
KONTAKTINFORMASJON: 

Besøksadresse: 

Storgata 33 

Postadresse: 
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Pastor: Per Bradley 
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E-post: per.bradley@metodistkirken.no 

Kontonummer: 4910.20.30108 

Lukas 1.39-43  
39 Noen dager senere drog Maria 
av sted og skyndte seg opp i fjell-
bygdene, til den byen i Juda 40 
hvor Sakarja bodde. Der gikk hun 
inn til Elisabet og hilste på henne. 
41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, 
rørte barnet seg i hennes liv. Hun 
ble fylt av Den Hellige Ånd 42 og sa 
med høy røst: «Velsignet er du 
blant kvinner, og velsignet er ditt 
livs frukt.  
43 Hvordan kan det gå til at min 
Herres mor kommer til meg? 

 

Etter at Maria har hatt besøk av 
engelen Gabriel og fått vite at hun 
skal bære fram Guds sønn så drar 
hun til sin slektning Elisabeth. 

Elisabeth er egentlig for gammel 
til å bli gravid, men allikevel skal 
hun og mannen hennes Sakarja bli 
foreldre til Johannes (døperen).  

Når Elisabeth møter Maria så ut-
roper hun:  

«Velsignet er du blant kvinner, og 
velsignet er ditt livs frukt.  
43 Hvordan kan det gå til at min 
Herres mor kommer til meg? 

 

Elisabeth skjønte på merkelig vis at 
Maria bar på Guds sønn. Hun gjen-
kjente Guds gjerning i Maria. 

 

Det er også min bønn inn i det nye 
året—at jeg skal gjenkjenne det Gud 
gjør; i meg, gjennom meg og blant de 
mennesker som jeg møter.  

Gud er virksom, la oss derfor be om 
at vi får visdom til å se hans verk slik 
at vi kan få ta del i det og glede oss 
over det. 
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UiO Borgen på jubileumsbesøk 

Våre kjære venner på Borgen starter året med en 

jubileumsturne! Mange i menigheten kjenner 

dem fra tidligere besøk, fra de sommerlige  

Bønn– og vekkelseskonferansene eller fra i høst 

når vi hadde Nord-Norgeskonferansen på Borgen. 

I 2018 er det 40 år siden virksomheten begynte da 

en gruppe ungdommer fra sør og  nord flyttet inn 

på Borgen med radikale forsetter om å nå mennes-

ker med evangeliet.  

Allerede året etter dro det første teamet over 

grensen til Sovjet utrustet som bibelsmuglere. De 

første ni årene ble grunnvollen lagt og høsten 1987 startet verdens nordligste DTS opp med 

nitten studenter. Siden da har mer enn 400 «ungdommer» tilbrakt fra tre måneder til førti år 

på Borgen. 

Hva har skjedd, og hva skjer videre framover ut i fra denne framskutte posisjonen i det arktiske 

nord? Russland, Grønland, Island, Finland, Bulgaria og Mali er land hvor ungdommene har eng-

asjert seg på lang sikt. Urbefolkninger, bibeldistribusjon, tenåringer og konfirmanter, vekkelses-

bønn og menighetsplanting er noen av nøkkelordene i satsingen.  

Vi inviterer til en festkveld med kaffe og kaker, gode historier, møte med venner og medsøsken 

i Finnmark, lovsang og noen dristige utfordringer når det gjelder framtiden.  

Venner av Ungdom i Oppdrag og andre interesserte er hjertelig velkommen!  

Agnete, Eirik og Eva fra lederteamet 

inspiserer nybygget 

Torsdag 18.januar kl 20.15  

(dvs rett etter bønnemøtet kl 19)  

30 år! De første nitten DTS studentene ble uteksaminert i 1988 

40 år! Ungdommene som startet UiO i nord kom til Borgen i 1978 

50 år! Eiendommen Borgen ble innvidd som misjonssenter i 1968 



Metodistkirken i Hammerfest            Januar  2018 

Feb. Jan. 
14  SØN 
11.00 Gudstjeneste med medlemsopptakelse 

15  MAN 
19.00 Bønneuke for kristen enhet (Arctic)  

20.30 Mannsgruppe  

16  ONS 
19.00 Bønneuke for kristen enhet (Betania) 

17  ONS 
17.00 Middag i kirken  

19.00 Bønneuke for kristen enhet (Filadelfia) 

20.00 Menighetsråd 

18  TORS 
19.00 Bønneuke for kristen enhet (Metodistkirken) 

20.15 Møte med Uio Borgen - 40 år 

19  FRE 
19.00 Bønneuke for kristen enhet (Dnk) 

21  SØN 
11.00 Gudstjeneste (Bibeldagen) 

28 SØN 
11.00 Gudstjeneste  

31 ONS 
11.00 Formiddagstreff  

17.00 Middag i kirken 

4  SØN 
11.00  Gudstjeneste med nattverd. Misjonsdagen 

7 ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest (Betania) 

11  SØN 
11.00  Gudstjeneste  

14  ONS 
17.00 Middag i kirken 

15-21 FEB 
Besøk av Jesus Revolution?  

18 SØN 
11.00 Gudstjeneste  

26  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

28  ONS 
11.00 Formiddagstreff  

17.00 Middag i kirken  

18.30 Menighetsråd 
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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  

Jentegruppe 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  

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 

4.3 Lisa 

11.3 Daniel K. 

17.3 Ledig 

25.3 Ledig 

 

Lyd/projektor 

14.1 Eivind 

21.1 Ayenew 

28.1 Elias 

4.2 Eivind 

11.2 Ayenew 

17.2 Elias 

25.2 Eivind 

4.3 Ayenew 

11.3 Elias 

Nattverdsmedhjelpere 

4.2 Hedvig 

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

Frihelg 2.-4.mars? 

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  

Givertjeneste 

Gud kaller oss ikke til å be, vitne, gi penger og tje-

ne fordi han mangler noe. Han gjør det fordi vi 

gjennom disse aktivitetene ledes inn i dypere re-

lasjon til ham.  

Hvis du kjenner at ditt åndelige 

hjem er i menigheten—så håper 

vi at du også vil være med å gi til 

Guds arbeid gjennom menighe-

ten.  

Bli med som fast giver (det gir deg også rett til 

skattefradrag!). Ta kontakt med pastor eller se vår 

hjemmeside for avtalegiro-skjema. 

Bønneuken for kristen enhet 
mandag—fredag 15.-19.januar 

Mandag kl 19 Arctickirken 

Tirsdag kl 19 Betania 

Onsdag kl 19 Filadelfia 

Torsdag kl 19 Metodistkirken 

(PS! Møte med UIO Borgen etter bønnemøtet) 

Fredag kl 19 Den norske kirke 


