Nyhetsbrev for november 2014,
Metodistkirken på Bjølsen

Kjære alle medlemmer og venner av menigheten!
Lyshavet på bildet over er hentet fra Vår Frelsers kirke, og det er tatt en Allehelgensdag. Det
minner meg om gårsdagens gudstjeneste på Bjølsen,2. november. Det ble på samme tid en
sorgens og en håpets dag. Vi fikk sørge over våre døde – og vi fikk hvile i håpet som springer
ut av Bibeltekstene – og sangtekstene. Flere og fler setter pris på denne anledningen til å
tenne lys, minnes og markere tro på lysets seier over mørket. Signatur har en vakker sang
om himmelen på sitt program. I teksten gjentas det flere ganger: La meg få et glimt av din
himmel! Det er min bønn at denne Allehelgensdagen ga noen slike glimt, og at vi som kirke
stadig er med på å åpne himmellukene.
Som kirke er Metodistkirken sterkt forankret i sin samtid. Det har den alltid vært. Vi har en
sosial bekjennelse som vi er stolte av. Diakoni i alle varianter; fredsarbeid, arbeid for barn og
unge, besøkstjeneste for eldre og syke, åpne kirker og tilbud om samtale – alt dette er viktig!
Så er det også viktig å minne om den himmelen vi har – over alt vi gjør. Det kan være lurt å
stoppe opp litt, og reflektere over de glimt av himmel Gud lar oss oppleve her og nå. Jeg
tenker mer på himmelen som en tilstand enn som et sted. Det er for meg en tilstand farget
av Guds totale nærvær – SHALOM! Det vanlige språket kommer til kort når vi skal røre ved
de store spørsmålene om liv og død. Vi må ty til poesi, kunst og musikk. Denne menigheten
er heldig som har så mange dyktige artister som er villige til å stille opp for å løfte
gudstjenestene våre. Vi er heldige som har villige hender som sørger for at det rent praktisk

finnes lys å tenne, og at kirkerommet er rimelig rent og ryddig når vi samles. Uten flittige
hender på kjøkkenet hadde ikke fellesskapet fungert. Jeg gleder meg til det blir sånn som i
sjømannskirken på Gran Canaria: Der er det ventelister for å få jobbe som frivillig! Bare meld
dere på, folkens. Kanskje slipper du til og med å stå på venteliste…
Fritjof Clausen ledet oss igjennom et lørdagsseminar der Metodistkirken på Grünerløkka og
Bjølsen menighet så på muligheter for samarbeid, eventuelt sammenslåing. Det ble en viktig
dag, og resultatet av samtalene blir samlet og dokumentert slik at begge menigheter får
dette materialet. Så må vi ta stilling til veien videre. Er det grunnlag for et tettere samarbeid,
eller er menighetene for forskjellige? Vil vi kunne utfylle hverandre og totalt gi et bredere
menighetstilbud som vil være fruktbart begge steder, eller må vi velge ett sted? Vil det
fungere for oss å tenke en administrativ enhet, men to virkesteder? Alle disse spørsmålene –
og mange flere, surret i hodene på deltakerne under seminaret – og de surrer fortsatt. Må
Gud lede oss så vi finner en god løsning for Metodistkirken i vår tid – her i Oslo. Tilsynsmann
Øyvind Helliesen minnet oss om at en storby som London opplever sterk økning av folk som
søker kirken. Hvorfor ikke her? Hilsen Kari Hay
Program for november:
3.

” Menighetsråd i kirken kl 19 00.

4.

” kl 19 00: Signatur øver – før sin jubileumskonsert den 8. oktober i Centralkirken.

5. ” kl. 16 00: Mat & Musikk: Gabrielle.
9. ” kl 11 00: Felles gudstjeneste for alle metodistmenighetene i Oslo- regionen. Signatur deltar.
Kari Hay er leder og liturg – dialogpreken v/ Christina Thaarup og Kari Hay.
11. ” kl 10 30: Babysang

kl 19 00 : Signatur møtes.

12. ” kl 12 00: Formiddagstreff. Tema: Vidar Sandbekk: I skyggen av Prøysen ?
kl 16 00: Mat & Musikk – Gabrielle.
13. ” kl 19 00: Stille kveld i kirken – samling for meditasjon og samtale.
16. ” kl 1100: Generasjonsgudstjeneste
18. ” kl 19 00: Signatur øver.
19 . ” kl 16 00: Mat & Musikk
23. ” kl 11 00: MBU – dagen. Taler : Marthine Dahl Jørgensen, JULEVERKSTED etter gudstjenesten
24. ” kl 17 00: Menighetsråd i kirken.
25. ” kl 10 30: Babysang

kl 19 00: Signatur øver.

26. ” kl 12 00: Formiddagstreff . Bibeltime v/ Øystein Brinch. kl 16 00: Mat & Musikk/ Gabrielle
30. ” kl 18 00: Kveldsgudstjeneste – Lovsangsgruppe, bønnevandring – enkelt måltid.

