Nyhetsbrev fra Bjølsen, april og mai 2016.
April startet med sykemelding for Kari Hay, som følge av en rutinemessig operasjon – som
ble litt mer komplisert. Situasjonen stabiliserer seg etter hvert, og Kari jobber 50% fra 5.
april.
Menigheten er i en omstillingsfase, og vi nærmer oss slutten av alle beslutninger når det
gjelder kirkebygget. Kirkelig kulturverksted hjelper oss med råd når det gjelder kirkerommet
og det tekniske. Vi må gjøre noen valg, vi vil så mye.
Vår visjon er å være kirke for det 21. århundre.
Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet, radikaliteten i Jesu budskap, slik at det kommuniserer
med vår egen tid. Dette snakker vi om både på menighetsrådet og på menighetsmøter. Vi
tror at de kristne grunnfortellingene har betydning til alle tider. Vi tilbyr et fellesskap der
disse fortellingene er levende. Vi gjør dem levende gjennom musikk, sanger i ulike sjangre,
musikaler og prekener – men ikke minst gjennom å være til stede her på hjørnet. Vi som er
her hver dag, merker at det skjer noe. Folk stikker innom. Spør. Får hjelp for sitt liv. Noen
kommer en gang, noen kommer igjen. Noen ber om å bli en del av fellesskapet gjennom
medlemsopptagelse. Det ser ut til at vi går mot opptagelse av to nye medlemmer før
sommeren. Den åpne kirkedøra forteller noe om at vi vil være en kirke for alle.
Grafittikunsten forteller om korsene – midt i byen, midt i livet. Jesus gjør det legitimt å
snakke om smerte og lidelse – Jesusfortellingen gjør det samtidig mulig å snakke om håp!
På sinnsrogudstjenestene forteller folk om radikale endringer i eget liv, takket være et
fellesskap som er der, hele tiden, og først og fremst, takket være Guds kraft som skaper nytt
i hvert menneskes liv. Nye aktører bidrar på gudstjenestene. Det er spennende å følge med i
denne utviklingen.
Jeg vil likevel understreke at vi er i en sårbar periode. Skiftninger og endringer skjer med
bygningen, folk flytter og bytter jobb, det er endringer i staben her i menigheten. Vi trenger
at dere prioriterer å støtte dette åndelige – og praktiske - arbeidet som skjer på Bjølsen. Vi
som leder denne menigheten trenger støtte fra medlemmene. Før jul hadde vi et høyt snitt –
høyere enn noen sinne – på gudstjenestene. Etter jul (dette er ikke uvanlig) har det vært
magrere, men høyere enn i 2015. Vi prøver å få et variert og mangfoldige gudstjenesteliv: Vi
har hatt sirkusgudstjeneste, meditasjonsgudstjenester og påskelam. Vi har hatt fire profilerte
gjestetalere. Det har vært nye nattverdsgjester – mennesker som kommer for første gang –
eller for første gang på lenge. Min sykemelding har gjort det tydelig at vi har en veldig rik
menighet – rik på åndelige og faglige ressurser. Folk tar ansvar, deler. Denne menigheten er
et levende åndelig fellesskap, og den er et fellesskap der fremmede sjeler kommer og finner
varme og tilhørighet. Vi trenger alle våre støttespillere, alle våre medlemmer. Er du i en
livsfase som krever mye av deg på hjemmefronten, er du syk eller forhindret fra å delta, kan
du likevel be for oss, bære oss i hjertet. Da bidrar du med noe viktige likevel, og du er en del av
denne levende organismen, Kristi kropp på Bjølsenhjørnet…

Jeg vil oppfordre alle til å ta del i et mindre fellesskap innenfor menigheten. Jeg hjelper gjerne til med
å starte flere bibel/samtalegrupper.
Vi trenger også en ny ungdomsleder etter at Lars Kristian flyttet. En flott gjeng med 6 -7 ungdommer
møtes jevnlig i kirken – på onsdager – nå har de vært selvgående og sortert innsamlede klær som i
dag ble fraktet ut til Skedsmo asylmottak.
Elvis-gospel prosjektet vårt blomstrer. Folk kommer langveis fra for å delta. Dette er gøy!
Studioarbeidet har fremgang. Det er en profesjonell satsing – og det er i bruk allerede.
Jeg tror at Gud trenger denne menigheten – og denne menigheten trenger deg!
Nedenfor finner du programmet for resten av våren. Legg merke til at det er gudstjeneste med
frokost 1. mai. Vi starter kl 10 00. Alle tar med litt pålegg. Vi sørger for brød og drikke. Elvis-koret
debuterer denne søndagen – med band! 1. mai vil vi markere som en dag for internasjonalt arbeid
der fred og rettferdighet står i fokus. I flere land har kirkene vært det eneste stede for den frie
samtalen. Nå ser vi at mange av våre medkristne sliter – ikke minst i Midtøsten. Vi som har frihet til
det, må snakke tydelig- og be for dem!

Kari Hay.

April:

Mai:

17 Gudstjeneste kl 1100/Misjon

1

Frokost kl 10 00/Fredsgudstjeneste kl 1100. Nattverd.

19 Babysang 1030

3

Babysang kl 10 30

20 Formiddagstreff kl 1200/

4

Formiddagstreff kl 1200/ Mat & Musikk: 17 00

8

Gudstjeneste kl 1100.

Mat & Musikk: 17 00

21 Menighetsråd kl 17 00, m/arbeidsgrupper
kl 18 00

10
11

Babysang kl 10 30/Årsmøte kl 18 00
Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor kl 19 30
Vi øver Elvis-gospel!

24 Sinnsrogudstjeneste kl 19 00

13

Stille kveld i kirken kl 19 00

26 Babysang 1030

15

27 Mat & Musikk kl 17 00/prosjektkor kl 19 30

17

Offentlig høytidsdag – ikke noe program.

18

Formiddagstreff kl 1200/ Mat & Musikk: 17 00

22

Gudstjeneste kl 11 00

24

Babysang kl 10 30

25

Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor kl 19 30

29

Leif og Bulle Sevres minnekonsert, ”Elvis-gospel”, kl 19 00

31

Babysang 10 30.

1. pinsedag: Gudstjeneste m/dåp kl 1100

