Søndag1.2. kl 11 00: Generasjonsgudstjeneste m/sirkus
og Dåp
Tirsdag 3.2.kl 10 30: Babysang
Onsdag 4.2. 12 00: Formiddagstreff vAnders Isnes Tro og
Naturvitenskap.
Kl 17 00: Mat &Musikk: Barnemusikal starter.
Søndag 8.2. kl 11 00: Gudstjeneste i Centralkirken –
resultat av korseminar for alle menighetene i Oslo
Onsdag 11.2.kl 17 00: Mat & Musikk
Torsdag 12.2. kl 19 00: Stille kveld i kirken
Søndag 15.2.kl 11 00:Gudstjeneste v/Harald
Larsen
Tirsdag 17.2. kl 10 30:Babysang
Onsdag 18.2. kl 12 00:Formiddagstreff
Kl 17 00: Mat & Musikk
Søndag 22.2. kl 18 00: Kveldsgudstjeneste m/enkelt
måltid og søndagsskole

Kjære medlemmer og

Mandag 23. kl 19 30: Fordypningskveld m/Gro Røde:
Bjølsen før og nå – et fargerikt sted!

venner av menigheten på

Onsdag 25.2. kl 17 00:Mat & Musikk

Bjølsen !

Søndag 1.3. kl 11 00: Våroffergudstjeneste v/ K.Hay .
Signatur synger.

Vi har allerede begynt på februar. Søndagens gudstjeneste var preget av dåp og
barnesirkus - samtidig som vi minnet Bulle Sevre. Jeg er overbevist om at Bulle
selv ville vært glad for å bli minnet under en slik gudstjeneste. Hver gang hun så
barna i aksjon, utbrøt hun: ”Festlig!”. Da hørselen sviktet, ble det desto viktigere
med det visuelle. ..Bulle ble flyttet fra LilleTøyen sykehjem 19. januar. Hun var
ikke motivert for en ny start. Det er ikke så rart i en alder av 96 år. Hun døde 23.
januar, og sovnet stille inn på det nye sykehjemmet. Vi lyser fred over hennes
minne.
Landssamlingen på Hermon var en fantastisk opplevelse. Vi erfarte det som
Andrae Crouch synger om i Gospel – sangen Take me back – Vi ble tatt tilbake
til våre røtter som metodister, og fikk en grundig gjennomgang av helheten i
Wesleys tanker om tro og liv, menneskeverd – og ikke minst, naturens egenverd.

Hver generasjonsgudstjeneste synger vi bønneropet: ”Gud, skap i oss, tro, håp
og handling! Herre, hør vår bønn!” Wesley var en handlingens mann, og han
hadde et omfattende engasjement for de fattige i datidens England. Han kjempet
fra høyskoler – ikke for at folk skulle studere teologi, men for at det skulle
utdannes helsepersonell og lærere! Han installerte treningsapparater i kirker, for
da var de også tilgjengelig for de fattige – og fysisk fostring er som kjent viktig.
Ikke så mange vet at han skrev en liten bok med medisinske råd – på basis av
det legevitenskap og folkemedisin hadde til rådighet på den tiden. Enkelte av
rådene lyder litt muntre i våre ører, men dette viser hans utrettelige engasjement
for menneskers velferd, både fysisk og åndelig. To av rådene står fortsatt: Drikk
rikelig med vann – og gå hver dag. Når du ikke lenger kan gå, kan du ri!
Frelse for Wesley er noe holistisk. Han kaller et frelsessyn der det bare handler
om tilgivelse fra synd og å berge seg for evigheten, anemisk. Frelse er en
livsforvandlende kraft som virker i oss og gjennom oss her og nå – gjennom et
langt liv. Guds nåde og kjærlighet får konsekvenser for det samfunnet vi lever i.
Alt kan bli nytt, sang strengemusikken i Nordbygata 45, der jeg gikk på
søndagsskole og møter med mine foreldre. Det kunne Wesley ha sagt.
For Wesley var Gud en aldri stansende strøm av kjærlighet, av nåde – til
forvandling av menneske og samfunn.
Gud velsigne oss alle – og hjelpe oss til å åpne for denne nådestrømmen – hver
dag! Nåden er, som nattverden: ”Food for the Joruney” – niste på reisen - for
oss mennesker.

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

