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Bibeldagen 2020
Fokusland: Kina

Søndagens tekster i begynnelsen
av året har handlet om når Jesus
blir døpt av Johannes og når han
kaller de første disiplene til å følge ham.
Det må ha vært en nysgjerrighet
som gjorde at de valgte å legge
bort alt for å følge Jesus.
Søndagens tekst for 2.februar er
hentet fra Johannes 2.1-11 og
handler om bryllupet i Kana—der
Jesus gjør sitt første under.

ber tjenerne om å fylle opp karene med vann—og vannet blir til
vin.
«Dette var det første tegnet Jesus
gjorde, det var i Kana i Galilea.
Han åpenbarte sin herlighet, og
disiplene hans trodde på
ham.» (Joh 2.11)
Vår reise og vandring med Jesus
begynner kanskje med et snev av
nysgjerrighet.

Noe som gjør at vi vil finne ut
Jesus og disiplene er innbudt i
mer—og følge ham for å se hva
bryllup—vinen tar slutt, men Jesus som skjer.
KONTAKTINFORMASJON:
Besøksadresse:
Storgata 33
Postadresse:
Metodistkirken i Hammerfest
Postboks 181, 9615 Hammerfest

Når disiplene nå går med han og
følger ham på nært hold får de et
første glimt av hvem han er.
Ennå vet de det ikke helt—men
han er tydeligvis noe mer enn
sønn til Josef, snekkeren.
Slik vil også vår vandring med Jesus være—når vi følger han så vil
vi se hans herlighet åpenbart gjennom Hans ord og handlinger.
La nysgjerrigheten lede deg til å
følge i mesterens fotspor, reisen
har bare så vidt begynt!

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO
WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE
Pastor: Per Bradley
Mobil: 40224772
E-post: per.bradley@metodistkirken.no
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Bibeldagen 2020: Kina.
Menigheter i Norge har lang tradisjon for å markere
Bibeldagen. Det gjøres på forskjellige måter, men
de fleste gjør dette for å feire hva Bibelen betyr, og
har betydd, for oss som kirke, folk og land, gi en
gave til land hvor Bibelen ikke er like lett tilgjengelig
som hos oss, og ved å be for bibelarbeidet. Denne
gangen vil midlene som blir samlet inn i offer bli
brukt til bibelarbeidet i Kina.
I mange år har kirkene i Kina
hatt sterk vekst. Ingen vet
med sikkerhet hvor mange
kristne det er i Kina, og anslagene varierer mellom 40
og 100 millioner. Men rundt
70% av de kristne bor på
landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina, vil få tillatelse til å trykke 3-4 millioner bibler for innenlands
bruk i 2020. Pengene som kommer inn gjennom
offer fra norske menigheter vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun kr 10,-.

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.
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Fakta om Kina:
• Verdens mest folkerike land, estimert antall innbyggere: 1,4 milliarder mennesker.
• Kina består av 22 provinser og flere regioner
med indre selvstyre.
• Landet har 56
nasjonale folkegrupper. Den
største gruppen er Hankinesere.
Mange steder er det frivillige i kirken som har ansvaret for å skaffe bibler til menigheten. De kjøper
bibler, og sprer så bibler til nye kristne og andre
interesserte i menigheten. Ofte får de med seg
penger fra lokalmenigheten for å kjøpe bibler. Noen
henter med bil, men oftest tar de med seg kasser
på toget eller bussen.
Bibelselskapet vil skaffe flere bibler til Kina. Våre
gaver gjør det mulig for de mange fattige kinesere å
få en bibel de har råd til. (Send SMS med «Kina» til
26606 for å gi via telefon eller VIPPS)

Medlemskap
Ønsker du å vite mer om medlemskap i
menigheten—eller bare ønsker å vite mer
om hva
Metodistkirken står for?
Ta kontakt med pastor
Per Bradley.

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds
kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et
inkluderende fellesskap.”
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Feb.

Mars.

2 SØN

1 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd
Etter gudstjenesten (ca kl 13) Menighetsmøte

11.00 Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole

5 ONS

12.00 Bønn for Hammerfest (i Metodistkirken)

12.00 Bønn for Hammerfest (i Betania)

9 SØN
11.00 Gudstjeneste—Bibeldagen

11 TIRS
19.00 Menighetsråd

12 ONS
17.00 Middag i kirken

16 SØN
11.00 Gudstjeneste

23 SØN
11.00 Gudstjeneste

26 ONS
11.00 Formiddagstreff
17.00 Middag i kirken

4 ONS
8 SØN
11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

11 ONS
17.00 Middag i kirken

15 SØN
11.00 Gudstjeneste

22 SØN
11.00 Gudstjeneste, taler: Victor Sekyere

25 ONS
11.00 Formiddagstreff

29 SØN
11.00 Gudstjeneste med søndagsskole, taler: Victor
Sekyere

Smågrupper:
Mannsgruppe og kvinnegruppe ca hver 3.uke.
Kontaktpersoner: Arne Helge Hansen 97717530 og Stine Vase

Faste bønnemøter:
Onsdag: 06.00-08.00
Felles bønnemøte hver første onsdag i måneden
kl 12 (i ulike kirker).

Vi har også en bønnering hvor bønneemner blir sendt ut
til de som ønsker å være med og be hjemme. Kontaktperson: Agnes Zachariassen 48035765
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Pastor på reise Middag i kirken
Landssamlingen 20.-24.jan
Hovedstyremøte 7.-9.februar
Studiepermisjon fra 16.mars -

Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!
Ta med en venn og
bli med i måltidsfellesskapet ca 3.hver
uke (se kalender).

Misjonsdagen
Søndag 2.februar er Metodistkirkens offisielle misjonsdag,
og den markeres over hele landet.
Metodistkirkens Misjonsselskap har ansvaret for hele Metodistkirkens
misjonsarbeid, både for samarbeid med kirker ”ute” i verden og for
misjonsengasjementet i Norge; menighetene våre, i grupper, foreninger – og for informasjon og oppdateringer av menighetenes misjonsprosjekter i samarbeidslandene våre.
Vi samarbeider med: Liberia, Sierra Leone, Litauen, og Zimbabwe.
I samarbeidlandene våre har vi kun nasjonalt ansatte. Våre partnere
gjør en uvurderlig jobb i våre felles programmer.
Økonomisk støttes får vi i hovedsak fra NORAD via Digni. Her får vi
støtte til våre konkrete prosjekter. Men Misjonsselskapet hadde ikke
klart seg uten viktige inntektskilder som faste givere, engangsgaver
og misjonsaksjoner. De
fleste menigheter har engasjert seg for egne misjonsprosjekter.

Bildet på årets plakat
er tatt i Magbassiabana i Sierra Leone,
hvor CELAD, sammen
med lokalbefolkningen
har bygget flere latriner.

Tjenesteliste
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Lisa
Hanne
Hedvig og Lillian
Daniel S
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Stina
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Daniel S
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Daniel S
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