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Fellesrapport for året 2021
Virksomhet:
Innledning:
Også dette året har vært preget av Covid. Vi har så langt det har latt seg gjøre prøvd å opprettholde
gudstjenestefeiringen – men også det har i perioder heller ikke vært mulig å gjennomføre dette på
grunn av restriksjonene som har vært i perioder.
Gudstjenester
Vi har prioritert å feire gudstjenestene sammen fysisk og prøvd å holde disse mest mulig normale så
langt det har latt seg gjøre med de ulike restriksjonene som har vært. Før sommeren var det et
større smitteutbrudd i Hammerfest som gjorde at man ikke fikk holdt gudstjenester i perioden før
sommeren.
Statistikken viser også en nedgang på gudstjenestebesøket hvor snittet for 2021 er på 25 besøkende.
Smågruppene (Superfredag, mannsgruppa og de to damegruppene) har fungert tilnærmet normalt
det siste året.
Formiddagstreffet har måtte ha en lengre pause pga Covid-restriksjonene, også med tanke på at
mange av brukerne er i risikosonen for smitte og sykdom.
Barnearbeidet har vært begrenset både på grunn av Covid, men også på grunn av begrensede
ressurser.
Gatekirkateltet har blitt overført fra Arctic Kirken til Metodistkirken i løpet av året. Vi var ute med
teltet to lørdager i adventstiden og delte ut pepperkaker, Twist, bibelvers, juleevangeliet og
invitasjon til kirkens arrangementer i jula.
Mange av kirkens andre planlagte arrangementer måtte dessverre avlyses på grunn av Covidrestriksjoner. Men vi begynte så vidt opp igjen med middag i kirken i høst.

Menighetsutvikling
Vi har fortsatt samarbeidet med menighetsutvikler Jon Løvland, og har jobbet noe med visjonsbildet
i menighetsrådet for å sette fokus for året og planlegge fremover. Men året har vært preget både av
pastors studiepermisjon i våres, periodevis nedstegning pga Covid-restriksjoner, og at man måtte
avlyse planlagte arrangementer på kort varsel pga endringer i gjeldende restriksjoner.
Men vi finner fortsatt at Visjonsbildet gir oss et godt verktøy for planlegging – og at arbeidet som ble
gjort med verdier/visjoner fortsatt gir et godt bilde av menighetens identitet og mål.

Eiendom
Menigheten leier ut både pastorboligen, parkeringsplasser og kirkebygget – noe som gir gode
leieinntekter og er en viktig inntektskilde for menigheten.
I høst ble også kirketårnet restaurert etter mange år med vannlekkasjer med medfølgende skader på
konstruksjonen. Taket på soverommet under tårnet ble også reparert i denne forbindelse.
Kjellerguppa som har bestått av Mira, Halfdan og Per har gjennom året hatt ukentlige møter. I høst
fikk man også 100.000,- fra Blå Kors til forprosjektsmidler. Disse har blitt brukt til nye
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arkitekttegninger, budsjettkalkyler og presentasjonsmateriell. Man har også hatt samtaler med ulike
frivillige og kommunale aktører i kommunen for å kartlegge behovet.

Per Bradley, pastor
Halfdan Schirmer, menighetsrådsleder

