Søndag4.1. kl 11 00: Nyttårsgudstjeneste
Onsdag 7.1. kl 1200: Formiddagstreff v/Øystein
Brinch og Kari Hay kl 16 00: Sirkusskole for barn
Torsdag 8. 1. kl 19 00: Stille kveld
Søndag 11.1. kl 11 00: Generasjonsgudstjeneste
Onsdag 14. 1. kl 16 00: Sirkusskole for barn
Søndag 18. 1. kl 11 00: Jubileumsgudstjeneste
på Grünerløkka.
Fra 18. til 23. er Kari Hay på landssamling på
Hermon
Onsdag 21.1. kl 12 00: Formiddagstreff.
Kl 16 00: Sirkusskole for barn
Søndag 25.1. kl 17 00: Kveldsgudstjeneste
v/ Kåre Øgreid og Kari Hay. Søndagsskole Enkelt måltid etter gudstjenesten
Onsdag 28.1. kl 12 00: Sirkusskole for barn kl 16
.

Kjære medlemmer og venner av menigheten på Bjølsen !
Julen 2014 er historie, og vi kan se tilbake på en festperiode med høye
besøkstall. Det er veldig hyggelig – og jeg retter en STOOOR takk til alle som
har bidratt på en eller annen måte til at det virkelig ble en fest. Her snakker vi
om folk som synger, spiller og deltar i liturgien, de som ordner med lyd og lys –
og vi snakker om de som gjør kirkekaffe og julegløgg til noe hyggelig å samles
rundt. I tillegg synes jeg at kirken vår i år var vakkert utsmykket, både med
installasjoner i oppgangen og, ikke minst, den nye julekrybba på alteret.
Julekonserten har ikke hatt så høyt besøkstall på mange år. I følge statistikken
var det 195 besøkende den dagen. Vi måtte åpne sidedørene, og enkelte fant
veien til galleriet. Julaften var vakker og stemningsfull. Enkelte har fortalt at de
utsatte middagen for å kunne delta. Hans Marius Hoff Mittet og Caroline
Skjørshammer tok oss med inn i ettertanken som startet forbønnshandlingen:
”Hvis det er din vilje, Gud – hvis vi har et valg – jeg ofrer gjerne noe av mitt,
men gjør slutt på grusomhetene ! –” Det var Leonard Cohens melodi ” If it be
your Will…” som preget både stemning og preken ved denne gudstjenesten.
Gudstjenesten ble 10 minutter forsinket: En liten gutt hadde låst seg inne på
toalettet og kunne ikke komme ut. Da fikk vi heller vente… Noen fikk kanskje litt

nerver med tanke på mat i ovnen osv, men så langt har jeg ikke hørt om større
ulykker pga dette. Gutten kom ut like hel, og han fikk ikke panikk.
Nå er det et nytt arbeidsår, og en litt roligere periode står foran oss. Sola har
snudd, og vi ser frem til at kveldene blir lysere – og lengre. Vi starter friskt med
møte i BUR og i brukerutvalget, for å bestemme veien videre for bygget sammen
med Kirkelig kulturverksted. En ny satsing denne våren er et prosjekt kor som
skal arbeide med tekster av den legendariske Bob Dylan. Koret vil ikke ha øvelser
hver uke. Det vil bli øvelser etter avtale – og det settes opp en plan for dette.
André Storeng leder. I januar er det et nytt tilbud til barna i området – og i
menigheten for øvrig: Sirkusskole. Vi starter opp onsdag 7. januar. Barna skal
vise sine nye ferdigheter under dåpsgudstjenesten 1. februar.
Bibelhilsenen for januar er hentet fra Johannes Åpenbaring, 21: 3 -5.
«Se,

Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»
Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»
Med dette ønskes alle

Godt nytt år!

Vennlig hilsen Kari Hay
tel 41545293
kari.hay@metodistkirken.no

