siste ukene før 
termin, for å få oppfølging i den siste kritiske 
tiden. Tilbudet for de kommende mødrene 
har også omfattet mat, i tillegg til en seng 
med myggnetting. I takt med økende tørke, 
redusert tilgang på mat og voldsomme 
prisøkninger har det blitt vanskeligere å 
sørge for daglige måltider. Sykehuset prøver 
å hjelpe til, men ressursene er brukt opp. 
Hittil har de greid å tilby ett måltid pr dag. 
Resultatet er at de gravide sulter. De er 
bekymret for hvordan dette også vil prege 
barna som fødes. 
 
I området finnes også såkalte child-headed 
families hvor familiene bare består av barn, 
der de eldste barna fungerer som foreldre. 

Disse familiene uten forsørgere er veldig 
sårbare og trenger nød-hjelp i form av mat 
og andre livsnødvendigheter. 
Innsamlede midler vil også bli brukt til 
uteklinikkarbeidet som tidligere ble støttet 
av Norge, men som nå er overført til 
sykehuset. Det har ikke lyktes sykehuset å 
finne nye sponsorer til dette arbeidet som 
gir et svært viktig helsetilbud til små 
lokalsamfunn i periferien. 
 
Vi takker på forhånd for kjøp av lodd til 
barnesyklene. Dere som ikke er ønsker å ta 
lodd på syklene, er veldig velkomne til å gi en 
gave til samme formål! Når vi reiser på 
sommerfesten pleier vi å bidra til kollekter og 
til Misjonstorget. Dette året har vi ikke 
sommerfest. Tenk på dette og tenk samtidig 
at innsamlingen dette året er mer sårbar 
fordi vi ikke er fysisk til stede! 
Vi i misjonen ønsker dere alle en God 
Sommer! 
 
Lodd på syklene kan kjøpes til 10 
kroner/lodd ved å sende ønsket beløp til 
Vipps 2248 eller til kontonummer 3000 13 
88084, merk med “Lodd”. Ved å sende 
kodeord Lodd til SMS 2248 kjøper du 20 
lodd. Vi fører det fortløpende inn i 
loddbøkene! 
 
Gave kan gis ved å sende ønsket beløp med 
Vipps til 2248 eller sende et beløp på 
kontonummer 3000 13 88084. Merk 
betalingen med «Mutambara». Du kan også 
gi 200 kroner ved å sende Mutambara til 
SMS 2248 
 
Trekningen vil foregå på nettet lørdag 25. 
juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 



SIDE 7 
 

KALENDER

SØNDAG 21. JUNI 
11:00 | Våroffer- og takkedagsGudstjeneste.  
Einar Drange taler. Tema: «Når ting ikke blir 
som de var». Nattverd.  
Gudstjenesten vil også strømmes på nett. 
 
SØNDAG 28. JUNI 
11:00 | Felleskirkelig sommerGudstjeneste i 
Frikirken. 
 
SØNDAG 5. JULI 
11:00 | Felles sommerGudstjeneste i 
Flekkefjord kirke (DNK) 
 
SØNDAG 12. JULI 
11:00 | Felleskirkelig sommerGudstjeneste i 
Metodistkirken. Arne Birkedal taler. 
 
SØNDAG 19. JULI 
11:00 | Felleskirkelig sommerGudstjeneste i 
Metodistkirken. Einar Sand taler. 
 
SØNDAG 26. JULI 
11:00 | Felles sommerGudstjeneste på 
Fiskebrygga / i Flekkefjord kirke (DNK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SØNDAG 2. AUGUST 
11:00 | Felles sommerGudstjeneste i 
Flekkefjord Kirke (DNK) 
 
SØNDAG 9. AUGUST 
11:00 | Gudstjeneste. Lina Løvland taler.  
 
SØNDAG 16.AUGUST 
11:00 | Samlingsdag-Gudstjeneste. Einar 
Drange taler. Tema: «En for alle – alle for en!» 
Nattverd.  
 
SØNDAG 23. AUGUST 
11:00 | UngdomsGudstjeneste. Einar Drange 
taler. Presentasjon av konfirmantene.  
 
SØNDAG 30.AUGUST 
11:00 | Gudstjeneste. Johnny Vågen taler.  

 

 
 
 
 
Du har mulighet for å bli fast giver 

Ønsker du støtte Metodistkirken 
Flekkefjord fast? Vi vil benytte denne 
anledningen til å først takke alle våre faste 
givere. Som menighet er vi avhengig 
økonomisk støtte fra frivillige. Givertjeneste 
er også en sentral del av vår tilbedelse - det 
er en respons i takknemligheten for alle de 
velsignelser Gud har gitt oss. Som mange 
andre i samfunnet påvirker også corona 
situasjonen vår økonomi negativt. Vi vil 
derfor oppfordre dere som har denne 
menighet som din menighet om å tegne deg 
opp som fast giver. Du kan da motta 
skattefratrekk på det du gir. Samtidig gir det 
oss som menighet større forutsigbarhet.  

Hvis du ønsker bli fast giver og motta 
skattefradrag kan du benytte skjema på 
neste side. 
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Med AvtaleGiro lar du banken din ordne fast innbetaling av din månedlige gave til 
menigheten for deg!   
AvtaleGiro er dessuten en av de rimeligste måtene å betale på og kvittering ser du på 
kontoutskriften.   
Denne avtalen gir skattefritak på 23% av gavebeløpet, gjeldene fra samlet gavesum kr. 500,- til 
40.000,- pr. år.   
 
Slik kommer du i gang på 1-2-3  
#1. Få tak i ditt eget KID nummer ved å oppgi personnummer til kasserer Ragnar Falch, 
Metodistkirken i Norge.  
(Epost: ragnar.falch@metodistkirken.no eller ring 905 11 427)  
#2. Fyll ut skjema.  Husk underskrift!   
(Tips: Det vil være greit å sette beløpsgrensen høyere enn det du vil skal trekkes hver 
måned, evt. la det bare stå tomt, så slipper du ny avtale hvis du senere ønsker å øke beløpet)  
#3. Lever inn skjema. Hvis du fyller inn på papir har du følgende muligheter:  
a) Levere skjemaet i banken din   
b) Sende svarkupongen til Metodistkirkens Hovedkontor v/Ragnar Falch, Boks 2744, St. 
Hanshaugen, 0131 OSLO, eller    
c) Scanne inn dokumentet og sende på epost til Ragnar Falch 
(Epost: ragnar.falch@metodistkirken.no)  
  
Merk: Hvis du ønsker å endre beløp kontakter du kasserer Ragnar Falch, så endrer han det så det blir 
permanent videre.  Det forutsetter at beløpsgrensen er satt så høyt at den tillater det, eventuelt må 

du opprette ny avtale, gå til #2 og #3.   
_________________________________________________________________________ 

Jeg ønsker å bli fast giver til Metodistkirken i Flekkefjord 
 

Navn…………………………………………………………………………………………………………………….. 

adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 

postnummer/-sted…………………………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………epost…………………………………….. 

personnummer…………………………………………………………………………………………………….. 

Jeg ønsker gi kr........................ pr. måned      Beløpsgrense…………………………… 

Trekkdato 15. i hver mnd hvis ikke annet er skrevet her.......  

Jeg ønsker å gi min gave med                        konto: 8220.02.83747 

Kontonummer som skal belastes……………………………………………………………………. 
 
KID-nummer………………………………………………………………………………………………………  
 
sted/dato 
 
Signatur 

mailto:ragnar.falch@metodistkirken.no
mailto:ragnar.falch@metodistkirken.no
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Vi vil denne høsten fra 16. august ta for oss 
Paulus’ brev til efeserne. Efeserbrevet er et 
brev som er veldig sentralt for både nye- og 
gamle kristne. Budskapet kan på en måte 
være forståelig, samtidig er det en enorm 
dybde i dette brevet slik man kommer 
egentlig aldri helt til bunns i brevets 
budskap og betydning.  
 
 
Clinton E. Arnold, professor i Det nye 
testamentet ved «Talbot School of 
theology» i La Mirada, California sier det 
slik: Dette brevet oppsummerer hva det 
betyr å være en kristen mer enn noen 
annen bok i Bibelen. Den redegjør for 
senteret i den kristne tro, utforsker 
dynamikken av det personlige forholdet 
med Kristus, og legger fram Guds 
overordnede plan for kirken, og trekker ut 

 
1 Arnold Clinton, Ephesians Zondervan Exegetical 
commentary on the New Testament (Grand Rapids 
Michigan: Zondervan,2011), 21.  

betydningen av hva det vil si å leve som en 
kristen»(egen oversettelse)1 
Den tematiske overskriften vi har valgt for 
denne gjennomgangen av efesebrevet er: 
«En for alle – alle for en». Et kjent sitat for 
kanskje alle som har vært borti historien 
om «de tre musketer». Fokuset vil dermed 
være på samholdet og enheten som Gud 
selv er – og inviterer oss inn i. Gjennom 
Kristus er vi én med Gud – vi er én med 
hverandre. Dette får følger for vår identitet 
som dermed er i Kristus – i Gud.  
 
Efesebrevet vil dermed være tema på de 
fleste Gudstjenester til høsten. Det vil også 
være tema for menighetens livsnære 
grupper. Det jobbes med å utarbeide et 
hefte om efesbrevet. I dette hefte vil det 
være spørsmål til smågrupper og til ulike 
sammenhenger i hjemmet. Min 
oppfordring er at alle menighetens ulike 
smågrupper vil bruke dette hefte aktivt og 
la efesebrevet være fokus gjennom høsten. 
Slik kan vi som hele menighetsfellesskap ha 
en felles prosess og vandring.  
 
 
Min bønn er at denne gjennomgangen kan 
få opplyse våre hjerter, sinn og dører for 
hva enheten Gud inviterer oss inn i kan bety 
for våre liv, oss selv og de relasjoner vi er 
del av i menighetsfellesskapet, familien og i 
samfunnet. Må Gud velsigne din vandring 
med dette brevet denne høsten!  
 
Einar Christian Drange 
menighetsprest 
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Bibeltimer med Torrey 
Seland 
Det er en stor glede å 
kunne invitere denne 
høsten til bibeltimer 
over Paulus’ brev til 
efeserne parallelt med 

at dette brevet er tema på Gudstjenestene.  
 
Prof.Em. i Det nye testamentet Torrey 
Seland (bildet) som i flere år har undervist 
ved Misjonshøgskolen i Stavanger vil 
undervise disse bibeltime kveldene. 
Temaene vil være med å utfylle talene i 
Gudstjenestene over efesebrevet.  
 
Dette er dermed en flott anledning til å 
dykke nærmere ned i dette brevet både for 
både de som er godt kjent med brevet og 
de som er mer spørrende til hva dette 
handler om! Så bli med også her, både du 
selv og gjerne med noen du kjenner!  
 
Onsdag 19.august  19:30  

Hvorfor Efeserbrevet? 
 
Onsdag 16. september 19:30 

Kristi mysterium 
 
Onsdag 14. oktober 19:30 

Paulus formaninger, advarsel eller 
oppmuntring? 
 
 
 
Onsdag 11. november 19:30 

Bli sterke i Herren! 

 
 
 
 
 
 
 

Studiepermisjon og ferieavvikling 
Menighetsprest Einar Drange vil ta ut ferie i 
uke 27 -  30. I denne perioden kan leder av 
personalkomiteen Trond Ivar Vikøren 
kontaktes for pastorale henvendelser. 
Pastoralt ansvar i Einars ferie er Pastor 
Solveig Skaara som til daglig arbeider i 
Metodistkirken Kristiansand.  
Uke 26 vil Einar Drange har studiepermisjon 
for å forberede høsten. 
 
Kontorarbeider Åse-Beate Siljedal har 
sommerferie i uke 29 – 31. Henvendelser 
som ikke haster (e-post) blir besvart etter 
endt ferie. Dersom det er noe som ikke kan 
vente til over ferien kan Åse-Beate kan nås 
på sms til telefon 47664316. 
 
 
 
 
Har du spørsmål om Oasen skole?  
Mathias Siljedal representerer 
Metodistkirken i Flekkefjord i 
arbeidsgruppen for Oasen skole Flekkefjord. 
Dersom du har noen spørsmål ang Oasen 
kan du kontakte han, så vil han gi deg svar 
eller videreformidle til noen som kan svare.  
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