Metodistkirken
En relevant, åpen og vital kirke,
hvor mennesker ﬁnner tro og tilhørighet,
og utrustes til tjeneste som
Jesu etterfølgere.

“ Gjør alt det gode du kan
Med alle midler du har
På alle måter du kan
På alle plasser du kan

Metodistkirken ønsker å:
Ta et diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød og
overfor utsatte grupper

Så ofte som du kan

Være med å bekjempe global fattigdom og dødelige
sykdommer relatert til dette

Så lenge som du kan. ”

Til alle mennesker du kan

Metodistkirken – mennesker med
åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører!

Vil du være med?
Ta kontakt:

Metodistkirken i Norge
Postboks 2744 St.Hanshaugen
0131 Oslo
post@metodistkirken.no
Møt oss på facebook: www.facebook.com/Metodistkirken
www.metodistkirken.no
...eller kontakt din nærmeste lokale Metodistkirke

Metodistkirken vil forandre verden ved å
fortelle om Guds kjærlighet og gjøre
mennesker til Jesu etterfølgere
Om Metodistkirken

Metodistkirken en voksende kirke og ett av verdens
største kirkesamfunn
hvor du kan ﬁnne fellesskap og tilhørighet med fokus på
medmenneskelighet og sosialt ansvar
hvor vi bekjenner den kristne tro slik den kommer til uttrykk i
de historiske kristne bekjennelser
som hører med i den evangeliske del av kristenheten.
Vi beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske.
Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser på Bibelen som
vår guide og rettesnor til tro og liv

Metodistkirken i Norge:
46 menigheter fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør
rundt 12 000 medlemmer. Metodistkirken er en del av
The United Methodist Church (UMC) www.UMC.org
vært i landet siden 1850 – tallet og har røtter tilbake til England
på 1700 - tallet

hvor vi praktiserer dåp av barn

barne- og ungdomsarbeid gjennom menighetene og
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund
www.metodistkirken.no/mbu

hvor dåp, nattverd og konﬁrmasjon er åpent for alle

speiderarbeid i mange menigheter www.ms-speider.no

som tilbyr alle kirkelige handlinger, som vigsel og begravelse

Metodister
har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vet samtidig
at alt i verden ikke er svart eller hvitt. Vi er derfor
villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema.
Dette gjør vi med respekt og forståelse
vektlegger personlig tro som leves ut i et konkret engasjement
i og for verden
verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring,
og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle
oss som kristne

Korset er et symbol på Jesu kjærlighet.
Flammen symboliserer Den Hellige Ånd og det
kristne fellesskapet – ﬂere ﬂammer, men én ild.

gjennom stiftelsene Betanien i Skien, Bergen og Oslo, drives:
sykehus, barnehage, sykepleierhøgskole
og arbeide blant innvandrere
teologisk seminar som samarbeider med Menighetsfakultetet
www.metodistkirken.no/seminaret
Soltun folkehøgskole www.soltunfhs.no
et godt samarbeid med de ﬂeste andre kirker i Norge. Metodistkirken
er blant annet med i Norges Kristne Råd www.nork.no
totalt er det over 80 millioner metodister i verden

Misjons- og bistandsarbeid er en viktig del av
Metodistkirens arbeid i Norge og i utlandet.
Hvert år samler Metodistkirken inn milloner til dette gjennom
Metodistkirkens misjonsselskap (www.misjonsselskap.no)

