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Apostlene samlet seg igjen hos
Jesus og fortalte ham om alt de
hadde gjort, og alt de hadde lært
folket. Og han sa til dem: «Kom
med meg til et øde sted hvor vi
kan være alene, og hvil dere litt!»
For det var så mange som kom og
gikk at de ikke fikk tid til å spise
engang. (Mark 6.30-31)

kan den. Kanskje er det derfor vi at vi glemmer å hvile. Det er også
lett hopper over de første verse- noe som Gud har glede i!
ne.. «Kom med meg til et øde sted
hvor vi kan være alene, og hvil deBarn ikkje tenar
re litt».
Eg ropar igjen, har prøvd så
Nå ser det ut til at hvilen denne
mange gongar
gangen ble avbrutt, men kanskje
Eg elskar deg mitt barn,
viser brødunderet netopp Guds
EG ELSKAR DEG!
omsorg for de praktiske behovene
Du er ikkje uunværleg
Søndagens tekst er om brødunde- for både mat og hvile.
som min tenar,
ret hvor Jesus metter 5000
Selv om vi vet at vi er frelst av tro
Men som mitt barn er du
(Markusevangeliet 6.30-44). Men alene, så tror vi også at livet vårt
umisteleg!
med alle kjente historier er det
skal speile den troen vi har i prak(Fra Sølvi Hoplans sang, siste vers)
lett at vi skumleser, eller ikke hø- tiske handlinger. Men la oss ikke
rer ordentlig etter siden vi tror vi bli så opptatt av hva vi skal gjøre
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Ny pastor fra august
Fra i høst vil Kristin Odén
Broback være utnevnt til
menigheten vår i 25% stilling. Kristin er i dag menighetsprest i Tromsø (50%) og
vil også forsette som ungdomprest i nord (25%) i tillegg til å ha ansvaret for menigheten vår..
Hun vil fortsatt være bosatt i Tromsø hvor hun har
vært pastor de siste 4 årene. Her hun bor sammen
med sin mann Bjørn Martin Broback og datteren
Signe som nå er 8 mnd. Hun vil derfor pendle opp
til Hammerfest og være her ca 4 dager hver mnd.
Kristin kan fortelle oss at hun gleder seg til å bli
kjent med oss, og at hun syns Hammerfest er en
spennende menighet.
Vi gleder oss også til å bli kjent med henne og vi vil
ta godt i mot henne når hun kommer i august!

Ny leder på hovedkontoret!
Emil Skartveit (som uttaler navnet med lang i-lyd)
kommer opprinnelig fra Stavanger, men er bosatt i
Halden. Han er 59 år, og har en
variert kirkelig bakgrunn, som
blant annet inkluderer offisersutdannelse fra Frelsesarmeen,
men har også erfaring fra Den
norske kirke.
Han kommer nå fra stillingen
som daglig leder i Domkirken og Rolvsøy menigheter (DNK) i Fredrikstad. I tillegg til denne arbeidserfaringen, er han forfatter, salmedikter, daglig
leder for festival, fotballinteressert og blid rogalending.
Vi ønsker Emil hjertelig velkommen til Hovedkontoret, og som ansatt i Metodistkirken. Vi gleder
oss til å bli kjent med, og jobbe sammen med deg.
[Klippet fra metodistkirken.no]
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DUGNAD
Huskomiteen arrangerer dugnad i kirken,
både ute og inne—
lørdag 7.mai kl 12. Tar
med arbeidstøy og
arbeidslyst!

Menighetsmøter
I høst har menigheten
holdt to menighetsmøter om kirkens og
menighetens situasjon og fremtid i forhold til ulike syn på
samkjønnet samliv og
Bibelforståelse.
Begge møtene inneholdt en informasjonsdel holdt
av menighetens pastor, og en samtale ledet av Jon
Løvland. Det har vært to gode, men til dels krevende møter. Det er naturligvis ulike syn og tanker om
dette også i vår menighet, og det gjør det krevende når kirken står ovenfor så store utfordringer
som de gjør i dag.
Signalet som ble gitt til menighetsrådet var allikevel klart; menighetsrådet fortsetter arbeidet med
prosessen i forhold til en vei videre, og vil jobbe
videre for å finne ut av og klargjøre hva de ulike
alternativene vil innebære.
I praksis gjøres dette ved at biskopen er invitert til
menigheten i oktober/november for å informere
mer om kirkens situasjon og fremtid, man vil innhente mer informasjon om Global Methodist
Church som startes opp nå i mai, og man vil se videre på andre norske alternativer utenfor UMC.
PS! For dere som er interessert i hva rører seg i kirken før Årskonferansen så arrangeres kirken et webinar 23.mai kl 20-2130 angående noen av de forslagene som er sendt inn til årets Årskonferanse.
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Mai

Juni

1 SØN

1 ONS

11.00 Gudstjeneste

11.00 Formiddagstreff
12.00 Bønn for Hammerfest (Rypefjord kirke)

3 TIRS

5 SØN 1.pinsedag

17.00 Middag i kirken

11.00 Gudstjeneste

4 ONS

12 SØN

12.00 Bønn for Hammerfest (Arctic kirken)

11.00 Gudstjeneste med nattverd

7 SØN
12.00 Dugnad i kirken, inne og ute

19 SØN

8 SØN

11.00 Gudstjeneste (siste gudstjeneste før sommerpausen)

11.00 Gudstjeneste. Taler: Arne Helge Hansen

15 SØN

Sommerpause juli/august

11.00 Gudstjeneste

Første gudstjeneste etter sommerpausen
blir søndag 21.august.

17.mai
12-15 Åpen kirke

21 LØR
11.00 Gatekirka—vi møtes i kirka kl 11 før vi går ut

22 SØN
11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Jens Ottar
Theisen

29 SØN
11.00 Gudstjeneste

Tjenesteliste
Kirkekaffe
3.4
10.4
17.4
24.4
1.5
8.5
15.5
22.5

Agnes og Mira
Lisa
Hedvig og Lillian
Hanne
Agnes og Mira
Hedvig og Lillian

29.5
5.6
12.6
19.6

Lisa
Hanne
Agnes og Mira

29.5
5.6
12.6
19.6

Ayenew
Ayenew

Lyd/projektor

Nattverdsmedhjelpere

1.5
8.5
15.5
22.5

22.5 Hedvig

Ayenew
Ayenew
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Konferanser i nord:

Vi feirer 17.mai med åpen kirke fra kl 12 til 14.30.
Det blir kaffe, kaker og is til barna.

I stedet for betaling så har du mulighet til å gi en
gave til våre misjonsprosjekter.

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

handling ved å gi ut matpakker,
åpne kirkene til ly og være et
pusterom i en utfordrende dag –
Metodistkirken i Norge har vært
som er med på å gi et medmensterkt engasjert i Ukraina i mange
neske håp.
år. Mange av dem vi kjenner og
Alle vi har snakket med er takkhar blitt glad i ringer og forteller
nemlig for at vi som bor langt borom fortvilelse, de gråter, de vet
te tenker på dem, omslutter dem i
ikke hva neste minutt vil bringe.
bønn. Det gir styrke og håp til å
møte det neste minuttet.
Men vi opplever også en kirke
med sine enkeltmennesker som er
Metodistkirkens misjonsselskap
villig til å være der for andre, som
er med på å videresende din gave
ønsker å vise Guds kjærlighet i
til Metodistkirken i Ukraina.

Gave til Ukraina

