Nyhetsbrev fra Bjølsen – november og desember 2015
Året går mot slutten, vi nærmer oss vinter. For oss på Bjølsen betyr det at
Gabrielle-øvelsene har begynt – i år med tre nye barn. Det er hyggelig. Babysang
hver tirsdag får det til å leve i midtgangen i kirken – fornøyelig!
Dylan-messen ble en opplevelse for oss som deltok, og kirken var full. Det ryktes
i nabolaget, og fler har uttrykt ønske om å være med. Neste gang! Det var moro
å ha et eget kor igjen. Menigheten har også startet sitt eget familiekor. De øver
etter gudstjenestene fire ganger i løpet av høsten. Koret er klart for debut
under lysandakten som skal være 20. desember kl 1100. Vi gleder oss!
Formiddagstreffet bød på en overraskelse onsdag 28. oktober. Forfatter og
teolog Svein Woie kåserte, og presenterte egne tekster. Noen av oss husker
ham som ungdomsleder i menigheten så langt tilbake som på 60 – tallet!
Sammen med hele kirke-Norge markerer vi Global uke fra 8. november til 15.
november. Det vil være grønne installasjoner i kirken, vi får besøk av mennesker
som har et aktivt forhold til klimapolitikk og økologisk balanse i skaperverket.
Barnekoret synger om alt vi kan få til sammen. Mer om dette kommer i
kirkemailene i tilknytning til programmene. Allehelgensdag er viet håp i møte
med smerte og død. Dyktige sangere og musikere er med oss den dagen, altså
søndag 1. november.
Jeg minner om at det er innkalt til ekstraordinær menighetskonferanse
2. november kl 18 00 i kirken. Det er kommet fram en del forhold som setter
salgsprosessen i et litt annet lys. Det gjelder restriksjoner i vår frihet til å
være menighet på egne premisser. I tillegg er det kommet fellesutgifter utover
vanlig husleie. Gårdsstyret ønsker å informere om dette før vi går videre i noen
salgsprosess. Det har vist seg langt mer komplisert enn ventet å selge et bygg
som består av leiligheter og kirkerom. Vi har lenge trodd at alle detaljer var
klarlagt – men like ved målstreken dukker det opp nye forhold. Det er viktig at
så mange som mulig møter opp og sier sin mening. Kirken er «arvesølvet» vårt, og
det skal vi behandle med respekt.
Jeg reflekterer mye over hva det vil si å være menighet. Alle de svarene som vi
er oppvokst med, sier noe grunnleggende og viktig. Menighetens form og uttrykk
er likevel gjenstand for kontinuerlig endring. Dette er nødvendig dersom vi skal
være det Metodistkirken kaller en relevant kirke med åpne ører, hjerter og

dører. Det er noen forskjeller på det som gjorde en kirke relevant for 50 år
siden og det som gjør den relevant i dag. Guds kjærlighet er den samme. Kristus
og hans liv står midt i historien som noe urokkelig. Det er hvordan vi snakker om
det, synger om det og praktiserer det han lærte oss som endrer seg. Vi merker
at folk kommer inn fra gaten og henvender seg til oss som kirke for å få hjelp
for sitt liv – enten det er sykdom eller annen nød. Vi må ha tid til dette, og vi må
ha hjerte for det. Vi må også ha tid og hjerte for de i menigheten som av ulike
grunner er satt til side. Mange av dem har tjent menigheten et helt liv, men nå
orker ikke kroppen mer. Vi trenger flere som er villige til å gå på besøk.
Søndagsskolerommet er sprengt når vi har søndagsskole. Vi trenger mer egnete
lokaler med litt mer plass og luft – og vi trenger fler som er villige til å lede en
søndagsskoletime hver annen måned. Vi er en menighet med store ressurser.
Mange kan gå inn i dette arbeidet. I en menighet med mange barn er
søndagsskolen et viktig arbeid for å bygge og utvikle kirken vår. Kjenn etter, se
på kalenderen: Hva kan du bidra med? Jeg må også minne om givertjenesten.
Noen av våre faste givere har gått bort. Det merkes! Husk at du kan ha et fast
trekk som gave til menigheten. Dette gir fratrekk i skatt. Vi trenger en
giverdugnad !
Det er hyggelig å kunne avslutte dette kirkeåret med en melding om sju nye
medlemmer som ble tatt opp i menigheten 4. oktober. To gikk inn før
sommerferien, så totalt er det ni nye medlemmer. Noen kommer fordi de har
vært medlemsbarn andre fordi de rett og slett har valgt oss. Det er en stor
gave, og et herlig ansvar. Vi øker!
Jeg avslutter dette nyhetsbrevet med en oversikt over de to siste månedene i
2015 og et sterkt ønske om en fredeligere utvikling i 2016. I dag sendte vi våre
første sorterte familiepakker til flyktningmottaket på Skedsmo.
Solidaritetsgruppa har jobbet med å gjøre eskene klare. Glad for det! To av
ungdommene i Solidaritetsgruppa utgjør også, sammen med Kjerstin Winge, vår
nye misjons komité som arbeider med forholdet til den nye partnermenigheten i
Litauen. Mer informasjon om dette senere. Nyt november – skumringen og
adventstiden med lys og forventning.
Kjærlig hilsen Kari Hay
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November
Allehelgensgudstj. Kl 11 00, nattverd
Babysang kl 10 30
Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor kl 1930

MBU/Generasjonsgudstjeneste kl 11 00
Global uke
Babysang kl 10 30
Form.treff Kl 12 00/Mat & Musikk kl 1700
Stille kveld i kirken kl 19 00

Gudstjeneste kl 1100
Babysang kl 10 30
Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor kl 1930

Gudstjeneste kl 1100
Babysang kl 10 30
Form.treff Kl 12 00/Mat & Musikk kl 1700

Kveldsgudstjeneste kl 18 00
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Desember
Babysang kl 10 30
Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor kl 1930

Gabriellegudstjeneste kl 11 00/Juleverksted
Babysang kl 10 30
Avslutning Form.treff Kl 12 00
Stille kveld i kirken kl 19 00

Julekonsert kl 18 00
Babysang kl 10 30

Lysandakt m/nattverd kl 1100

Julaftens gudstjeneste kl 15 00
2. juledagsgudstjeneste kl 1100

NB: Menighetens juletrefest i år blir 3. januar kl 17 00.

