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Lukas 2.29-32 
Simeons lovsang 
29 «Herre, nå lar du din tjener fare 
herfra i fred, slik som du har lovet. 
30 For mine øyne har sett din frel-
se,  31 som du har gjort i stand like 
for ansiktet på alle folk, 32 et lys til 
åpenbaring for hedningene og ditt 
folk Israel til ære.»  

I Lukas evangelium kap 2—rett 
etter juleevangeliet finner vi be-
retningen om når Jesus blir båret 
fram i tempelet som et lite barn.  

Der er også Simeon—en gudfryktig 
mann som hadde blitt ledet av Den 
hellige ånd til tempelet akkurat den-
ne dagen. 

Det står at Simeon ventet på Israels 
trøst og hadde et fått et løfte av Gud 
om at han ikke skulle dø før han had-
de sett Herrens salvede. 

Så når Jesus og Maria kommer med 
det lille Jesu-barnet så møter de Si-
meon som tar barnet og bryter ut i 
lovsang. 

Men i denne lovsangen så åpenbares 
det også at det er ikke bare Israels 
trøst han holder i armene, men at 
det skal bli til frelse for alle folkeslag.. 

Evangeliet om Jesus Kristus er godt 
nytt for alle mennesker. Jesus kom 
ikke for å åpenbare Gud for noen få 
utvalgte—men Gud ble til menneske 
til frelse for alle mennesker som vil ta 

i mot. 

Den gleden som har blitt gitt oss øns-
ker vi også å dele med andre. 

Derfor er misjonsarbeidet en sentral 
del av det å være kirke. Jesus delte 
de gode nyhetene overalt hvor han 
gikk, og han befalte disiplene om å 
gjøre det samme.  
Som Jesu etterfølgere og disipler så 
gjelder det samme oppdraget også 
oss i dag.  

Evangeliet er godt nytt for alle. Der-
for ønsker vi å være med å spre det 
ut til alle verdenshjørner. 
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Bli en misjonsfadder 

Vi har nettopp markert misjonsdagen—og i den for-

bindelse så passer det godt å informere om fadder-

programmet til Metodistkirkens Misjonsselskap. 

Metodistkirkens Misjonsselskap har flere fadderprogram. Vi har 

tre fadderprogram i Zimbabwe; på Old Mutare, Mutambara og 

Nyadire, og vi tilbyr også fadderskap i Sierra Leone og Liberia. 

Barna som er med i fadderprogrammene er ofte foreldreløse, 

med ansvar for seg selv og yngre søsken.  

Som personlig fadder i et fadderprogram er du fadder til ett 

barn, og gjennom din støtte gir du langsiktig hjelp til utdanning, helse, livsvilkår og inntekts-skapning. Dette gjel-

der fadderbarna som er med i programmet, med det kan også føre til hjelp for andre familier som bor i fadder-

barnets lokalsamfunn.  

I forbindelse med programmet på Mutambara, har vi i flere år også gitt mulighet til å være kollektiv fadder. I Li-

beria og Sierra Leone tilbyr vi kun kollektivt fadderskap! Det betyr at din støtte går til de som til enhver tid treng-

er det mest, uten at du som fadder vet hvem disse barna er.  

Å være fadder koster 200 kroner i måneden. Pengene går inn i en felles pott for hvert land/fadderprogram. De 

som er med i programmet får dekket utgifter til skolepenger, eksamensavgifter, skoleuniform, bøker og annet 

skolemateriell. Beløpet kan også dekke varmt tøy til den kalde årstiden, medisiner ved sykdom og støtte til mat.  

Ta kontakt med misjonskontorer på epost: fadder@metodistkirken.no eller ta direkte kontakt med fadderpro-

gramansvarlig Anne Ng Forster telefon 23 33 27 37. 

J E S U S  R E V O L U T I O N  

2 1 . - 2 8 . F E B R U A R  

Jesus Revolution besøker Hammerfest og 

ungdomsgruppen 21.-28.februar.  

De kommer til å være sammen med ungdom-

mene våre og ha møter, seminarer, work-

shops og evangelisere.  Målet deres er å tre-

ne og utruste ungdommer til å dele evangeli-

et med venner og andre som ikke er kristne. 

Det kommer også en gruppe ungdommer fra 

Alta som blir med fredag—søndag.  

De kommer også til å besøke de ulike menig-

hetene i løpet av den tiden de er her.    
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Mars Feb. 
11  SØN 
11.00  Gudstjeneste—vitnemøte.  

14  ONS 
17.00 Middag i kirken 

18 SØN 
11.00 Gudstjeneste  

21-28 FEB 
Besøk av Jesus Revolution (følg med for eget program) 

22 TORS 
17.00 Middag i kirken!? 

22 TORS 
19.00 Bønn og lovsang 

25 SØN 
11.00 Gudstjeneste med Jesus Revolution 

26  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

27  TIRS 
19.00 Bønn, lovsang, vitnesbyrd—siste samling med 

teamet fra Jesus Revolution 

28  ONS 
11.00 Formiddagstreff  

17.00 Middag i kirken  

18.30 Menighetsråd 

4  SØN 
11.00  Gudstjeneste 

7 ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest (Metodistkirken) 

18.00 Menighetsmøte—Menighetsutvikling med be-

søk av veileder Jon Løvland (klokkeslett kommer senere) 

11  SØN 
11.00  Gudstjeneste med 

nattverd 

13  SØN 
19.00  Bønn og lovsang 

14  ONS 
17.00 Middag i kirken 

18 SØN 
11.00 Gudstjeneste—vitnemøte.  

19  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

21  ONS 
11.00 Formiddagstreff  

22 TORS 
19.00 Bønn og lovsang 

25 SØN 
11.00 Palmesøndag: Gudstjeneste  

29  TORS 
18.00 Skjærtorsdag: Fellesskapssamling i kirken med 

kveldsmåltid og nattverd.  

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 (i ulike kirker). 

Bønn og lovsang ca 1 gang i måneden 

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  

Bibeljentene for ungdom. Kontaktperson Ane Helland: 

994 41 928  

Superfredag for tweens. Margot Andreassen 93833128 

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  

11.2 Ledig 

18.2 Daniel S 

25.2 Agnes og Astrid 

4.3 Lisa 

11.3 Daniel K. 

18.3 Ledig 

25.3 Ledig 

1.4 Hedvig/Lillian 

8.4 Daniel S 

15.4 Agnes og Astrid 

22.4 Lisa 

29.4 Daniel K. 

6.5 Ledig 

13.5 Ledig 

Lyd/projektor 

11.2 Ayenew 

17.2 Elias 

25.2 Eivind 

4.3 Ayenew 

11.3 Elias 

18.3 Eivind 

25.3 Ayenew 

1.4 Elias 

Nattverdsmedhjelpere 

11.3 Ineke 

1.4 Hedvig 

6.5 Ineke 
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Pastor på reise 
ALPHA weekend 9.-11.februar 

Fagdag i Stavanger 12.-13.mars 

Young clergy’s,Tallinn 15.-18.mars 

Frihelg 6.-8.april 

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  

Bønn og lovsang 

Ca 1 gang i måneden så arrangerer vi «Bønn og 

lovsang» i Metodistkirken. 

Neste samling er blir torsdag 22.februar kl 19.00. 

Vi samles i all enkelhet til lovsang og tilbedelse og 

for å be sammen.  

 

Herren er min kraft og 

min styrke, han er blitt 

min frelse. Han er min 

Gud, ham vil jeg prise, 

min fars Gud, ham vil 

jeg opphøye.  

(2.Mos 15.2) 

Datoer for ALPHA-kurset 
2.hver tirsdag kl 19.30 

6. feb 

9.-11.feb (Weekend) 

20. feb 

6. mars 

20. mars (siste) 

PS! Nytt kurs starter opp høsten 2018 


