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En kollega gjorde meg oppmerksom
på at Johannes evangeliet har sitt
sentrum i korset og ikke i oppstandelsen som de andre evangeliene.
Som kristne vet vi at etter korset
kommer oppstandelsen, men allikevel velger Johannes å bruke store
deler på Jesu lidelse og død.

kort uke er jubelen stilnet og folkets
rop er byttet ut med folkets krav om
korsfestelse.
På en knapp uke går vi fra det som
ser ut som lys og glede til lidelse og
mørke.

Derfor blir også korset virkelig beviset
på Guds kjærlighet til oss:
For så høyt har Gud elsket verden at han
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv. (Joh 3.16)
Fastetiden er en historis som går fra lys

Men Jesus visste hva han hadde i
til mørke. Men midt i mørket ligger også
vente. Derfor sier Jesus også: «Ingen vårt håp.
I Johannes 12 leser vil om Maria som har større kjærlighet enn den som gir
Eller som Bjørn Eidsvåg synger i en av
salver Jesu føtter en svært kostbar
livet for vennene sine» (Joh 15.13)
sine kjente sanger:
salv. Når kommenterer sløseriet så
Paulus skriver også: Men Gud viser sin
Eg gjer død til liv for deg
svarer Jesus: «La henne være! Hun
kjærlighet til oss ved at Kristus døde for
Eg gjer død til liv for deg
har spart salven til den dagen jeg skal oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5.8)
begraves».
Og 1.Petersbrev 2.24 sier: På sin egen

Ønsker dere en velsignet påskefeiring, i

kropp bar han våre synder opp på treet...
Kort tid senere rir Jesus inn til Hositroen på den korsfestede og oppstandne
anna-rop og palmegrener. Men på en Ved hans sår ble dere helbredet.
Jesus Kristus!
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Marker uken før påske og bli med oss på

www.skjermfri.no

Skjermfri uke

Andakter, bibelvers og ressurser
til bruk i fastetiden

1.-8.april 2022
En annerledes faste—
unn deg en pause fra skjermen
Vi lever i en informasjonsstrøm, en karusell av oppdateringer som aldri tar slutt. Derfor kan det være viktig å
stoppe opp. Tenke over hva man virkelig vil. Og ta be-

ønsker å bevege seg.
Det er den tverrkirkelige organisasjonen Tro & Medier som blant annet jobber med å oppmuntre til bevisst mediebruk som står bak kampanjen.
Bli med på annerledes faste!

visste svømmetak i mediestrømmen i den retningen man

Disippelgruppe NORD
Laget (NKSS) Nord ønsker å invitere deg som er 13-19 år til disippelgruppe!
Som mennesker er vi avhengige av fellesskap. Vil du være med i
et fellesskap der vi fordyper oss i ulike temaer, blir kjent med
hverandre gjennom å dele liv, ber og lovsynger sammen, drar på
turer sammen, og finner på mye moro?
Da er dette perfekt for deg!
For Jesu apostler var det viktig å møtes
for å dele vitnesbyrd, tro og tvil, og be
sammen. De kan vi lære av, for behovet
for slike fellesskap er like stort i dag!
Ester og Alexander Feidal-Nilsen skal
sammen lede dissipelgruppa. Vil du
være med? Søk her: https://
forms.gle/5xd4za28225oUQMz6

Kort om disippelgruppe
•

Fellesskap for ungdommer

•

En fast gjeng på 8-12 stykker

•

1-2 helgesamlinger i halvåret

•

Fordypning i Bibelen

•

Samtale om tro og liv

•

Aktiviteter

•

Søknadsfrist 31.mars!

handling ved å gi ut matpakker,
åpne kirkene til ly og være et
pusterom i en utfordrende dag –
Metodistkirken i Norge har vært
som er med på å gi et medmensterkt engasjert i Ukraina i mange
neske håp.
år. Mange av dem vi kjenner og
Alle vi har snakket med er takkhar blitt glad i ringer og forteller
nemlig for at vi som bor langt borom fortvilelse, de gråter, de vet
te tenker på dem, omslutter dem i
ikke hva neste minutt vil bringe.
bønn. Det gir styrke og håp til å
møte det neste minuttet.
Men vi opplever også en kirke
med sine enkeltmennesker som er
Metodistkirkens misjonsselskap
villig til å være der for andre, som
er med på å videresende din gave
ønsker å vise Guds kjærlighet i
til Metodistkirken i Ukraina.

Gave til Ukraina
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April

Mai

3 SØN

1 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste

4 MAN

3 TIRS

19.00 Menighetsråd (med menighetsrådgiver Jon
Løvland)

17.00 Middag i kirken

5 TIRS

12.00 Bønn for Hammerfest (Arctic kirken)

17.00 Middag i kirken
18-20 Menighetsmøte med Jon Løvland

8 SØN

4 ONS

11.00 Gudstjeneste med besøk av Beate og Jørn-Ivar
Holmgren fra Alta Frikirke

6 ONS
12.00 Bønn for Hammerfest (Filadelfia)

15 SØN

10 SØN (Palmesøndag)

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste, Nils Bueng taler

17.mai

14 TORS (Skjærtorsdag)

12-15.30 Åpen kirke

18.00 Fellesskapskveld med kveldsmat og nattverd

22 SØN
11.00 Gudstjeneste

17 SØN (1. Påskedag)

29 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd

11.00 Gudstjeneste

19 TIRS

1.Juni ONS

12.00 Bønnemøte

11.00 Formiddagstreff
12.00 Bønn for Hammerfest (Rypefjord kirke)

24 SØN
11.00 Gudstjeneste

27 ONS
11.00 Formiddagstreff

Tjenesteliste
Kirkekaffe
3.4
10.4
17.4
24.4
1.5
8.5
15.5
22.5

Agnes og Mira
Lisa
Hedvig og Lillian
Hanne
Agnes og Mira
Hedvig og Lillian

29.5
5.6
12.6
19.6
26.6

Lisa
Hanne
Agnes og Mira

Lyd/projektor
3.4 10.4 Ayenew
17.4 -

24.4 Ayenew
1.5 8.5 Ayenew

Nattverdsmedhjelpere
22.5 Hedvig
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Menighetskonferansen
Menighetskonferansen som er menighetens årsmøte
ble avholdt 16.mars, og ble ledet av vår tilsynsprest
Ingull Grefslie.
Der ble det presentert rapporter
om menighetens arbeid, og
regnskapet for 2021 ble gjennomgått og mottatt. Tilsynspresten orienterte kort om kirkens
situasjon og fremtid i lys av at
Generalkonferansen igjen er
utsatt, og ikke vil bli avholdt før
2024.

Menighetsmøte
Menighetsrådet inviterer til årets andre menighetsmøte tirsdag 5.april kl 18-20
Agenda:
Vi fortsetter samtalen om kirkens situasjon og
framtid, og menighetens visjon og muligheter
(PS! Det blir middag i kirken samme dag fra kl 17)

Ingull Grefslie

Tilsynspresten orienterte også om at det jobbes med
en konkret løsning i forhold til pastoral ansvar/ansatt
for neste år, og det nok snart vil foreligge en løsning
som kan presenteres for menigheten.
Det ble også gjort valg av nytt menighetsråd, personalkomite, huskomite, legdelegat og kasserer. Disse trer i
funksjon etter sommeren.

Valgte tillitspersoner for 2022/2023 (fra august)
Menighetsrådet: Halfdan Schirmer (leder), Torbjørn
Engan, Miroslava Vesela, Hilde Haile, Anne K. Berg
Personalkomite: Arne Helge Hansen (leder), Hedvig
Næssvik, Anne K. Berg
Huskomite: Miroslava Vesela (leder), Hedvig Næssvik,
Torbjørn Engan

Utsatt Generalkonferanse
Siden vårt forrige menighetsmøte i februar så har
vi fått vite at Generalkonferansen som skulle vært
avholdt i sommer er utsatt til 2024, samtidig som
nye Global Methodist Church har besluttet at de
starter opp 1.mai i år.
Vår tilsynsprest informerte noe om dette under
menighetskonferansen hvor det også var mulighet
for å komme med spørsmål om prosessen videre.

Vi ønsker uansett å fortsette vår samtale i menigheten, og ønsker å bruke god tid på å finne en god
vei videre for oss som menighet.
Dette er det siste planlagte menighetsmøtet i denne omgangen, og deretter vil menighetsrådet ta
med seg det som har kommet fram og se på hvordan man kan ta dette videre.

Legdelegat: Margot Andreassen, Hilde Haile (vara)
Kasserer: Lillian Nilsen

Fa s t g i v e r t j e n e s t e
Om du ønsker å støtte menigheten økonomisk gjennom fast med avtalegiro (som
også gir automatisk skattefradrag) - ta kontakt med pastor for skjema som du enten
sender inn til Metodistkirkens hovedkontor
eller direkte til din bank.

Vår menighetsrådgiver Jon
Løvland vil også denne
gangen være med og fasilitere samtalen hos oss.
Menighetsrådgiver

PS! Om dere ønsker å lese mer om valgmulighetene menigheten har fremover så kan dere blant
annet finne informasjon om det på siden
www.connectmetodist.no.

