Nyhetsbrev fra
Metodistkirken
på Bjølsen
April- 2015

Det er nesten ikke til å tro, men vinteren er over. Vi merker noen krampetrekninger i disse dager,
men det siste snøfallet smeltet og forsvant – nesten like fort som det kom.
Vi har feiret Våroffer, og det ble en flott fest på flere måter. Det økonomiske resultatet var storartet,
det beste på flere år: 22 700 kr! Takk til Signatur som sang – og til alle dere som har gitt oss en så
fantastisk gave.
Det er stor aktivitet hver torsdagskveld. Kirken har snart et ferdig lydstudio, takket være en ivrig
dugnadsgjeng. André Storeng har ledet arbeidet.
Det ser ut til å bli et spennende musikalprosjekt for barna. Regien holder på å ta form, takket være
Hans Marius Hoff Mittet. André sørger for godt tonefølge. Det blir musikalpremiére den siste
søndagen i mai – på kvelden. Palmesøndag fikk dere en forsmak på hva barnekoret kan gjøre. De
sang den fine palmesøndagssangen som de lærte av Hanna Eline Norenes i fjor. For meg var det en
glede å se det fargerike toget av barn som kom oppover kirkegulvet med palmer i hendene, mens
hele menigheten sang Hosianna. Hanna Eline Norenes og André Storeng ga oss en versjon av
”Nærmere deg, min Gud” som vi sent vil glemme. Jeg merker at flanellografen virker – barna liker de
litt gammeldags eksotiske bildene. Jeg er imponert over hva de kan bidra med i en dialogpreken!
Bob Dylan – koret er i gang, og det var utrolig moro å stå i kirken rundt flygelet å synge sammen igjen
– unge og godt voksne i skjønn forening . Den 8. mai om kvelden møtes vi igjen til Dylan- sang
kl 19 30. Vi har plass til flere sangere!
Bergensgaten 12 arbeider intens med forhandlinger omkring salg. Det er mange detaljer som skal på
plass. Vi vil sikre oss en god avtale som setter oss i stand til å drifte – i mange år fremover. Vi regner
med at forslaget til salgsavtale vil bli lagt frem på årsmøtet 18. mai. Det er ikke tatt noen avgjørelser
når det gjelder en eventuell ny utforming av kirkesalen. Vi trenger flere rom, og det er slitt hos oss

nå. Tegningene fra Kirkelig kulturverksted vil bli overført i 3 D – format, dvs at vi kan vise forslaget på
veggen som rom - og ikke bare som en plantegning.
NB: Vi minner om at alle komiteer må levere sine rapporter til årsmøtet innen19.. april.
Det første Formiddagstreffet i april er den 8. kl 12 00. Gjest er historiker Gro Røde, som også besøkte
oss på Fordypningskvelden 23. mars. Hun var begeistret over å møte flere opprinnelige Bjølsenboere.
Hennes arbeid er bygget opp rundt fortellinger som er kommet fram gjennom nettopp slike møter.
Vi gleder oss ellers til å spise påskelam 6. april kl 17 00. Astrid Mauseth, Kari Hay, Knut Evensen,
André Storeng og Bjarne Storeng står for programmet. Det er to festkomiteer som jobber på
kjøkkenet og legger til rette for oss.

Program for april:
6. april: Vi inviterer til påskelam og oppstandelsesfeiring i kirken kl 17 00. Påmelding.
7. april kl 10 30: Babysang i kirken. Kl 16 30: Gudstjenestegruppe i kirken
8. april kl 12 00: Formiddagstreff. Kl 17 00: Mat & Musikk. Kl 19 30: Dylan – koret øver.
9. april kl 19 00: Stille kveld i kirken.
12. april kl 11 00: Generasjonsgudstjeneste v/ Kari Hay, André Storeng og Hanna Eline
Norenes. Nattverd.
13. april: Nominasjonskomiteen samles i presteboligen kl 19 00
14.april kl 19 30: Bibelgruppe 1.
15.april kl 17 00: Mat & Musikk. (Utleie: Generalforsamling kl 19 30.)
19. april kl 11 00: Gudstjeneste v/Kari Hay
20. april kl 1930: Fordypningskveld. Vi går videre med vår tenkning om tro og vitenskap.
Professor emeritus Johan Moan ved Universitetet i Oslo er kjent fra media for sitt
engasjement for en dypere forståelse av sammenhengen mellom vår fysisk og åndelige
virkelighet. Enkel kveldsmat og anledning til samtale etter foredraget.
22.april kl 12 00: Formiddagstreff. 17 00: Mat & Musikk. Kl 19 30: Dylan – koret øver.
26.april kl 18 00: Kveldsgudstjeneste ; Vi kommer sammen for å synge, snakke sammen og
lage et felles måltid. Sang med barna. Tekstsamtale for de voksne. Se eget program i kirkemail
NB: Husk innlevering av Årsmøtedokumenter innen 23. april
29. april: Mat & Musikk kl 17 00.

