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Når Jesus blir døpt av Johannes
(Matt 3.13-17) - lyder det en røst
fra himmelen hvor Gud taler:
«Dette er min Sønn, den elskede,
i ham har jeg min glede».

Inne i oss alle er det noe som
lengter etter bekreftelse og fellesskap, både fra mennesker—men
også fra Gud vår Skaper.

Ingen er skapt til å leve alene, og
Det er en vakker bekreftelse på en aller mest ønsker vi å høre at nofars kjærlighet. Den treenige Gud en liker oss—ja elsker oss!
samlet; Fader, Sønn og Den Helli- Men kan vi ta disse ordene til
ge Ånd. Sammen bekrefter de
oss—de er jo sagt til Jesus, Guds
hverandre og Jesus sitt kall og
sønn—Ham som var uten skyld!
oppgave.
I forhold til hans liv og lære så er

I Kristus er vi født på ny! Vi har
fått en ny identitet—derfor har vi
også blitt Guds barn (Joh 1.12).
Og vi kan kalle Gud far (Rom 8,15,
Gal 4.6).
I Kristus har vårt liv med Gud blitt
gjenopprettet—slik at Gud også
sier om deg:
Dette er mitt barn, den elskede
- Du er elsket av Gud din Far!

Men hva sier Gud til oss? Kunne
jo ingen av oss i nærheten. Kan da
han sagt det samme om meg eller Gud elske oss??
til deg—Dette er min sønn!

KONTAKTINFORMASJON:
Besøksadresse:
Storgata 33
Postadresse:
Metodistkirken i Hammerfest
Postboks 181, 9615 Hammerfest

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO
WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE
Pastor: Per Bradley
Mobil: 40224772
E-post: per.bradley@metodistkirken.no
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Minneord
Jenny Johanne Mehus ble
født 10.mars 1924 i Sørreisa i Troms før familien
flyttet til Finnmark—og
etterhvert Hammerfest.
Jenny var et aktivt og trofast medlem av menigheten. Dette viste seg også i de årene hvor helsen
begynte å svikte. Når jeg besøkte henne var det
alltid to spørsmål som gikk igjen—«Hvordan går
det med barna dine» og «Hvordan går det med
menigheten»
Jenny hadde stor omsorg for de rundt seg—og var
flink til å holde kontakten med familie, slekt og
venner gjennom telefon og brevskriving og et
åpent hjem.
De siste årene var preget av sykdom og alderdom.
Jenny sovnet inn på Rypefjord sykehjem med familien rundt seg 3.januar 2020.
Vi lyser fred over hennes gode minne.
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Menighetsmøte
Søndag 2.feb etter gudstjenesten
I forbindelse med pastorsstudiepermisjonen fra
mars, og for å orientere om eventuelt andre saker
som angår menigheten, inviterer vi til menighetsmøte søndag 2.februar.
Menighetskonferansen (menighetens årsmøte) vil
være mandag 9.mars kl 18-20.

Håper at mange har anledning til å delta begge
dagene!

TWEENS
SUPERFREDAG er for deg som år i 4.-7.klasse.
Som navnet tilsier så foregår det på fredager.
Leder for SUPERFREDAG er Margot Andreassen—
og samlingene er som regel hjemme hos henne.
Ta med en venn og bli med ☺
Margot Andreassen
Mob. 93833128

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.

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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Jan.

Feb.

12 SØN

2 SØN

11.00 Gudstjeneste

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

13-17 MAN-FRE
Bønneuke for kristen enhet
Mandag kl 19
Tirsdag kl 19
Onsdag kl 19
Torsdag kl 19
Fredag kl 19

Arctic kirken
Metodistkirken
Filadelfia
Betania
Hammerfest kirke

19 SØN
11.00 Gudstjeneste

26 SØN
11.00 Gudstjeneste

29 ONS
11.00 Formiddagstreff
17.00 Middag i kirken

5 ONS
12.00 Bønn for Hammerfest (i Metodistkirken)

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

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 -

Bønneuken for kristen enhet
13.-17.januar kl 19
Arctic kirken, Metodistkirken,
Filadelfia, Betania og
Hammerfest kirke
Årets tema: Innbyggerne der var uvanlig
hjelpsomme mot oss (Apg 28:2)

Bli med i en av våre
smågrupper!

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

Tjenesteliste
Kirkekaffe
PS! Litt endringer i lista
12.1
19.1
26.1
2.2
9.2
16.2
23.2
1.3
8.3
15.3
22.3
29.3
5.4
12.4

Stine og Christian
Stina
Astrid og Agnes
Lisa
Hanne
Hedvig og Lillian
Daniel S
Stine og Christian
Stina
Astrid og Agnes
Lisa
Hedvig og Lillian
Daniel S
Stine og Christian

Lyd/projektor
Kontaktpersoner:
Mannsgruppe:
Per Bradley 40224772
Kvinnegruppe:
Stine Vase
TWEENS
Margot Andreassen 93833128

12.1 Christian
19.1 Ayenew
26.1 Christian
2.2 Ayenew
9.1 Christian
16.1 Ayenew
23.1 Christian
1.3 Ayenew
8.3 Christian
15.3 Ayenew
22.3.1Christian
29.3 Ayenew

Nattverdsmedhjelpere
1.3

Hedvig

