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Oktober 2014
Hei, og god høst til dere alle!

Det er tirsdag kveld. Jeg sitter på kontoret og jobber mens Signatur øver. Nå
synger de velsignelsen – toner og innhold når inn til meg. Det gjør godt en kveld
da høstmørket har samlet seg utenfor vinduet mitt. Før i dag var det mødre med
vogner, babyer kravlet omkring – mens glade barnesanger fylte kirkerommet.
Hanna Eline Norenes ledet. Hun skapte et trygt og åpent rom der samtalen gikk
ivrig når sangstunden var over og vaflene til Kari Børresen ble brakt inn.
Babysang er et direkte resultat av kontakten med unge mødre som møtes i
Bjølsen Bakeri. Stadig blir jeg minnet om at Jesus faktisk brukte barnet som
forbilde når det gjelder å se Guds rike. Vante ting blir snudd opp ned i Guds
virkelighet; stort og smått bytter plass. I dag leste jeg om et Gudsbilde med en
annerledes forankring i tid – ikke en Gud som er tidløs – men en Gud full av tid .
(Time-fullness) I vår tid er nettopp tid en knapphetsressurs. …
Vi starter oktober med konfirmasjon og kirketorg. Ingrid Engene Gøranson
feirer sin konfirmasjonsdag 5. oktober. Hun fortalte om sin vei til denne dagen
på siste kveldsmøtet. Hun startet i Januar med undervisning et annet sted.
Etter påskemåltidet vårt der barnekoret sang, ba hun om å bli overført til oss –
og etter samtale med de andre prestene i oslo, ble vi enig om at det ikke gjør
noe at hun får en egen konfirmasjonsdag. Det ville blitt lenge å vente til mai. Hun
har hatt fem samtaler med meg, og har i høst fulgt opplegget for Oslokonfirmantene. Vi gleder oss til å feire sammen med henne og familien hennes.
André Storeng er organist / pianist, Benedicte Knutson, Line Tonette Hafne og
Håkon Øgreid er med å skape fest med sin sang. Konfirmanten selv vil delta med
forbønns emner og en egen refleksjon over hva som er viktig for unge mennesker
i 2014. Kari Hay leder og følger opp Ingrids tanker i sin preken.

Onsdag 1. oktober kl 1200: Formiddagstreff. Gjester er Kirsti Johansen og
Fritjof Clausen – og pianist Kåre Øgreid; «Tretten gaver fra Livets tre»
Diakonikomiteen møter etter formiddagstreffet.
Lørdag 4. okt. fra 11 00-1600: Praktisk dugnadsarbeid med studioprosjektet.
Søndag 5. oktober kl 1100:Konfirmasjonsgudstjeneste. NB: Kirketorg etter
gudstjenesten. Det gjelder forberedelser til menighetsseminaret vårt 11.
oktober og siste nytt på bygg-fronten.
Tirsdag 7. oktober kl 1900: Signtur øver
Onsdag 8. oktober kl 16 00: Mat & Musikk Barnekoret øver.
Torsdag 9. oktober kl 1900: Stille kveld i kirken
Lørdag 11. oktober kl 1100 – 15 00: Seminar i Akersbakken 37:
Fremtiden for Menighetene på Bjølsen og Grünerløkka – sammen eller hver for
seg? Hva ønsker vi – hva er mulig? Tilsynsmannen er med oss. Fritjof Clausen
leder.
Søndag 12. oktober kl 1100: Generasjonsgudstjeneste
Tirsdag 14.oktober kl 10 30: Babysang i kirken. Kl 19 00: Signatur øver
Onsdag 15. oktober kl 12 00: Formiddagstreff . Kari Hay kåserer om samisk
tradisjon og Juuls sølvsmedkunst i Kautokeino. Kl 16 00: Mat & MusikkSøndag
19. oktober er vår Høstofferdag, en viktig samlingsdag for menigheten – både
sosialt og økonomisk. Vi vil gjøre kirken vår enda vakrere – mer funksjonell. Vi vil
kunne ta vare på våre musikalske ledere og få sving på studioet i kjelleren.
Signatur synger den søndagen – og det blir fest -kirkekaffe! Barnekoret gleder
seg til å få synge sammen med Signatur – en sang!
Menighetsleder avspaserer uken etter høstofferet, men er tilgjengelig på
telefon.
Tirsdag 21. oktober kl 19 00: Signatur øver
Onsdag 22. oktober kl 16 00: Mat & Musikk: Gabrielle-øving starter.
Søndag 26. oktober kl 18 00: Kveldsmesse med lovsang, bønnevandring og
sinnsrobønn. Enkel kveldsmat etter messen.
Tirsdag 28. oktober kl 10 30: Babysang. Kl. 19 00: Signatur øver.
Onsdag 29. oktober kl 12 00: Formiddagstreff. ”Den barmhjertige samaritan i
kunsten” – Kåseri v/Morten Skjørshammer. Kl 16 00 øver barnekoret på
Gabrielle. NB: Alle som vil være med på praktisk arbeid med studioet i
bomberommet kan møte torsdager kl 18 00 : ) Hilsen Kari Hay (41545293)

