Nyhetsbrev fra Metodistkirken på Bjølsen, april 2014.
Det er vårlig ute. Venner har fortalt at blåveisen står tett på Bygdøy. Det er
godt når vinteren slipper taket! Vi puster lettere og ser lysere på det meste. For
menigheten betyr våren at det nærmer seg årsmøtetider. Kirken har sin egen
puls, og vi vet at årskonferansen er tidlig i år. Den starter i Drammen Kristi
himmelfartsdag, 29. mai. Før det skal all dokumentasjon og rapportskriving være
gjort. Årsmøtet er på Bjølsen den 8. mai. I år kan vi se tilbake på en statistikk
som viser 7 – sju døpte i menigheten, to nye medlemmer og en økning i det
gjennomsnittlige gudstjenestebesøket på 2,3 personer! Det betyr ikke at det er
full kirke hver søndag. Skulle gjerne kjenne energien fra fulle lokaler oftere –
slik vi hadde det i adventstiden. Men vi opplever gylne øyeblikk på
generasjonsgudstjenestene, og kveldmessene våre bærer preg av vakker musikk
og – ikke minst av nærhet. Nattverdsfellesskapet er berikende, både på
formiddagsgudstjenesten og på kveldsmessen. Guds nærvær gir fellesskapet den
ekstra dimensjonen vi trenger i livet vårt.
Vi har nettopp hatt et felles menighetsrådsmøte med menigheten på
Grünerløkka, der vi drøftet veien videre med tanke på storpastorat og flere
møtepunkter. Parallelt med dette har vi hatt samtaler med arkitekt og professor
Thomas Thiis Evensen. Han holdt et inspirerende foredrag den første
fordypningskvelden vi hadde over nyttår. Kirkerommet vårt har mange
muligheter. Spørsmålet er hvordan vi best skal frigjøre midler til dette arbeidet
og hvordan vi kan øke midlene vi har til å utvikle menigheten.

Barnekoret vårt rekrutterer fra nærområdet. I vår øver de på et mini-oratorium
som handler om påsken. Dette blir fremført 2.påskedag etter at vi har spist
påskelam. Meld deg på til meg eller til Johanne, 93092793, dersom du vil delta
på dette måltidet. Det starter kl 17 00. Påmeldingsfrist er palmesøndag.
Vi er langt inne i fastetiden. For noen skiller ikke denne tiden seg nevneverdig
fra andre tider på året. Andre vender seg innover i bønn og meditasjon, noen
avstår fra mat eller gjøremål de til vanlig fyller livet sitt med. Mange mennesker
har en helt ufrivillig faste: De har rett og slett ikke nok å spise, Slik er vår
verden, som er Guds verden. Vi lever med store ulikheter, og mange lider urett.
La oss bruke litt av tiden vår til å be for verden – og glem ikke at Gud også
møter oss i andre mennesker… Vi har fastebøsser, dersom du ønsker det.
1. april kl 16 00: Mat & Musikk
5. april kl 12 00: Emmaus –treff i kirken
6. april kl 1100:Felles gudstjeneste på Grünerløkka. Våroffer. Kari Hay taler.
7. april kl 17 00: Menighetsrådet møter i kirken.
8 .april kl 19 00: Signatur øver
9. april kl 12 00: Formiddagstreff. Kl 16: Mat& Musikk
10. april kl 19 00: Stille kveld i kirken
13. april kl 11 00: Palmesøndagsprogram v/Kari Hay m.flere.
Stille uke. Langfredagsgudstjeneste kl 11 00 i Centralkirken v/Kari Hay og
Terje Nilsen
21. april kl 17 00: Påskemåltid med påmelding. Oppstandelsesfeiring i kirken
m/barnekoret etter måltidet.
22. april kl 19 00: Signatur øver
23. april kl 12 00: Formiddagstreff
27. april kl 17 00: Kveldsgudstjeneste med medlemsopptagelse
28. april kl 1930: Fordypningskveld m/Sturla Stålsett:
”Fra Bymisjon til Sageneprest ”

Hilsen Kari Hay (41545293)

