METODISTKIRKEN
I HAUGESUND

Kjære medvandrere!
Så har vi tent 2 adventslys både i hjemmet og
i kirken. En ny julehøytid nærmer seg, og
med dette lille nyhetsbrevet, sender vi vår
julehilsen til alle våre medlemmer og venner.
‘Det folket som vandrer i mørket, ser et stort
lys. Over dem som bor i dødsskyggens dal,
stråler lyset fram. For et barn er oss født, en
sønn er oss gitt’. (Jesaja 9.26) Han som er
kommet ned, er helt nær! Når Gud blir
menneske, kan vi forholde oss til Gud på en helt konkret måte. Han som var ved
tidenes morgen, er nå tilstede i våre sekunder og minutter. Han som var der da alt
var øde og tomt, han har nå tatt plass i vårt mylder av liv og travelhet. Han som var
der før ord var til, snakker nå menneskenes språk. Den usynlige har fått et ansikt.
Den Gud som ingen kunne se på, har fått et fang vi kan krype opp i, og hans blikk
møter vårt blikk med omsorg og kjærlighet, nåde og fred! Guds urørlige hellighet
er omdannet til lys og varme i og rundt menneskers liv. Kraften er den samme.
Helligheten er like stor. Ordet er det samme. Gud er én. Men Gud møter sine barn
på en ny måte. Vi kan sanse han, berøre ham og bli berørt av ham. Hvorfor kom
Gud til oss på denne måten? Jo, for han ville fortelle oss at vi tilhører ham, vi er
hans elskede barn, og han vil at hver enkelt av oss skal få se hans herlighet, den
som er full av nåde og sannhet. Gud steg ned for å omfavne oss.

JUL
Vi nærmer altså med stormskritt årets julefeiring.
Julens budskap er både kjærlighet, glede, fred og
håp.
VELKOMMEN for å feire advent og jul i
Metodistkirken.
Søndag 15.desember kl.11.00 ‘Synger vi julen inn’
sammen med Husorkesteret. Vi lover en god
førjulsstemning og en rik innledning mot
julehøytiden.

Julaften blir det Familiegudstjeneste kl.16.00! Det er pastor Tove-Synnøve som
tar hånd om denne gudstjenesten, og da vet vi at det blir bra! Julegudstjeneste før
‘den store kvelden’, er en av de fine tradisjonene vi har og som er viktige å føre
videre til kommende slekter!
Så tar vi som menighet en liten ‘julepause’.
Men søndag 29. kombinerer vi gudstjeneste og julefest – for alle generasjoner!
Vi starter i kirkesalen kl.11.00! Etter en fin, liten andaktsstund rundt krybba i
julepyntet kirkesal, tar vi turen ned i peisestua for lek, sang, kaffe, kaker, brus og
‘nisseposer’. Og selvfølgelig gang rundt juletreet!
ET LITE TIBAKEBLIKK!
Helgen 16.-17. november hadde menigheten besøk av
pastor Solveig Skaara som betjener Metodistkirken i
Kristiansand og Lista. Det ble en fin helg med fullt hus på
Høstbasaren lørdag, og ikke riktig så fullt hus på søndagen.
Men ‘ryktet’ har spredt seg om en fin gudstjeneste der
praten gikk livlig under kirkekaffen. Solveig delte sine
‘Tanker i stillheten’, og vi videreformidler gjerne noe av hennes budskap!
GUDS NÆRVÆR
Forvent at Gud skal møte deg på stadig nye måter. Han har utallige måter å vise sin
kjærlighet på.
Vær stille for ham.
Lær deg å lytte - i hjertet ditt.
Lær deg å elske - i hjertet ditt.
Lær deg å være til stede - i hjertet ditt.
Å finne Gud er å finne kjærligheten.
Å tjene Gud er ikke å gjøre mye.
Gud vil gjøre alt.
Han er i stand til det.
Ikke en eneste stjerne kan skinne på himmelen uten hans befaling.
Ingen atomer lever uten i Gud.
Hjertet ditt kan ikke slå,
blodet kan ikke strømme i årene dine,
luften kan ikke komme inn i lungene dine
- om ikke Gud vil det.
Han holder deg. Åpne deg for ham.
Vær stille og vent på Gud.
Han vil vokse inni deg, du vil bli mindre.
Hans tanker og ønsker for deg vil bli virkelighet.
Bibelens ord vil bli sannhet for deg.
Å møte Gud er å møte kjærligheten.
Forvent at Guds kjærlighet skal gjennomtrenge deg.
Den vil forvandle deg, helliggjøre deg. S.S.

JULEVERKSTED!
Lørdag 7.desember var dagen for årets juleverksted i
kirka. Og juleverksted ble det! Både barn og voksne
var kreative, fulle av glede, iver og sang. Det ble laget
mange flotte julekort med oppmuntrende og ‘fine ord’
som skulle gis til gode venner,
foreldre og søsken.
Noen laget engler og
stjerner, andre julenisse og
sauer. Og alle spiste pølser,
drakk julebrus og fant noe
Så gildt var det at det var
da presten sa at nå var det
møtt
med
et
‘godt
komme i morgen også?’ 😊

godt i julesnop-posen!
vanskelig å avslutte, og
tid for å rydde, ble hun
spørsmål’! ‘Kan vi få

GRATULERER
Selv om vi ikke har som ‘vane’ å markere menighetens jubilanter
med bilde og omtale i våre nyhetsbrev, tillater vi oss å gjøre et
lite unntak ved å gratulere ‘organisten vår’ med de 85 år! Det var
en glede å feire dagen til Erling Møller-Nilsen (Lingen) på
Formiddagstreffet onsdag 27. november, på selve Dagen! En
klartenkt, humørfrisk og trofast venn og medarbeider fikk
overrakt velfortjente blomster og gode ord. Selv sender han en stor takk, med sitt
beskjedne og gode smil.
FORVALTNINGSRÅD? Hva eller hvem er det?
I løpet av året prøver vi å gi ‘litt ekstra blest’ rundt noen av
menighetens slitere. Denne høsten har det vært ‘gutta i
Forvaltning’ som har fått oppmerksomhet! Her er de
representert ved Olav Svandal og Reidar Milje som var de
første som fikk T-skjorta CREW overrakt. Senere har også John
Magne Sjovatsen og Lars Olav Grunnevåg, og gartnerne Kjell
Werner Rødder og Knut Ekroll fått sine skjorter. De oppfordres
til å ta dem på når vi alle (som kan!) møter til …
KIRKENS DUGNAD I UKE 2! Forvaltningsrådet oppfordrer
alle som er ‘oppegående’ og som har et bankende hjerte for menighet og kirke til å
bli med i dugnadsinnsatsen de første dagene i det nye året! Etter arbeidstid fra
mandag 6.januar er vi i gang. Det skal vaskes og ryddes ‘over alt!’ 😊 Crewet vårt
delegerer og informerer, men de lover jobb nok (og KAFFE!) til alle som stiller.
(Undertegnede vet i alle fall at steaming av et stort antall stoler står på
programmet!) Det blir jobbedager hele uke 2! (så lenge det er behov) 😊

Programmet for januar
5.januar
UKE 2

Ikke gudstjeneste hos oss
DUGNAD i kirken!

9. januar

26. januar

17.30 IKG
19.00 Kveldsbønn
12.00-14.00 ÅPEN KIRKE
11.00 Gudstjeneste Nattverd. Pastor Marit Bjørnevik
11.00 Formiddagstreff
17.30 IKG
19.00 Kveldsbønn.
11.00 Gudstjeneste
11.00 Formiddagstreff
17.30 IKG
19.00 Kveldsbønn
11.00 Gudstjeneste. Pastor Tove-Synnøve Tveit

27. januar

18.00 Menighetsråd

11. januar
12. januar
15. januar
16. januar
19. januar
22. januar
23. januar

LITT OM VÅREN
Vår-kalenderen er i skrivende stund ikke helt på plass. Det vi vet er at det fortsatt
blir ‘Formiddagstreff’ hver onsdag klokka 11.00 og IKG og kveldsbønn torsdager
klokka 17.30 og 19.00. Gudstjenester prøver vi å ha ‘stort sett’ hver søndag, men
den pastorale kapasiteten strekker ikke til for alle søndagene! Det betyr at noen
søndager må vi være ‘church outside the building’. Dvs at vi som menighet, som
kristne, er oss bevisste vårt kall også utenfor kirkebygget. Det kan vi ta som en
spennende utfordring som vi tar imot med takk, selv om det er godt å samles i vårt
kirkerom søndag formiddag.
Både «Åpen kirke» og «Stille kveld» vil bli videreført til våren. Av andre ting som
kommer til å skje i vår kan vi nevne at Hilde Sanden Bjøness er invitert for å ha en
inspirasjonshelg 28.-29. mars, og at vi også denne helgen får feire vårofferdag.
Hilde har takket ja til invitasjonen og vil gjerne besøke oss i Haugesund.
Vi avslutter vårhalvåret med Takkedag søndag 14. juni, men søndag 21. juni er det
ordinasjonsgudstjeneste i Bergen Central. Vi tror dette blir en dag der ‘hele
Haugesund Metodistmenighet’ bør ta turen litt nordover. Det blir en ny ‘takkedag’!
Takknemlig hilsen oss to prester:
Marit og Tove Synnøve

VELSIGNET JULEHØYTID
OG ET RIKT NYTT ÅR!

