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Okt

Nov

3 SØN

2 TIRS

11.00 Gudstjeneste—tale ve Arne Helge Hansen

17.00 Middag i kirken!

10 SØN

7 SØN

11.00 Gudstjeneste—Olav Eikemo taler

11.00—Jubileumsgudstjeneste i DNK
(PS! Ingen egen gudstjeneste i Metodistkirken)

12 TIRS

14 SØN

17.00 Middag i kirken!

11.00 Gudstjeneste—søndag for de forfulgte

17 SØN

21 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste—global uke

24 SØN
11.00 Gudstjeneste med nattverd
- besøk av UiO team

23 TIRS

27 ONS

24 ONS

11.00 Formiddagstreff

11.00 Formiddagstreff

31 SØN

28 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste med nattverd
- Første søndag i advent

Andre faste grupper:

Middag i kirken

17.00 Middag i kirken!

Damegruppa (bønne-/samtalegruppe) - hver tirsdag kl 12
Damenes aften (bibelgruppe) - onsdager kl 1930
Mannsgruppa (bibelgruppe) - mandager kl 20 (partallsuker)

Reiseplan pastor:

prester + frihelg

Uke 40 høstferie
Uke 43 Landssamling for

21.-22.nov Kurs

Tjenesteliste
Kirkekaffe
3.10 Hanne
10.10 17.10 Agnes og Mira
24.10 Hedvig og Lillian
31.10 7.11 Lisa
14.11 Hanne

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

21.11 Agnes og Mira
28.11 5.12 Hedvig og Lillian
12.12 19.12 Lisa

Lyd/projektor
3.10 10.10 Ayenew
17.10 -

24.10 Ayenew
31.10 7.11 Ayenew
14.11 21.11 28.11 -

Nattverdsmedhjelpere
24.10 Hedvig
28.11 -
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NYTT FRA KJELLERGRUPPA
Fra rundt januar 2021 har Miroslava Vesela, Halfdan Schirmer og pastor Per
Bradley jobbet med å mulighetene for å få til diakonalt arbeid i kjelleren.
Menigheten har i mange år drømt om å få til noe i kjellerlokalene våre, og
det har også blitt utført en god del arbeid for å få det til—selv om det har
vært mer eller mindre stillstand de siste årene.
Vi har vært i kontakt med mange frivillige og kommunale aktører i Hammerfest og i fylket, og prøvd å kartlegge behovene og hvordan vi kan være
med å utfylle det som finnes i byen vår.
Vi har også hatt god kontakt med både KFUK-KFUM og Blå Kors for å se på muligheter for samarbeid.
Kjetil Haga fra Blå Kors besøkte oss igjen i høst for å samtale med oss og se på
lokalene. Han nevnte da at utfordringen er å få midler til å pusse opp lokalene,
men at Blå Kors hadde gode muligheter til å hjelpe til med driftsmidler.
Desto større var gleden og overraskelsen når Blå Kors meddelte oss at de vil gi
oss inntil 100.000,- i inneværende år til forprosjektering.
Leder i Blå Kors Kjetil Haga
Det vil si at vi nå har midler til å engasjere arkitekt/byggkompetanse for å lage
3d tegninger og annet presentasjonsmateriell som kan brukes for å søke midler hos kommune, næringsliv og andre stiftelser for å istandsette lokalet. Vi er takknemlige for tilskuddet og mulighetene dette gir oss for å jobbe videre med kjelleren!

TÅ R N R E S TA U R E R I N G
Etter noe forsinkelser er nå arbeidet på tårnet ferdig (det gjenstår ennå noe arbeid innvendig i rommet under tårnet som i mange år har vært utsatt for vannlekkasje.
Det vil også si at parkeringsplassen igjen kan brukes som
normalt.
Favoritt AS har stått for arbeidet, og vi er glad for at vi endelig har nytt og tett tårn!
<- De gamle originale
blikkplatene på tårnet
som var fra Bethlehem Steel, New York.

Det nye tårnet med
plater av galvanisert
stål ->

