[TAKK, GUD , FOR DEN
TILLIT DU HAR VIST OSS
VED Å SETTE OSS I DIN
TJENESTE …..

]

NYHETSBREV FOR
AUGUST OG
SEPTEMBER 2014.
Kjære alle sammen ! Håper sommeren har vært god, og at
dere er klar for høsten !
Vi har en svær åker å stelle og forvalte. Heldigvis er vi ikke latt alene i denne oppgaven.
Media viser oss med all (U)ønskelig tydelighet alt ugresset som har fått vokse opp – side om
side – med det gode kornet. Det er et daglig valg og en kamp å la seg orientere om urett og
grusomheter som finner sted. Men i Guds virkelighet er det ikke noen parenteser eller
unntakstilstander. Vi er kalt til å kjempe for kjærlighet, for vennskap og forståelse, for tro og
for fred – vi er kalt til å gå den ekstra milen, til å gi bort skjorta og til å elske våre fiender.
Noe er bare mulig for Gud. Men så er det også han som kaller oss og gir kraft og nåde til å
leve – og å handle. Vi er kalt til et liv i kamp og håp. Gud stiller til vår rådighet fellesskap med
seg. Uten hans nåde og kraft - og uten støtten og oppmuntringen vi får fra hverandre, kan
dette kallet, slik verden ser ut i vår tid, bli en byrde vi ikke klarer å håndtere. I kirken vår skal
vi komme sammen for å være i Guds nærhet. Vi skal heie på hverandre, trøste hverandre,
synge lovsanger og takkesanger – men også klage når det er tid for det. Som kjent fra
visdomslitteraturen, er det en tid for alt…
Spennende valg er nær forestående. 11. oktober skal vi ha et felles menighetsseminar med
Grünerløkka der vi avklarer veien videre i vårt samarbeid. Tilsynsmannen vil delta på dette.
Seminaret finner sted på Betanien. Hva vi velger å gjøre med gården, vil også måtte avklares
dette halvåret. Vi starter samarbeidet med Bjølsen skole om englekoret i Gabrielle. Gabrielle
blir en del av skolefritidsordningen. Hanna Eline Norenes fronter dette. Sammen vil skolens
kor og våre barn og ungdommer fremføre Gabrielle på en litt ny måte – i kirken.
Vi gleder oss over at fellesgudstjenesten er hos oss i år – 9. november. Signatur vil synge
både ved fellesgudstjenesten og høstofferet som er satt til 19. oktober. Høsten byr på både
dåp og konfirmasjon – og et bryllup. Lille Patric Brakvatne døpes allerede 7. september, og
det holdes dåpsfest i kirken. Det blir konfirmasjon av Ingrid Jøransson 14. oktober, under

generasjonsgudstjenesten. Sigrid Wilter Eriksson gifter seg på Bjølsen 27. september. Høsten
blir derfor ikke det vi til vanlig betegner som ”det festløse halvår”. Det er godt å erfare at
kirken vår blir brukt !
Musikkprosjektet med studio i kjelleren er i gang. Søknader er sendt både til kirkelige og
kommunale instanser. Foreløpig gjøres det meste på dugnad – men når vi får økonomien på
plass, er det André Storeng som skal ha et faglig ansvar her. Foreløpig er han vår organist og
akkompagnatør for Barnekoret. Alle dere voksne som bare har ventet på at det skal bli kor
på Bjølsen: Nå har dere sjansen. Vi har en dyktig musikalsk leder, og han sier at han godt
kunne tenke seg å jobbe med oss litt godt voksne også!
Bibelgrupper og fordypningsgrupper starter igjen. De enkelte bibelgruppene organiserer seg
selv. Dersom du ikke har noen gruppe, men ønsker dette, vil jeg at du sier fra til meg så fort
som mulig. Sist høst hadde vi også et helt nytt kurs som handlet om tro og identitet. Dersom
du ikke fikk deltatt på det, har du muligheten nå. Det kommer en egen brosjyre om dette.
Dersom du har fri mandag morgen kl 10 00, er du velkommen til å delta i morgensang i
kirken. Vi har en enkel liturgi, og er foreløpig fire stykker som synger, ber og deler tekst.
Vi er glade for å starte Formiddagstreffet allerede 3. september. Stille kvelder går som vanlig
hver andre torsdag i måneden.
Velkommen til et kristent fellesskap – et liv i kamp og håp, båret av Guds Nåde.
Hilsen Kari Hay, (41545293)
24. aug: Åpningsfest kl 11 00. Kari Hay, André Storeng og sanggruppe. Ekstra god kirkekaffe!
31. aug: Kveldsgudstjeneste kl 18 00. Biskopen fra Liberia taler, lovsangsgruppe synger.
Kveldmåltid.
1. september kl 19 00: Styremøte i MBU hos Kari Hay
3. september kl 12 00: Formiddagstreff v/Øystein Brinch og Kari Hay. Oppstartmøte i Mat &
Musikk kl 19 00
7.september kl 11 00: Nattverdgudstjeneste m/Dåp. Kari Hay og André Storeng.
10. september kl 17 00: Mat & Musikk
11. september kl 19 00: Stille kveld
14. september kl 11 00: Generasjonsgudstjeneste v/HEN og Kirsti Morland.
17. september kl 12 00: Formiddagstreff
21. september kl 11 00: Gudstjeneste. Lenka Sommerseth leder.
24. september kl 17 00: Mat & Musikk
28. september kl 18 00: Kveldsgudstjeneste . Kari Hay, Kåre Øgreid og sanggruppe.
.

