Sommeren i Oslo 2014

Nyhetsbrev med oversikt over sommeren.
Kjære alle mottakere av nyhetsbrevet.
Vi har nettopp avsluttet en vellykket årskonferanse i Metodistkirken i Drammen. Du
verden, så gøy det er å være mange! Og for en lyd når 200 sangglade metodister
synger kjente og kjære – og radikalt nye – salmer og åndelige viser. En modig biskop
stilte seg ganske sårbar da han avsluttet prekenen sin med siste vers av «Håpstango»
- a capella. Anne Grethe Rørvik ga ham en rose og kalte ham verdens beste biskop.
Kirken har fått fem nye medarbeidere – alle under 45 år. Jeg synes det er gledelig.
Medlemstallet vårt har sluttet å synke. Det var strålende sol hver eneste dag under
konferansen, og vi opplevde den lyse, nordiske sommeren der vi vandret langs elven
ned til kirken i kveldingen. Der hadde vi samlinger og ble traktert med velsmakende
grillmat: Fiskepakker. Dette hadde speiderne sørget for. Vi opplevde Drammen
menighet som en raus og varm menighet. Det var stolthet og entusiasme blant de
ansvarlige. Alt fra det grafiske uttrykket på programmene til kakene etter
gudstjenesten siste dagen – og selvfølgelig: Pølser og lomper! – bar preg av å være
nøye gjennomtenkt og planlagt. For anledningen hadde Drammen menighet etablert et
konferansekor. De hadde øvd et halvt år – og inspirerte oss med et genuint ekte,
nesten sprudlende uttrykk. I sin kallspreken lærte Anne Grethe oss den opprinnelige
betydningen av ordet person. Per – son betyr klinge gjennom (med omvendt
ordstilling!). Mennesket som person er skapt i Guds bilde, Imago Dei. Vi lærer at vi
har en personlig Gud, og som personer er vi det som Guds vesen klinger gjennom .
Dette tar jeg med meg. Vi var flere som tok opp notatboka under den prekenen.
Det er nesten rart at det er over. Men vi ble sendt ut i sommeren med tro på kirken
vår. Den er ikke perfekt. Vi har mange skritt å gå før det blir en levende og åpen
kirke for alle i vårt samfunn. Men det skal nevnes at problematikken omkring
homofiles rettigheter, tiggere og romfolk – ble artikulert tydelig. Biskopens appell
siste dagen hadde et ransakende og selvkritisk budskap – selv om det tonet ut i håp.
Liknelsen om Gjestebudet og alle de innbudte som ikke hadde tid, fikk en tydelig
vinkling: Det er de privilegertes dilemma å velge å ta imot en innbydelse eller avslå. De
sultne, fattige og marginaliserte har ikke noe valg: De må gå dit føde og fellesskap er
å få. Hvilke konsekvenser har en slik bevissthet for vårt arbeid som kirke? Vi er jo
alle personer som Guds kjærlighet, hans vesen klinger gjennom…
Så vil jeg minne om at vi har formiddagstreff og tur til Vormsund førstkommende
onsdag. Det er organisert transport – og gjort avtaler om oppmøte ved kirken. De som
måtte ønske å være med – og som ikke er kontaktet – ring diakonikomiteens leder,
Grethe Kvæl, innen tirsdag kveld. tel 41501619.

Det er ikke vanlig gudstjeneste her i pinsen. Derimot ønskes det velkommen til
pinsestevne i Metodistkirken på Grüneløkka 2. pinsedag kl 18 00.
Hos oss er det åpen kirke 1. pinsedag fra kl 11 00. Vi leser pinsetekster og lytter til
musikk. Vi inviterer til en lunsj på terrassen til Hanna Eline og Lars Kristian Norenes
etter samlingen. Ta gjerne med litt frukt eller en ost. Dette er ment som et enkelt
tilbud til de som ikke reiser bort i pinsen.
Vi har Takkegudstjeneste søndag 15. juni kl 11 00. Jeg ber om at vi mobiliserer så
godt vi kan til denne gudstjenesten. Vi har arbeidet sammen enda ett år, og det er
godt å kunne vise hverandre takknemlighet og snakke sammen før ferien. Jeg er
utrolig takknemlig og stolt over menigheten vår. Det gjøres mye godt arbeid – av
mange! Vi vokser litt, og det gir energi og lyst. Vi har mange spennende avgjørelser
foran oss. Unge voksne på Grünerløkka vil være med oss på kveldmessene.
Dessuten er det noen som feirer/har feiret store dager og skal få sine gratulasjoner.
Det er så viktig å heie litt på hverandre når vi kan.
Menighetsråd mandag 16. juni kl 17 00. – Ellers:

God sommer!!!
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22. juni
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25. juni

Terje Nilsen

9. juli

Kari S. Hay
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Terje Nilsen

920 21 096

29. juni

Olav Øgreid
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Ki Sung Kim

971 53 834

6. juli

Ki Sung Kim
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Kari S. Hay

41545293

13. juli

Kari S. Hay
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Øystein Olsen 481 88 931

20. juli

Øystein Olsen
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Harald Larsen 970 46 227

27. juli

Harald Larsen 23. juli
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Ola Westad

414 15 802

3. august

IMCO ved Ki
Sung Kim
(En av de
afrikanske
prestene
taler.)
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Hjerpseth

488 95 321

11. august
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17. august

Ola Westad

33

6. august

Harald
Larsen

Steinar
Hjerpseth

