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Besøksadresse: 

Storgata 33 

Postadresse: 

Metodistkirken i Hammerfest 

Postboks 181 

9615 Hammerfest 

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO 

WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE 

Pastor: Per Bradley 

Mobil: 40224772 

E-post: per.bradley@metodistkirken.no 

Kontonummer: 4910.20.30108 

Vi mennesker liker å ha noen å 
speile oss i. Det er lettere å ta i 
mot råd fra noen som har opplevd 
noe av det samme som oss—fra 
noen som vi vet skjønner hvordan 
vi har det. 

Det å føle seg alene med tanker og 
opplevelser kan føles ganske så en-
somt. 

Derfor er julens store gave ekstra 
unik. Gud valgte å bli menneske—å 
bli som oss.  

Han var i Guds skikkelse og så det 
ikke som et rov å være Gud lik, men 
ga avkall på sitt eget, tok på seg tje-
nerskikkelse og ble mennesker lik. (Fil 
2.6-7) 

Med andre ord så ble han som oss. 
Han ble menneske. 

Han ble sulten, tørst, trøtt—han opp-
levde glede, sorg, frustrasjon, sinne, 
svik og smerte. 

Det står at han er «prøvet i alt på 
samme måte som vi». 

Han vet hvordan vi har det fordi han 
har opplevd alle aspekter av det å 
være menneske.  
Og vi kan komme til han med alle ting 
fordi vi vet at han vil forstå. 

Gud har ikke bare skapt oss—men 
han valgte også å bli som oss—slik at 
Gud kunne bli åpenbart for oss. 

For vi har ikke en øversteprest som 
ikke kan lide med oss i vår svakhet, 

men en som er prøvet i alt på samme 
måte som vi, men uten synd. La oss 
derfor frimodig tre fram for nådens 
trone, så vi kan finne barmhjertighet 
og finne nåde som gir hjelp i rette tid. 
(Hebreerne 4.15-16) 

Dette er virkelig julens store gave—at 
Gud ble menneske.  
Født i en ussel stall i Bethlehem, lev-
de sine første år som flyktning i 
Egypt, vokste som snekkersønn i Na-
saret—hvor han som voksen ble ja-
get ut av byen…korsfestet, død og 
begravet. 

Han er prøvet i alt slik at han kan lide 
med oss i vår svakhet—slik at vi kan 
finne barmhjertighet og nåde hos 
Gud vår Far. Ta i mot denne gaven.   
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Israelsbesøk 

Søndag 10.desember får vi besøk av  

Nils Bueng og Sason Pochtar. 

Nils Bueng bør være kjent for de fleste etter 

flere besøk i menigheten, mens Sason Pochtar 

vil være et nytt bekjentskap for de aller fleste. 

Sason Pochtar flyttet fra Tel Aviv til Ashdod 

sammen med sine foreldre når han var tolv.  

Der startet hans foreldre Israel og Vicky Poch-

tar den første kristne hebraisk-talende forsam-

ling i Ashdod. 

Det er også i denne menigheten Sason Pochtar 

i dag har sin tjeneste hvor han blant annet er 

ungdomsleder, tar i mot internasjonale grup-

per, gjør utadrettet evangeliserende og diako-

nalt arbeid m.m.  

Vi gleder oss til å dele fellesskap med Sason 

Pochtar og Nils Bueng, og til å høre de dele fra 

Guds ord med oss. 

 

ALPHA-

datoer: 

31.okt (Oppstart) 

14.nov 

28.nov 

12.des 

9. jan 

23. jan 

2.-4.feb (Weekend) 

6. feb 

20. feb 

6. mars 

20. mars (siste) 

  

B ø n n  o g  l o v s a n g  

Tirsdag 5.desember starter vi opp med Bønn 

og lovsang på kveldstid. 

I første omgang prøver vi å få til månedlige 

samlinger hvor vi samles til bønn, lovsang og 

tilbedelse. 

Thomas Njerve Eidsvåg blir med og leder oss i 

lovsangen. Det blir også god plass for frie bøn-

ner og forbønn hvor folk kan være med å be 

og dele det de har på hjertet.  

Velkommen!!  

Thomas Njerve Eidsvåg leder lovsangen 
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Jan. Des. 
3  SØN 
11.00  Gudstjeneste—1.søndag i advent 

4  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

5  TIRS 

19.00  Bønn og lovsang 

6  ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest 

(Arctickirken) 
17-18 Middag i kirken (siste før jul) 

10  SØN 
11.00 Gudstjeneste med nattverd 

Med Nils Bueng og Sason Pochtar 

17  SØN 
11.00 Gudstjeneste 3.søndg i advent. 

Lysmesse / Vi synger jula inn 

24 SØN 
15.00 Julegudstjeneste  

Taler: Svein Hansen 

3  ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest (Filadelfia) 

7  SØN 
11.00  Gudstjeneste med nattverd 

9  TIRS 
19.30  ALPHA-kurs (oppstart etter julepause) 

14  SØN 
11.00 Gudstjeneste  

15  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

17  ONS 
17.00 Middag i kirken  

21  SØN 
11.00 Gudstjeneste  

28 SØN 
11.00 Gudstjeneste  

31 ONS 
11.00 Formiddagstreff  

17.00 Middag i kirken 

w w w. h a m m e r fe s t m e t o d i s t k i r ke . n o  

Fredager: 

Fra 8.klasse 

KRIK 18.00-19.30 

Ungdomsmøter 18.30-21.30 

(se Facebook) 

Faste bønnemøter: 

Mandag og fredag: 06.00-08.00 

Felles bønnemøte hver første onsdag i måneden 

kl 12. 

Vi har også en bønnering hvor bønneemner blir 

sendt ut til de som ønsker å være med og be 

hjemme. 

Kontaktperson: Agnes  

Zachariassen 48035765  

Smågrupper: 

Mannsgruppe og kvinnegruppe ca hver 3.uke. 

Kontaktpersoner: Arne Helge Hansen 97717530 og 

Reidun Brenne  91541861  

Jentegruppe for ungdom. Kontaktperson Ane 

Helland: 994 41 928  

Sason Pochtar 

Nils Bueng 

Juletrefest 

Se annonse eller Facebook for 

dato/klokkeslett. 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4748035765&hl=no&authuser=1
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4797717530&hl=no&authuser=1
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4791541861&hl=no&authuser=1
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4799441928&hl=no&authuser=1


Tjenesteliste 

Kirkekaffe  

3.12 Daniel K. 

10.12 Ledig 

17.12 Ledig 

24.12 Hedvig/Lillian 

31.12 Daniel S 

7.1 Agnes og Astrid 

14.1 Lisa 

21.1 Daniel K. 

28.1 Ledig 

4.2 Ledig 

11.2 Hedvig/Lillian 

18.2 Daniel S 

25.2 Agnes og Astrid 

Lyd/projektor 

3.12 Eivind 

10.12 Ayenew 

17.12 Elias 

24.12 Eivind 

31.12 Ayenew 

7.1 Elias 

14.1 Eivind 

21.1 Ayenew 

28.1 Elias 

Nattverdsmedhjelpere 

12.11 Ineke 

10.12 Hedvig 

7.1 Ineke 

11.2 Hedvig 
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Pastor på reise 
Permisjon 23.des—6.januar 

Landssamlingen 22.-26.januar 

ALPHA weekend 2.-4.februar 

Young clergy’s Tallinn 15.-18.mars 

Middag i kirken 
Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!  

Ta med en venn og 

bli med i måltidsfel-

lesskapet. 

 

Husk: ALPHA-kurs—2.hver tirsdag kl 19.30 

w w w. h a m m e r fe s t m e t o d i s t k i r ke . n o  

Du er en gave…! 

Når man går inn som medlem i Metodistkirken så lo-

ver man blant annet å tjene Gud gjennom menigheten 

med sine gaver. 

Du er en gave til fellesskapet vårt—og vi er glad for at 

du er akkurat den som du er! 

Og vi ønsker at du skal få tjene Gud 

med alle de gavene som du har fått. 

Vi trenger blant annet: 

Søndagsskoleledere, ungdomsledere, folk som kan 

pynte eller lage i stand til kirkekaffe, middagslagere til 

onsdagsmiddagen, tekstlesere, møteverter, lovsangere 

og musikere, møteledere, vaktmester, smågruppelede-

re, teknikere, besøkstjeneste, medhjelpere m.m. 

Hva er din gave?  God jul!  

Vi synger jula inn 

Tradisjonen tro så synger vi jula inn siste søndag før jul. 

Siden 4.søndag i advent sammenfaller med julaften, så 

kombineres dette i år med lysmessen som vi også pleier 

å ha i adventstiden. 

Velkommen til en søndag full av sang og musikk, om 

Gud som ble menneske og som kom som et lys til ver-

den. 

Det sanne lys, som lyser 

for hvert menneske, kom 

nå til verden. (Joh 1.9) 

 

 


