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Metodistkirken i Hammerfest

Hjertet symboliserer vårt innerste.
Vi elsker med hele vårt hjerte, vi
kjenner hjertesorg.

bærtreet, gjemt mellom grenene, for å
se Jesus, så er det Jesus som ser ham!
Ikke nok med det—Jesus ønsker fellesskap med ham på tross av murringen i
folkemengden.

I Ordspråkene 4.23 står det: «Bevar
ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for
Jesus hadde sett noe i Sakkeus som de
livet utgår fra det.»
andre ikke så—en dyp lengsel i hans inHjertet er kjernen i hvem vi er.
nerste og et ønske om en ny start.
Gud er nemlig ikke opptatt av hvordan vi ser ut i det ytre—hvordan
andre mennesker ser oss, eller hvilken maske vi klarer å skjule oss bak
overfor andre.

Når Paulus skriver til Filemon om slaven
hans Onesimos så handler det om en
forandring av det innerste—»for det gode du gjør skal ikke skje av tvang, men
frivillig» (Filemon 1.14)

og tilgivelse ser på oss med kjærlighet.
Derfor kan vi med frimodighet be bønnen som David ber i Salmene:
«Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny
en stadig ånd inne i meg!» (Salme 51.12)

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med
dere alle! (2.Tess 3.18)

Gud er opptatt av vårt innerste—den Det kan være både befriende og utfordrende å vite at Gud kjenner vårt innerste.
du egentlig er!
Når Sakkeus (Lukas 19) sitter oppe i mor- Men Gud som er full av nåde, kjærlighet
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Mørket ids -

Lør 23.nov
Kl 15 -23

SPILL

Byens eneste brettspillfestival finner plass i kirken i slutten av november
etter initiativ fra et par entusiastiske brettspillere i menigheten (Per
Bradley og Christian Vase).
Vi stiller med 50+ spill, og kan gi både spilltips, innføring og regelhjelp.
Kanskje du skal ta med naboen? ☺
PS! Vi tilrettelegger ekstra for barne– og familiespill kl 15-17

Bønn og lovsang
Hver siste tirsdag i måneden inviterer vi bil Bibelhjelp! Det blir en samling med Bibelundervisning hvor vi dykker
dypere ned i et tema
Bible by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images
eller bok i Bibleen.

tirsdag 12.nov kl 19

Vi ønsker å gi deg:
•

Hjelp til å lese og hjelp til å forstå

Undervisere:
Vegard Loke Rønning er utdannet cand.teol fra
MF, ordinert prest i Dnk og jobber som sogneprest
i Kvalsund.
Per Bradley har en Master i teologi fra MF, ordinert prest i Metodistkirken og jobber som pastor i
Metodistkirken i Hammerfest.

Tirsdag 26.nov kl 20-21

Fiolinkonsert
Kulturskolens fiolinelever inviterer til konsert i
Metodistkirken tirsdag 19.november kl 18
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Nov.

Des.

10 SØN

1 SØN

11.00 Gudstjeneste med Nils Anders Bueng og
Richard Wasike m.fl

11.00 Gudstjeneste—1. søndag i advent

11 MAN

12.00 Bønn for Hammerfest (i Filadelfia)

20.30 Manngsruppe

12 TIRS

4 ONS
8 SØN
11.00 Gudstjeneste med nattverd—2.søndag i advent

19.00 Bønn og lovsang

17 SØN

10 TIRS
19.00 Bønn og lovsang

11.00 Gudstjeneste

11 ONS

21 TORS

17.00 Middag i kirken

17.00 Middag i kirken (merk dagen)
20.00 Menighetsmøte

15 SØN

24 SØN
11.00 Gudstjeneste

26 TIRS

11.00 Gudstjeneste—3. søndag i advent

20 ONS
17.00 Middag i kirken

22 SØN

20.00 Bibelhjelp!

11.00 Gudstjeneste—4. søndag i advent
«Vi synger jula inn»

27 ONS
11.00 Formiddagstreff (siste før jul)

24 SØN
15.00 Julegudstjeneste

29 ONS
17.00 Juletrefest

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds
kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et
inkluderende fellesskap.”
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Menighetsmøte torsdag 21.november
Vi starter med felles middag kl.17 og har menighetsmøte fra kl.18-20
Saker vi vil snakke om:
•

Pastor Per Bradleys studiepermisjon fra mars-juni 2020 og nedsatt stilling arbeidsåret 2020-21.

•

Hvilke mål har menigheten for det neste året/de neste tre årene?

•

Hvordan kan vi som menighet bety noe for lokalsamfunnet / for de som sliter?

VELKOMMEN!
Pastor på reise Middag i kirken
Hovedstyremøte 29.-30.nov
Kragerø Metodistkirke 1.des

Tjenesteliste
Kirkekaffe
10.11 Astrid og Agnes
17.11 Hedvig og Lillian
24.11 Lisa
1.12 Astrid og Agnes
8.12 Stina
15.12 Daniel S
22.12 Lisa
29.12 Hanne

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

Lyd/projektor

Nattverdsmedhjelpere

10.11 Christian
17.11 Ayenew
24.11 Christian
1.12 Ayenew
8.12 Christian
15.12 Ayenew
22.12 Christian
24.12 Ayenew
29.12 Christian

8.12 Hedvig

