Bilde: ‘Mary and Eve’ - Sister Grace Remington
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Menighetens oppdrag:
”Vi vil leve ut Guds kjærlighet, lede mennesker
til Jesus og være et inkluderende fellesskap.”
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«Ville du bare flerre himmelen og
stige ned» (Jesaja 64.1)
Jesajas rop og bønn som ble lest
1.søndag i advent finner sitt gjenklang i oss.
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Du kan nå bli fri—fordi Gud har grepet
inn i vår verden!
Julebudskapet er ikke bare om en krybbe med et lite barn, noen gjetere og
vismenn. Det er så mye større enn det.

Julen markerer begynnelsen på slutten

Vi lengter etter Guds inngripen i vår
av djevelens grep.
verden og i våre liv. Vi roper til Gud
om at han må gripe inn. Vi venter på Ventetiden er over—friheten er her,
Guds rike er kommet nær; Gud har grehans frelse.
pet inn i vår verden og i ditt liv.

Men julen markerer begynnelsen på
Gud selv har flerret himmelen og steget
slutten. Gud sitter ikke stille—Hans ned.
frelsesplan er klar og aktiv.

Gud blir menneske—og kommer
med lys inn i vårt mørke.
‘Himmelriket er kommet nær.’
Bildet på forsiden av Eva og Maria er en
vakker illustrasjon på dette. Ordene fra
1.Mosebok 3.15 hvor Gud taler til slangen/djevelen er en gammel profeti om
det som skal komme:

«Jeg vil sette fiendskap mellom deg og
kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode..»
Det som før har bundet mennesker skal
nå bli knust, synden som vi har vært
fanget av skal vi nå få bli frigjort fra.

«I samme stund kom også hun
fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet
på frihet for Jerusalem.»
(Lukas 2.38)

«Til frihet har Kristus frigjort oss.»
(Galaterbrevet 5.1)
Velsignet jul!
Pastor Per Bradley
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Januar

2 ONS

3 SØN

12.00 Bønn for Hammerfest
(Filadelfia)

11.00 Gudstjeneste

6 SØN

6 ONS

11.00 Gudstjeneste—2.advent

12.00 Bønn for Hammerfest
(Filadelfia)

13 SØN

10 SØN

11.00 Gudstjeneste—3.advent

11.00 Gudstjeneste

20 SØN

17 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd
4.advent

11.00 Gudstjeneste

24 SØN
15.00 Julegudstjeneste

27 SØN

24 SØN
11.00 Gudstjeneste

31 SØN
15.00 Gudstjeneste med nattverd

Ingen gudstjeneste
Torsdager 12-14:
Den vanlige juletrefesten må
dessverre utgå i år
—men vi satser på
å få til en utendørssamling for
barna i desember.

Åpen kirke:
-et åpent rom for samtale, bønn
og en kaffekopp

PS! På grunn av smittesituasjonen kan vi måtte avlyse enkelte
arrangementer—følg med på
avisannonser og Facebook for
oppdateringer.
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Julegave
På årets julegudstjeneste vil vi
samle inne en gave til vårt
misjonsprosjekt i Sierra Leone.
Sierra Leone er et av verdens
fattigste land, og er også et land
med en svært ung befolkning.
Hele 41,8% av befolkningen er
under 14 år. Dermed er utdanning en viktig del i å bygge landet opp igjen etter borgerkrigen
som tok slutt i 2001.
Vi støtter derfor et prosjekt sør i
Sierra Leone hvor en landsby
skal få egen skole, og vi har ansvar for å samler inn for å finansiere en vannpumpe som skal
bygges i tilknytning til den nye
skolen.
Hvis du vil gi en gave til misjonsprosjektet vårt kan du
også bruke VIPPS #554635
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Tjenesteliste
Kirkekaffe
Utgår inntil videre
pga smittesituasjonen.

Lyd/projektor
6.12 Christian
13.11 Ayenew
20.12 Christian
24.12 Ayenew
3.1 Christian
10.1 Ayenew
17.1 Christian
24.1 Ayenew

Nattverdsmedhjelpere
20.12
31.1 Hedvig

Medlemskap
Ønsker du å vite mer om medlemskap i menigheten—eller
bare ønsker å vite mer om hva
Metodistkirken står for?

