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Andakt 
Av Ruth Waldron 
Oversatt av Åse-Beate Siljedal 

Jeg har innsett at det kan være under de 
mest utfordrende omstendighetene at jeg 
kan se og høre Gud tydeligere i livet mitt.  

I 2018 fant Emmanuel og jeg ut at vi ventet 
barn. Det var en overraskelse for oss, men 
etter det første sjokket, klarte vi å 
akseptere den situasjonen vi nå var i og 
begynte å omfavne den nye tanken om 
denne vakre gaven som skulle bli en del av 
vår familie.  

Noen få måneder inn i svangerskapet innså 
jeg at ting ikke kom til å gå slik jeg hadde 
forventet. På første ultralyd fikk jeg vite at 
jeg hadde mistet barnet. Dagene som fulgte 
var noen av de vanskeligste i mitt liv. Den 
fysiske, emosjonelle og mentale smerten 
var uutholdelig for meg. Etter den fysiske 
prosessen var ferdig, var kroppen min svak. 
I tre dager hadde jeg konstant bankende 
hodepine, og jeg bare lå i mørket, uten å 
bevege meg, og ønsket ikke å delta i den 
vanlige daglige rutinen.   

Den tredje kvelden med sofaligging, tok 
Emmanuel med seg de tre guttene våre på 
korpsøvelse, og jeg lå på sofaen i stillhet.  

Mitt Salme 120:1-øyeblikk 

Jeg begynte å snakke til Gud for første gang 
siden jeg mistet babyen, og tårer rant 
nedover kinnene mine. Min bønn med tårer 
utviklet seg til et sårt rop. Jeg ropte ut til 
Gud i min nød, og uttrykte frykten over ikke 
å ha noen kontroll over min egen kropp, 
jobben min, økonomien min, hjemme mitt! 
Jeg gråt og ropte fra mitt aller innerste, 
med hele min kropp og styrke!  

Etter jeg hadde fått utløp for all frykten som 
jeg ikke engang hadde visst at fantes i 
meg… Da kjente jeg at Gud var nær meg.  

Jeg kjente at Gud viste meg at jeg hadde 
ønsket å ha kontroll over livet mitt og min 
families liv… men at han ønsker å ta vare på 
meg, å holde meg, å bære meg. 

Så mens jeg var i en veldig tung periode i 
livet, med lite styrke, kjente jeg at min 
himmelske Far holdt meg og bar meg.  

Selv om kroppen min fremdeles var svak og 
hodet fremdeles banket, stod jeg opp. Sakte 
tok jeg fram malingsutstyret mitt og 
begynte å male en baby i mors mage, basert 
på verset fra Jeremia 1:5 - 

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg 
deg, før du ble født, helliget jeg deg; til 
profet for folkeslagene satte jeg deg.» 

 

Barnet i mors mage er en påminnelse om at 
Gud har en plan for oss, selv da vi var på 
vårt mest sårbare, som en baby i mors 
mage. Han passet på oss da, og han vil 
passe på oss nå. 

Gud ønsker ikke å være langt borte fra oss. 
Han ønsker å ta rollen som Pappa i livene 
våre. La ham få være din Far. 

Pust ut. 
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Søndagsskolen starter opp igjen!   

Vi satser på å gjøre de vanlige tingene, men 
bare tilpasset forholdene så på en litt annen 
måte. 

Vi startet med en søndagsskoletur til 
Lindland gård i Holum 30. august. 

Nå blir det noen ganger med 
"Innesøndagsskole" og noen ganger med 
"Utesøndagsskole". 

INNESØNDAGSKOLE: Kl.11 - 11.45                
Vi har egen inngang bak i Wesleysalen og 
hele samlingen foregår der. Søndagsskolen 
disponerer hele underetasjen og vi bruker 
garderobe, toalett/ stellerom nede. 

UTESØNDAGSSKOLE: Kl. 11 - ...         
Oppmøte på grusparkeringsplassen v/ 
Tjørsvågheimen, eller direkte på Løslåtta ca. 
11.15. Det blir tur, litt sang, bibelfortelling 
og uteaktiviteter. Vær kledd så det passer til 
været og ta med egen mat og drikke. Ingen 
værforbehold.  

Søndagsskolen er fra 0 år til og med 4. 
klasse. 

De som begynner i 5. klasse kan begynne på 
SCLUB5+@11. 

Vi følger gjeldende smittevernsregler. 
Derfor må alle barn som ikke har begynt på 
skolen ha med seg en voksen, og det er den 
voksne som har ansvar for egne barn. 

Plan for august, september og oktober: 

30.8. Tur til Lindland gård                           
13.9. Innesøndagsskole                               
20.9. Familiegudstjeneste                           
27.9. Utesøndagsskole                             
11.10. Innesøndagsskole                          
18.10. Familiegudstjeneste  
25.10 Innesøndagsskole 

Vi gleder oss masse til å treffe dere! 
Velkommen! 

 

Exponential Roundtable  

Tenk deg å sitte rundt et bord med 4-6 
andre fra din by/distrikt, lytte til 
undervisning om å lede mennesker til 
Kristus, disippelgjøre dem og bli en del av 
både den eksisterende kirke og nye 
kirkelige initiativ. Tusenvis av mennesker i 
Europa gjør det akkurat denne dagen hvor 
de hører fortellinger, blir inspirert og 
utfordret til å ta nye steg. 

Dette skjer i Flekkefjord tirsdag 13. oktober 
2020 kl. 10.00 – 16.30 i vår kirke! Dette 
dagsseminaret arrangeres som rundebords-
samtaler samtidig i 125 byer over hele 
Europa og temaet for Exponential 
Roundtable 2020 er “å starte en kultur av 
multiplisering”. 

Merk: Alt undervisningsmateriell og 
videolink er på norsk eller tekstet til norsk. 
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Du kan lese mer om dette og se hvem som 
er foredragsholdere på: exponential.eu. 

Klikker du på Norge på kartet der kan du 
lese mer om dette. Her finner du også 
påmeldingen til dagen i Lister/Flekkefjord. 

Prisen er €25 (ca. kr 250,-) og betales ved 
påmelding. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med: Jon 
Løvland, jon.lovland@metodistkirken.no / 
479 75 935 

 

Øivind Benestad i Flekkefjord 

Øivind Benestad (bildet) er utdannet 
prest/teolog og er daglig leder i Stiftelsen 
MorFarBarn. Han er aktiv skribent og 
debattant i samlivs- og familierelaterte 
spørsmål.  
 
Benestad kommer til Flekkefjord hele 4 
ganger denne høsten!  
 
Søndag 11. oktober kl.11.00: 
Fellesgudstjeneste i Frikirken 
(Metodistkirken har egen gudstjeneste på 
samme tidspunkt)  
Tirsdag 13. oktober 19:30: Seminar i 
Frikirken  
Tirsdag 20. oktober 19:30: Panelsamtale i 
storsalen på Spira  
Tirsdag 27. oktober 19:30: Seminar i 
Frikirken  

Den 20. oktober har ARENA også invitert 
Organisasjonene FRI og LLH 2019 for å ha en 
samtale om LHBT og kristen tro. Her blir det 
en mulighet til å modellere en god måte å 
møte LHBT-personer på og hvordan vi kan 
ha en god samtale.   
 

Første konfirmantsamling 

 
 
Mandag 31. aug startet et nytt 
konfirmantkull opp. 
Allerede 2 dager etter en gruppe 
konfirmanter ble konfirmert, så var det igang 
med en ny gruppe. Vi har denne høsten 5 
gutter som skal være konfirmanter hos oss. 
Som tidligere år vil de fleste samlingene på 
høsten være i samarbeid med andre 
menigheter. Denne høsten er det i 
samarbeid med Pinsekirken, da Frikirken 
dessverre ikke hadde noen konfirmanter 
dette året. Vi startet første samling med en 
bli-kjent-samling på Grønnes, hvor det ble 
ulike bli-kjent-leker, grilling og samtale om 
forventninger til dette året. Fra vår menighet 
er det fortsatt prest Einar Drange som har 
ansvaret for våre 5 konfirmanter, sammen 
med tidligere konfirmanter og nå ledere Ida-
Louise Sandsmark og Anna Pal. I Pinsekirken 
er vår tidligere kontormedarbeider Rasmus 
Sand Hansen, som nå er ansatt som barne- 
og ungdomspastor i 50%, slik at han har 
ansvaret for Pinsekirkas konfirmanter.  
  
Vi ser veldig fram mot dette året! En 
presentasjon av de ulike konfirmantene og 

lederne kommer etterhvert       
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KALENDER SEPTEMBER - OKTOBER

TORSDAG 10. SEPTEMBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 13. SEPTEMBER 
11:00 | Gudstjeneste. Einar Drange taler. 
Dagens tekst: Efeserne 3, 1-13 
Forbønn: Grünerløkka, Oslo og IMCO. Prest Terje 
Nilsen 

11:00 | Innesøndagsskole (se egen artikkel) 
 
MANDAG 14. SEPTEMBER 
11:30 | Formiddagstreff 
 
ONSDAG 16. SEPTEMBER 
19:00 | Flekkefjord Gospelkor 
19:30 | Bibeltime med Torrey Seland 
 
TORSDAG 17. SEPTEMBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 20. SEPTEMBER 
11:00 | FamilieGudstjeneste. Einar Drange 
taler. Utdeling av 1, 2, 3, 4, 6 og 8årsgaver. 
Nattverd. 
Forbønn: Moss. Diakon Lisa Kristin Hanielsen. Prest 
Anne Berthling 

 
TORSDAG 24.SEPTEMBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 27. SEPTEMBER 
11:00 | Gudstjeneste. Bjørn Hinderaker taler. 
Dagens tekst: Efeserne 3, 14-21 
Forbønn: Fredrikstad. Prest Ole Martin Andreassen 

11:00 | Utesøndagsskole (se egen artikkel) 
 
 
MANDAG 28. SEPTEMBER 
11:30 | Formiddagstreff 
 
ONSDAG 30. SEPTEMBER 
19:00 | Flekkefjord Gospelkor 

SØNDAG 4. OKTOBER 
11:00 | Gudstjeneste. Einar Drange taler. 
Dagens tekst: Efeserne 4, 1-16. Nattverd. 
Forbønn: Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid 
(MNA). Leder Magnus Løvland. Evangeliseringens dag 

 
TORSDAG 8. OKTOBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 11. OKTOBER 
11:00 | Gudstjeneste. Josefine Gyland taler. 
Dagens tekst: Efeserne 4, 17-32.  
Forbønn: Petrikirken, Kjølberg Prest Svein J. Veland. 
Diakon Marit Kristine Danielsen 

11:00 | Innesøndagsskole 
 
MANDAG 12. OKTOBER 
11:30 | Formiddagstreff 
 
TIRSDAG 13. OKTOBER 
10:00-16:30 | Exponential Roundtable. 
Menighetsplantingsseminar i 100 byer i 
Europa 
19:30 | Seminar med Øivind Benestad i 
Frikirken.  
 
ONSDAG 14. OKTOBER 
19:00 | Flekkefjord Gospelkor 
19:30 | Bibeltime med Torrey Seland 
 
TORSDAG 15. OKTOBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 18. OKTOBER 
11:00 | FamilieGudstjeneste. Einar Drange 
taler. Nattverd.  
Forbønn: Porsgrunn, Prest Vidar S. Bjerkseth 

 
TIRSDAG 20. OKTOBER 
19:30 | ARENA. Samtalekveld i Storsalen, 
Spira. «LHBT og kristen tro: en samtale om 
tro, liv og toleranse». Gratis entre!  
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TORSDAG 22. OKTOBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
SØNDAG 25. OKTOBER 
11:00 | Gudstjeneste. Høsttakkedag. Svein 
Veland taler. Dagens tekst: Efeserne 5, 1-7.  
Forbønn: Larvik, Prest Idar Halvorsen 

11:00 | Innesøndagsskole 
 
MANDAG 26. OKTOBER 
11:30 | Formiddagstreff 
 
TIRSDAG 27. OKTOBER 
19:30 | Seminar med Øivind Benestad i 
Frikirken.  

 
ONSDAG 28. OKTOBER 
19:00 | Flekkefjord Gospelkor 
 
TORSDAG 29. OKTOBER 
17:00 | Soul Kids 
18:00 | Soul Children 
 
LØRDAG 31. OKTOBER 
11:30 | Hallo Flekkefjord 
 
SØNDAG 1. NOVEMBER 
11:00 | Gudstjeneste. Allehelgensdag. Einar 
Drange taler. Dagens tekst: Efeserne 5, 8-20. 
Nattverd 
Forbønn: Horten, Prest Hilde Sanden-Bjønness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

 Einar Christian Drange (i permisjon)- 
Menighetsprest 

 924 36 815   

 ecdrange@metodistkirken.no  
Kontortid: Onsdager 12.00-14.00 eller etter 
avtale. 
 

 Åse-Beate Siljedal - Kontorarbeider 
 476 64 316 
 aabsiljedal@metodistkirken.no 

Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag 09:00-
15:00 eller etter avtale.  
 
 

 Ruth Waldron - Sangarbeider 
 415 53 947 

 ruth.e.waldron@flekkefjord.metodistkirken.no 
 
 

 Kontor / administrasjon 
 456 37 978 

 flekkefjord@metodistkirken.no 
 

 
 
 
Har du spørsmål om  

? 
 
Mathias Siljedal representerer 
Metodistkirken i Flekkefjord i 
arbeidsgruppen for Oasen skole Flekkefjord. 
Dersom du har noen spørsmål ang Oasen 
kan du kontakte han på epost 
siljedal.mathias@gmail.com , så vil han gi 
deg svar eller videreformidle til noen som 
kan svare.  
 

 

 
 

mailto:ecdrange@metodistkirken.no
mailto:aabsiljedal@metodistkirken.no
mailto:ruth.e.waldron@flekkefjord.metodistkirken.no
mailto:siljedal.mathias@gmail.com
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HalloFlekkefjord 31. oktober 2020 
HalloFlekkefjord -den store vennefesten- er 
et barne- og familiearrangement som de 
siste 8 år har funnet sted i Flekkefjord 
sentrum. Lørdag 31 oktober kl. 11.30 er vi i 
gang igjen. 
 

 
 
Det er historisk og meget gledelig at både 
Pinsekirka, Metodistkirken, Frikirken, 
Bedehuset og Den norske kirke alle nå står 
som arrangører. 
 
Flere hundre mennesker har deltatt på 
HalloFlekkefjord hvert år, på ei tid av året 
der byen har få utearrangementer og 
aktiviteter. Arrangementet er også i 
samarbeid med Handelsforreninga. 
Hele familien inviteres til Gågata eller 
Elvegata til: 
· Zorb-ball: En 40-60 meter lang og 5-6 
meter høy storaktivitet for de eldste 
juniorer samt ungdom som vi aldri har sett i 
Flekkefjord før. 
· Padlebasseng med 16.000 liter vann for de 
minste 
· Småaktiviteter, Hoppeslott 
· Rebusløype 
· Sang og underholdning fra scenen 
· Godterier 
Og alt er gratis! 

 
 
Skulle det bli regn så satser vi på å være i 
Ueneshallen fra kl.12. 
 
Det er også hvert år knyttet stor spenning til 
hvem som blir «Årets Venn». «Årets Venn» 
handler om å nominere den eller de 
personene som har gjort noe positivt for 
andre. Vært en hjelp for noen som trenger 
det / gjort den gode gjerning. Kåringen har 
nå utviklet seg til å bli en populær tradisjon 
i Flekkefjord. Fint om du vil være med å 
nominere noen (nominasjonskjema vil bli 
tilgjengelig på kirkas nettside).  
 
Vi trenger 30-40 frivillige for å gjennomføre 
dagarrangementet. Det klarer vi lett! Kan 
du være med? Enten med tilrigging, hjelpe 
til med aktiviteter eller rydde. Gi noen timer 
til byens unge og for at vi skal kunne feire 
lyset, livet og vennskapet gjennom 
HalloFlekkefjord i stedet for den noe 
mørkere utgaven av Halloween. Ta kontakt 
med Åse-Beate Siljedal (mob 47664316). 
 
På ettermiddag og kveld samme dag blir det 
gode, relevante flotte kinofilmer i 
samarbeid med Spira, først for barn og 
deretter for juniorene m/familiene sine. 
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Den økonomiske situasjonen i menigheten 

 
 
 
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. 

 
 
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.   
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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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