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Metodistkirken i Hammerfest

Høsten er tiden for å høste inn alt skal vi bære frukt i våre liv.
det som har fått vokse seg moDet er en naturlov—noe som skjer
dent i løpet av sommeren.
av seg selv når vi holder oss til
Men spørsmålet til oss er jo om vi Kristus; det skjer altså ikke i vår
bærer frukt? Vokser det noe godt egen kraft.
i våre liv?
Jeg er vintreet, dere er greinene.
For noen av oss kan det være et
skummelt spørsmål, kanskje også
på en slik måte at vi helst ikke har
lyst til å kjenne etter.

Den som blir i meg og jeg i ham,
bærer mye frukt. For uten meg
kan dere ingen ting gjøre. (Joh
15.5)

Tør derfor å kjenne etter, og let
etter Åndens frukter i ditt liv.
Og gled deg over det du finner!
Gud er virksom!
Og når du har funnet det, så del
gleden med andre. Gled deg sammen med andre over Guds godhet
i ditt liv, og la ditt liv og erfaring bli
til velsignelse for andre mennesker.

Om Gud kan virke i deg så er det
Bibelen forteller oss at vi skal bæ- Det er Den Hellige Ånd som virker
muligheter for alle—for Gud gjør
re frukt, det er rett og slett en
i oss slik at noe nytt modnes og
ikke forskjell på folk! (Rom 2.11)
konsekvens av vårt kristenliv . Ak- kan vokse frem.
kurat som naturen bærer frukt,
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Postboks 181, 9615 Hammerfest

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO
WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE
Pastor: Per Bradley
Mobil: 40224772
E-post: hammerfest@metodistkirken.no

Metodistkirken i Hammerfest

Sept

September/Oktober 2020

Okt

20 SØN

1 ONS

11.00 Gudstjeneste / vitnemøte

12.00 Bønn for Hammerfest (i Arctic kirken)

27 SØN

4 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd

11.00 Gudstjeneste

30 ONS

11 SØN

11.00 Formiddagstreff

11.00 Gudstjeneste

Pastor på reise
Frihelg 9-11.oktober
Årskonferanse Oslo
20.-22.nov

18 SØN
11.00 Gudstjeneste

25 SØN
11.00 Gudstjeneste med nattverd

28 ONS
11.00 Formiddagstreff

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds
kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et
inkluderende fellesskap.”
Nytt fra menighetsrådet
Menighetsrådet for 2020/2021 består av Pastor Per Bradley, Christian Vase, Ayenew Haile, Anne Berg og Torbjørn Engan. Ta kontakt
med oss hvis det er noe du ønsker vil skal ta opp og jobbe med.

Praktisk:
Vi jobber aktivt for å finne en løsning på lekkasjen i kirketårnet. Det
er åpnet opp innenfra, og tatt bilder med drone utenfra. Vi holder
nå på å hente inn vurderinger av tilstanden og tilbud for å utbedre
skadene.
Menighetsuvikling:
Menighetsrådet vil det neste året jobbe videre med fellesskapsbygging. Vi ønsker å fortsatt satse på smågruppene og håper at du er
del av en av gruppene i menigheten (manns– og kvinnegruppa, formiddagstreffet, damegruppa). Og at du får bidra i menigheten med
det du kan.

Tjenesteliste
Kirkekaffe
20.9 Agnes, Mira og Astrid
27.9 Daniel Silva
4.10 Lillian og Hedvig
11.10 Stine og Christian
18.10 Lisa

Lyd/projektor
20.9 Ayenew
27.9 Christian
4.10 Ayenew
11.10 Christian
18.10 Ayenew

Nattverdsmedhjelpere
27.9 Hedvig

