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I Bibelens siste bok—Johannes
Åpenbaring—finner man 7 brev til 7
ulike menigheter. Tre av menighetene omtales med både styrker og
svakheter, to av dem får kun påpekt
sine svakheter og feil, mens de siste
to kun får ros.
Menighetene i Efesos, Pergamon og
Tyatira kommer under første kategori—hvor de omtales med både sine
styrker og svakheter. Men styrkene
og svakhetene til menighetene i Pergamon og Tyatira er motsatt av menigheten i Efesos.
Efesos får ros for sine gjerninger og

for å ha forkastet falsk lære, men de
har ikke klart å holde på kjærligheten.
Pergamon og Tyatira får ros for sin
kjærlighet og at de ikke har fornektet
troen tross vanskeligheter, men refs
for at de tillater folk som sprer falsk
lære.

En rett tro uten kjærlighet er ikke hva
Gud ønsker—men den motsatte
kombinasjonen er heller ikke ønskelig.
Jesus sier: «Dersom dere elsker meg,
holder dere mine bud.» (Joh 14.15)

Som kirke og menighet skal vi både
være opptatt av hva Bibelen sier til
I avslutningen av hvert av de syv breoss og holde fast på Guds Ord—men
vene står det ‘hør hva Ånden sier til
også la Ordet bli til handling slik at
menighetene’. Med andre ord så virGuds kjærlighet blir synlig i blant oss.
ker det som om hvert brev også har
Jesus sier: «Ved dette skal alle forstå
med seg et budskap som er universelt for alle—og også for menighete- at dere er mine disipler: at dere har
kjærlighet til hverandre.» (Joh 13.35)
ne i dag!
Må begge ting får prege våre liv!

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

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO
WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE
Pastor: Per Bradley
Mobil: 40224772
E-post: hammerfest@metodistkirken.no
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Menighetsmøte
Menighetsrådet inviterer til menighetsmøte
tirsdag 8.februar kl 18-20
Agenda:
•

Januar 2022

«Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et
annet standpunkt enn det generalkonferansen (i
2019) vedtok og at det derfor går mot en kirke i
Norge som inkluderer begge syn. Samtidig er det et
klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens
tradisjonelle syn». Dette er nå-situasjonen i kirken.

Kirkens situasjon og framtid

Kirken har per dags dato et tradisjonelt syn på samliv og ekteskap, men det har de siste årene foregått
•
Menighetens visjon og muligheter
samtaler for å legge til rette for en minnelig splittel(PS! Det blir middag i kirken samme dag fra kl 17)
se i Metodistkirken internasjonalt ettersom man ser
at det er for vanskelig å leve sammen med ulike
syn. Et forslag om å splitte kirken ser ut til å ha bred
Samtaler om kirkens framtid
støtte i alle grupperinger, men på grunn av CoronaI høst ble det sendt ut et brev til alle menighetene
pandemien har man måtte utsette Generalkonfeom kirkens situasjon, hvor det ble oppfordret til
ransen slik at det ikke har vært mulig å gjøre de
videre samtaler og prosesser i den enkelte menignødvendige vedtak.
het om kirkens situasjon og framtid, noe som menighetsrådet ønsker å legge til rette for nå utover Veien videre
våren.
Kirken både i Norge og internasjonalt står i en
Vi ser for oss gode, utfordrende og viktige samtaler, utfordrende situasjon, hvor også den lokale menigog har derfor engasjert menighetsrådgiver Jon Løv- het må finne sin vei. Vi ønsker derfor å starte en
prosess og samtale om dette i vår menighet.
land for å lede prosessen i menigheten vår.
Jon kjenner menigheten vår godt etter å ha ledet
oss i prosessen med å utforme menighetens verdier
og visjoner for noen år siden, og vi kjenner han som
en god tilrettelegger for gode samtaler og prosesser
i menigheten.

Alternativet slik det ser ut i dag er å forbli i UMC
(United Methodist Church) som kommer til å åpne
opp for full inkludering av folk i samkjønnet ekteskap/samliv, gå inn i en ny internasjonal Metodistkirke (Global Methodist Church) som vil beholde
en tradisjonell lære slik som kirken har i dag, eller å
stå som uavhengig menighet eller gå inn i et annet
norsk kirkesamfunn/organisasjon.

Fokus på oppdraget
Samtidig som vi skal inn i disse utfordrende samtalene ønsker vi å beholde fokus på menighetens oppdrag og oppgave i byen vår!
Menighetsrådgiver
Jon Løvland

Samkjønnet ekteskap og bibelsyn

Vi ser derfor fram til utfordrende, men gode samtaler og prosesser, og vi ber om at Gud vil lede oss og
kirken om veien videre.

Kirken har i lengre tid hatt utfordringer i hvordan
PS! Det blir menighetsmøter med menighetsrådsgiden skal forholde seg til samkjønnet ekteskap og
ver Jon Løvland 8.februar og 5.april. Menighetskonsamliv, noe som også har bakgrunn i ulike bibelsyn. feranse med tilsynsprest Ingull Grefslie vil bli avholdt 16.mars.
Årskonferansen i 2019 gjorde følgende vedtak:
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Jan

Feb

2 SØN

6 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste

9 SØN

7 MAN

11.00 Gudstjeneste

19.00 Menighetsråd

16 SØN

8 TIRS

11.00 Gudstjeneste

17.00 Middag i kirken
18-20 Menighetsmøte

23 SØN

(Pastor bortreist ifm kurs 12-14.feb)

11.00 Gudstjeneste

13 SØN

Bønneuken for
kristen enhet:

11.00 Gudstjeneste

20 SØN

•

24.jan Mandag kl 19 Arctickirken

11.00 Gudstjeneste

•

25.jan Tirsdag kl 19 Adventkirken

23 ONS

•

26.jan Onsdag kl 19 Filadelfia

•

27.jan Torsdag kl 19 Hammerfest kirke

11.00 Formiddagstreff (kan bli avlyst avhengig av gjeldende corona-situasjon)

•

28.jan Fredag kl 19 Metodistkirken

27 SØN
11.00 Gudstjeneste

27 ONS
11.00 Formiddagstreff (kan bli avlyst avhengig av
gjeldende corona-situasjon)

PS! Menighetskonferansen (årsmøte) blir
onsdag 16.mars kl 18-20

30 SØN
11.00 Gudstjeneste med nattverd

Tjenesteliste
Kirkekaffe
2.1
9.1
16.1
23.1
30.1
6.2
13.2
20.2

Hanne
Agnes og Mira
Hedvig og Lillian
Lisa
Hanne
-

27.2
6.3
13.3
20.3

Agnes og Mira
Hedvig og Lillian
Lisa

Lyd/projektor
2.1 9.1 Ayenew
16.1 23.1 Ayenew
30.1 -

6.2 13.2 Ayenew
20.2 27.2 Ayenew
6.3 -

Nattverdsmedhjelpere
30.1 Hedvig
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Endring av ansettelse
Etter drøye 9 år i fulltidstjeneste i kirken og menigheten tar vi til sommeren avskjed som menighetens prestefamilie og med tjenesten i kirken.
Etter årskonferansens retningsvalg i 2019 med
tanke på samkjønnet ekteskap og ordinasjon har
det vært utfordrende å stå som ordinert prest i en
kirke som er på vei i en annen retning enn det jeg
finner at Bibelen sier om dette. Selv om kirken ikke
har gjort sine endelig vedtak velger jeg til sommeren å si fra meg min ordinasjon og dermed tjeneste som pastor i Metodistkirken.
Det er aldri en god tid å gjøre dette på, men vi tror
at det er godt for menigheten (og for oss) å
ha en avklaring på
dette før man går inn i
samtalene og prosessene om kirkens og
menighetens framtid
Prestefamilien på tur på Hatter
som skal skje nå utover våren.
Kjærlighet til menigheten og byen
Det har vært en lang og utfordrende prosess for
oss, og hadde vi ikke vært så glade i både menigheten, byen og landsdelen her, så hadde nok valget vært enklere..
Men vi er takknemlig for tiden vi har fått tjene menigheten som pastorfamilie—og hvordan vi har
blitt tatt imot og vist omsorg i alle disse årene, og
for alle vennskap og gode minner som har blitt
skapt.
Vi vet ikke hva som venter oss, men mye taler for
at vi blir (i hvert fall en stund til) - og i så fall vil vi
fortsatt være en aktiv del av menigheten og bidra
med det vi kan.

Per & Hanne,
Otilie, Augustin, Louise, Silas og Caspian

Januar 2022

Middag i kirken
Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!
I forbindelse med
menighetsmøtene
og menighetskonferansen blir det middag i kirken
8.februar, 16.mars og 5.april. Inviter gjerne noe
med—og gi gjerne beskjed om du ønsker å hjelpe

Gatekirka i advent
To lørdager i advent var Gatekirka tilstede på torget. Julemusikk og bål i bålpanna skapte god stemning, og alle posene
med pepperkaker
og bibelvers ble delt
ut! I tillegg fikk
mange med seg juleevangeliet og en
invitasjon til det
som skjedde i kirken vår i juletiden. Gatekirka på torget
Det er flott å kunne
være synlig tilstede i byen vår og dele både
julestemning og evangeliet.
Kort fra huskomitten/menighetsrådet/
kjellergruppa:
Arbeidet med taket i soverommet under tårnet er
ferdig, slik at rommet er klart for oppussing slik at
det igjen kan tas i bruk.
Nye planskisser for kjelleren er utarbeidet, og kjellergruppa jobber videre med å sluttføre forprosjektet med presentasjonsmateriell og budsjett.

Til informasjon: Personalkomiteen sammen med
tilsynspresten har startet arbeidet med tanke på
pastoral betjening fra høsten 2022, og vil komme
med mer informasjon om dette når det er klart.

