Nyhetsbrev fra
Metodistkirken på
Bjølsen
januar/februar
2016.
Godt nytt år !
Det er alltid uvant de første gangene man skriver det nye årstallet. Vi skal øve
oss på det i 362 dager til – så det går vel inn til slutt!
Vi ser tilbake på en høytid der vi har feiret vakkert, meningsfullt og med mange.
De enkelte arrangementene har vært godt besøkt. Julaften var vi 110, det
høyeste besøkstallet på mange år. Det var en glede å levere gavene på mottaket
på Torshov etter gudstjenesten. En av våre egne ungdommer var med på dette,
og møtte syriske flyktninger; blide gutter som nettopp hadde fått julegaver.
Takk til alle som deltok i gave-dugnaden!
De vise menn var på plass på juletrefesten, akkurat som St Nicolaus! Da ble det
også gaver – om enn i litt mindre målestokk. I år ble ALLE posene delt ut. Det ble
akkurat nok, takket være reserve- posene til festkomiteen. Det er herlig å ha et
menighetsfellesskap som er så inkluderende at selv familier som kommer for
første gang, har det fint. Det gjør det lett å invitere…
Her på Bjølsen trekker vi pusten dypt foran dette halvåret:
Vi skal iverksette ominnredningsplanene.
Vi har fått en partnermenighet i Birzai i Litauen som noen skal besøke.
Vi starter nytt prosjektkor med Elvis-gospel. Start: 10. februar.
Sirkusskole og barnekor starter etter hvert på onsdager.
Familiekoret øver etter alle gudstjenester.
I år skal de eldste barna få være med i en gospelgruppe som skal synge i det nye
studioet.
Prosjektkoret skal munne ut i Bulle Sevres minne-konsert. Den cd’en som stod i
Bulles kassettspiller da hun døde, het ”Total Gospel” , og det var Elvis Presley
som sang. Vi tenkte at dette kunne være en god måte å ære hennes minne på, og
å vise takknemlighet for den testamentariske gaven. Dette blir spennende!
Allerede på første menighetsråd 11. januar skal vi meisle ut en plan for
fremdrift og forslag til metoder og arbeidsmåter slik at alle brukergrupper er
inkludert i det videre arbeidet med fornying og ominnredning av kirken vår.

Det kjennes godt å starte dette arbeidet ved et årsskifte. Da bretter vi ermene
opp på så mange områder, både når det gjelder livsstil og vaner. Håper det kan
settes av litt plass til dette nyskapende arbeidet også i din kalender…
Jeg har ellers fått en hyggelig hilsen fra Signatur som jeg herved
videreformidler:
"Vi i Signatur vil ønske dere alle et godt nytt år! Vi setter stor pris på å få
synge for dere og med dere! Og så vil vi nå også gjerne få si tusen takk til
alle som støttet oss ved å kjøpe kaker og kaffe etter julekonserten 13.
desember. Vi fikk inn 5713 kr! Det er mye mer enn vi turde å håpe på, og
blir et godt bidrag til USA-turen vår i mai. I slutten av april kommer vi til
å invitere dere på prøvekonsert hvor vi presenterer turprogrammet, og vi
ses og høres nok både før og etter det også.
Hilsen alle oss i Signatur!"
Det er hyggelig å kunne støtte koret som vi er så glad i .
Så minner jeg om første generasjonsgudstjeneste søndag 10. januar kl 11 00..Da er det
Kari Hay og familien Sommerseth som utgjør teamet. Familiekoret øver etter
gudstjenesten. Formiddagstreffet inviterer 13. januar kl 12 00. Søndag 17. januar er
det gjestetaler: Knut Tveitereid er teolog og underviser i NLA -høyskolen. Han bor på
Lindern, er trebarnsfar og midt i det travle voksenlivet. Den søndagen skal vi også
formelt åpne studioet. Mange har vært involvert i dette arbeidet. Det blir en markering
etter gudstjenesten med litt ekstra god servering og prøvesynging for de som vil.

3. januar: Juletrefest kl 17 00
10. januar kl 1100: Generasjonsgudstjeneste
Nattverd. KH , D. Sommereth,
11. januar kl 17 00: Menighetsråd
12. januar kl 10 30: Babysang
13. januar: Formiddagstreff kl 1200
Sirkusskole kl 17 00
14. januar: Stille kveld i kirken kl 19 00
17. januar kl 1100: Gudstjeneste m/gjestetaler og
STUDIOÅPNING. Gospeltrio.
18. januar kl 19 30 : Nominasjonskomiteen
19. januar kl 10 30 : Babysang
20. januar kl 17 00: Sirkusskole
24. januar kl 1100: ”Vinterbilder”, gudstjeneste
v/KH og A. Storeng
26. januar kl 10 30: Babysang
27. januar kl 1200: Formiddagstreff
Kl 1700: Sirkusskole
31.januar kl 19 00: Sinnsrogudstjeneste

2. februar kl 10 30: Babysang
3. Februar kl 17 00:Mat & Musikk:
Sirkusskole:
7. februar: Misjonsgudstjeneste kl 11 00,
Taler: Anne Ng Forster. Nattverd
9. februar kl 10 30:Babysang
10. februar kl 1200:Formiddagstreff ,
Kl 17 00:Mat & Musikk
Kl
1930: Prosjektkor
11. februar kl 19 00: Stille kveld
14. februar kl 1100:
Generasjonsgudstjeneste
Kirsti Morland/ Ø. Thormodsæter.
16. februar kl 10 30:Babysang
17. februar kl 17 00:Mat & Musikk
21. februar kl 11 00:Gudstjeneste
23. februar kl 10 30:Babysang 1030
24. februar kl 1200:Formiddagstreff , Kl
1700 Mat & Musikk,
19 30: Prosjektkor.
28. februar kl 19 00:Sinnsrogudstjeneste

Vel møtt!
Hilsen Kari Hay

