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De siste dagene har vært spesielle.
Den uroen som preger verden har
plutselig kommet veldig nær.
Kirken har i mange år vært sterkt
engasjert i Ukraina og mange fra
Metodistkirken i Norge har venner og
kjente der. Selv har jeg venner både i
Hviterussland som modig taler imot
krigshandlingene, og venner i Estland
som kjenner på frykt for framtiden.
Hele Europa er berørt.

land.

Håp i tre tegninger

Jesus sier i Matteus 24.6:

Det er sorg i verden
Det er smerte på jorden
Marken tæres opp
Mennesker blør
Men en dag
En dag
En dag blir det fred
Overalt

Dere skal høre om kriger, og det skal
gå rykter om krig. Se da til at dere
ikke lar dere skremme! For dette må
skje, men ennå er ikke enden kommet.

La oss ikke skremme—men la oss be
om at fredens Gud må gripe inn! For
«Han skal dømme mellom folkeslag
som salmisten skriver: «Gud er vår
og skifte rett for mange folk. De skal
tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og
Vår biskop har bedt oss om å be for
smi sverdene om til plogskjær og spyalltid nær.» (Salme 46.2)
beskyttelse og fred—og det vil vi selvdene til vingårdskniver. Folk skal ikke
Til
sist
vil
jeg
låne
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til
min
kolfølgelig gjøre! Fra Ukraina har man
løfte sverd mot folk, ikke lenger læres
lega
i
DELK,
Erling
Rantrud,
som
har
også sett bilder av kristne som har
opp til krig. Kom, Jakobs hus, la oss
skrevet
følgende
tekst
til
tegningene
samlet seg ute på kne for å be for sitt
vandre i Herrens lys!» Jesaja 2:4-5
dere ser over:
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Inspirasjonssamling med
Connect Metodist
Program
Fredag 18.3
Fellesskapssamling ca kl 20.00
Vi deler et enkelt måltid, og bruker tid
sammen i bønn og lovsang.

Om Connect Metodist:
En nettverk og fornyelsesbevegelse i Metodistkirken.
Hvorfor Connect? Årskonferansen har signalisert at den vil bryte med vår historiske lære i
syn på ekteskap og ordinasjon.
Connect vil binde sammen de som ikke vil
bryte med dette, gjennom inspirasjon, informasjon og fellesskap for å finne veien videre.
(Kilde: www.connectmetodist.no)

Lørdag 19.3
Seminarer på formiddagen 11.00- 14.00
Undervisning ved pastorene Per
Bradley og Harald Olsen
Tid til å se og oppleve Hammerfest.
Fellesskapssamling ca kl 19.00
Vi deler et enkelt måltid, og bruker
tid sammen i bønn og lovsang.
Søndag 20.3 kl 11.00:
Gudstjeneste i Hammerfest
Metodistkirke

Marker uken før påske og bli med oss på

Skjermfri uke
1.-8.april 2022

åpne kirkene til ly og være et
pusterom i en utfordrende dag –
som er med på å gi et medmenMetodistkirken i Norge har vært
neske håp.
sterkt engasjert i Ukraina i mange
Alle vi har snakket med er takkår. Mange av dem vi kjenner og
nemlig for at vi som bor langt borhar blitt glad i ringer og forteller
te tenker på dem, omslutter dem i
om fortvilelse, de gråter, de vet
bønn. Det gir styrke og håp til å
ikke hva neste minutt vil bringe.
møte det neste minuttet.

Gave til Ukraina

Men vi opplever også en kirke
Metodistkirkens misjonsselskap
med sine enkeltmennesker som er
er med på å videresende din gave
villig til å være der for andre, som
til Metodistkirken i Ukraina.
ønsker å vise Guds kjærlighet i
handling ved å gi ut matpakker,

www.skjermfri.no
Andakter, bibelvers og ressurser
til bruk i fastetiden
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Mars

April

6 SØN

3 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste

12 LØR

4 MAN

15.00 Menighetsråd

19.00 Menighetsråd (med menighetsrådgiver Jon Løvland)

13 SØN
11.00 Gudstjeneste

5 TIRS

16 ONS

17.00 Middag i kirken
18-20 Menighetsmøte med Jon Løvland

17.00 Middag i kirken
18-20 Menighetskonferanse (årsmøte)
med tilsynsprest Ingull Grefslie

10 SØN (Palmesøndag)
11.00 Gudstjeneste

18-19 FRE-LØR

14 TORS (Skjærtorsdag)

Inspirasjonssamling med Connect
Metodist

18.00 Fellesskapskveld med kveldsmat og nattverd

20 SØN

17 SØN (1. Påskedag)

11.00 Gudstjeneste med nattverd

11.00 Gudstjeneste med nattverd

27 SØN

24 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste

30 ONS

27 ONS

11.00 Formiddagstreff

11.00 Formiddagstreff

Tjenesteliste
Kirkekaffe
6.3
13.3
20.3
27.3
20.2
3.4
10.4
17.4

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

24.4
1.5
8.5
15.5
22.5
29.5

Lisa
Hanne
Agnes og Mira
Hedvig og Lillian
-

Lyd/projektor
6.3 Arne Helge
13.3 Ayenew
20.3 -

27.3
3.4
10.4
17.4
24.4
1.5
8.5

Ayenew
Ayenew
Ayenew
Ayenew

Nattverdsmedhjelpere
20.3 Hedvig
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Innkalling:

Menighetskonferanse
Onsdag 16.mars kl 18-20
PS! Middag i kirken samme dag kl 17
Dagsorden
1)

Konstituering

2)

Rapporter

3)

Regnskap

4)

Valg

5)

Annet (PS! Andre saker må avtales på
forhånd)

Ingull Grefslie

Menighetskonferansen
ledes av vår tilsynsprest
Ingull Gresflie. Møtet er
åpent for alle, men kun
menighetens medlemmer
har stemmerett.

Det vil her også være mulig å komme med
spørsmål til tilsynspresten angående kirkens situasjon framtid.
VI TRENGER DEG!!
I en menighet er det alltid behov for frivillige, og det blir ofte ekstra merkbart når det
skal gjøres nye valg på årsmøtet.
Kunne du tenke deg å bidra?? Ta kontakt
med Per, Mira eller Torbjørn i nominasjonskomiteen.
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Oppdatering fra kjellergruppa
Prosjektgruppa består av Mira, Halfdan og
Per. Vi er fortsatt i forprosjekt-fasen, men
vil gjerne gi dere en liten oppdatering.
Tegningene er klare, og vi er veldig fornøyd
med resultatet.

Ellers så har vi hatt gode møter og samtaler
med folk i kommunen som fagkoordinator
for rus, leder for dagsenteret (rus og psykiatri), leder for Montenegro, fagansvarlig
for kultur og med politiets forebyggende
tjeneste.
Vi ønsker å lytte oss inn på byens behov og
hvordan vi best mulig kan bidra i byen vår,
og disse møtene gir oss verdifulle innspill
og kontakt med folk som vi ønsker å jobbe
videre med.
Vi venter fortsatt på kostnadskalkyle, men
har avtalt flere spennende møter med både pensjonistforeningen og Bootleg/
Utekontakten så vi har nok å ta tak i fremover!

