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Markus 4.26-29 

Såkornet
 

6 Og han sa: «Med Guds rike er det 

slik: Det er som når en mann har 

sådd korn i jorden. 27 Han sover og 

står opp, det blir natt og det blir 

dag, og kornet spirer og vokser, 

men han vet ikke hvordan det 

skjer. 28 Av seg selv gir jorden grø-

de, først strå, så aks og til sist mo-

dent korn i akset. 29 Så snart grøden 

er moden, svinger han sigden, for 

høsten er kommet.»   

 

Et av de sentrale versene i arbeidet 
med «NaMu—Naturlig menighetsut-
vikling» finner vi i Mark 4.28: 

«Av seg selv gir jorden grøde, først 
strå, så aks og til sist modent korn i 
akset.» 

Et annet vers som går på noe av det 
samme finner vi i 1.Kor 3.6 hvor Pau-
lus skriver:  

«Jeg plantet, Apollos vannet, men 
Gud ga vekst»  

Vi skal få være med å så og vanne. Vi 
er ikke arbeidsløs—men vi får ta del i 
arbeidet etter det oppdraget som 
Gud har gitt oss, og med hver våre 
talenter og nådegaver.  

Vi skal spre evangeliet og så ut som 

Paulus. Og som Apollos skal vi også  
vanne der det er sådd. 

Derfor vil vi arbeide for at menighe-
ten vår skal bli et best mulig redskap i 
Guds rike, slik at Guds arbeid ikke 
hindres. 

Menighetsbygging dreier seg om et 
gjensidig samspill mellom Gud og 
mennesker hvor Gud gir vekst. 

Akkurat som jorden av seg selv gir 
grøde, slik er det også i Guds rike når 
samspillet fungerer. 
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Naturlig menighetsutvikling 

Menighetsutvikler Jon Løvland besøker oss igjen for å 

hjelpe oss videre i prosessen med menighetsutvikling. 

Metodistkirken i Norge har de siste årene satset på menighetsut-

vikling. Hammerfest Metodistkirke var en av de første menighet-

ene som takket ja til tilbudet med veiledning, og det første mø-

tet vårt med Jon Løvland fant sted seinhøstes 2015. 

Nå kommer Jon Løvland igjen på besøk til oss for å hjelpe oss 

videre. Både med det arbeidet som allerede har blitt lagt ned, 

men også for å gjøre en menighetsprofil. 

Ved hjelp av en spørreskjema som blir gitt til ulike medlemmer i menigheten så får man utarbeidet en menig-

hetsprofil som gir oss en statusrapport på sunnheten til menigheten. Sammen med videre veiledning vil det hjel-

pe oss med å jobbe videre med de områdene hvor vi trenger en ekstra innsats. 

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta på menighetsmøtet onsdag 7.mars kl 18 slik at vi sammen kan 

skape en menighet som ærer Gud og når ut med evangeliet. 

”Vi vil leve ut Guds kjærlighet, lede mennesker til Jesus og 

være et inkluderende fellesskap.” 

 

Besøk av Jesus Revolution 
I slutten av februar var vi så heldige å ha be-

søk i en hel uke av et team fra Jesus Revolu-

tion. 

Det var ungdomsgruppen som hadde invitert 

teamet til Hammerfest, og det ble et svært godt 

besøk for både ungdommene og resten av menig-

hetene. 

Flere tok i mot Jesus i løpet av uken, og de opp-

levde også flere helbredelser.  

Det ble arrangert ulike workshops og samlinger, 

de besøkte skoler og sykehjem, og evangeliserte 

ute på gatene. 

Etter besøket sitter vi igjen med ny inspirasjon, 

overgivelse til Jesus. Takk for et godt besøk og til 

alle som bidro praktisk til å gjøre det mulig! 
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April Mars 
7 ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest (Metodistkirken) 

18.00 Menighetsmøte—Menighetsutvikling med be-

søk av veileder Jon Løvland  

11  SØN 
11.00  Familiegudstjeneste med nattverd 

13 TIRS 
19.00 Bønn og lovsang 

14  ONS 
17.00 Middag i kirken 

18 SØN 
11.00 Gudstjeneste—vitnemøte. Arne Helge leder  

19  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

25 SØN 
11.00 Palmesøndag: Gudstjeneste (ikke søndagsskole) 

28  ONS 
11.00 Formiddagstreff  med besøk av Ingrid Hansen 

29  TORS - Skjærtorsdag 
18.00 Skjærtorsdag: Fellesskapssamling i kirken med 

kveldsmåltid og nattverd.  

1  SØN - 1.Påskedag 
11.00  Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole 

4 ONS 
12.00 Bønn for Hammerfest (Arctickirken) 

8  SØN 
11.00  Gudstjeneste - vitnemøte (ikke søndagsskole). 

Agnes Zachariassen leder møtet. 

9  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

10 TIRS 
19.00 Bønn og lovsang 

11  ONS 
17.00 Middag i kirken 

15  SØN 
11.00  Gudstjeneste med søndagsskole og dåp 

22  SØN 
11.00  Gudstjeneste med søndagsskole 

25  ONS 
11.00 Formiddagstreff  
17.00 Middag i kirken 

29  SØN 
11.00  Gudstjeneste med søndagsskole 

30  MAN 
20.30 Mannsgruppe  

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  

Bibeljentene for ungdom. Kontaktperson Ane Helland: 

994 41 928  

Superfredag for tweens. Margot Andreassen 93833128 

Vi gratulerer Emmy H. Skjølberg med 90-årsdagen 15.mars! 

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  

11.3 Daniel K. 

18.3 Ledig 

25.3 Ledig 

1.4 Hedvig/Lillian 

8.4 Daniel S 

15.4 Agnes og Astrid 

22.4 Lisa 

29.4 Daniel K. 

6.5 Ledig 

13.5 Ledig 

Lyd/projektor 

11.3 Elias 

18.3 Eivind 

25.3 Ayenew 

1.4 Elias 

8.4 Eivind 

15.4 Ayenew 

Nattverdsmedhjelpere 

11.3 Ineke 

1.4 Hedvig 

6.5 Ineke 

Forbønnsledere 

11.3 Helen 

18.3 Helene 

25.3 Agnes 

1.4 Arne Helge 

8.4 Margot 
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Pastor på reise 
Fagdag i Stavanger 12.-13.mars 

Young clergy’s, Tallinn 15.-18.mars 

Frihelg 6.-8.april 

Middag i kirken 
Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!  

Ta med en venn og 

bli med i måltidsfel-

lesskapet 2.hver ons-

dag. 

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  

Bønn og lovsang 

Ca 1 gang i måneden så arrangerer vi «Bønn og 

lovsang» i Metodistkirken. Neste samling er blir 

tirsdag 13.mars kl 19.00. 

Datoer for ALPHA-kurset 
2.hver tirsdag kl 19.30 

6. mars 

20. mars (siste) 

PS! Nytt kurs starter opp høsten 2018 

Søndagsskole 

Planen for vårsemesteret er klar - 

og det blir søndagsskole hver søn-

dag med disse unntakene: 

 Ikke søndagsskole 25.mars, 8.april og 13.mai 

 Familiegudstjeneste 11.mars og 10.juni 

Nytt miksebord 

Eivind Helland startet en liten kronerulling slik at vi 

kunne få kjøpt inn et nytt miksebord. Nå er ny miks på 

plass og man er godt i gang med å trene opp nye tekni-

kere i kirken. 

Tusen takk til alle som har  

bidratt! 


