Legg merke til hva som skjer i sommer, 2016:
Uke

Vakt

Telefon

25

Ola Westad

26

Gudstjeneste

Ansvar

Musikk

Telefon

414 15 802 26. juni

Thor-Willy Ruud
Hansen

Kåre Øgreid

901 74 687

Terje Nilsen

920 21 096 3. juli

Terje Nilsen

Kåre Øgreid

901 74 687

27

Steinar
Hjerpseth

488 95 321 10. juli

Steinar Hjerpseth

Tom
Falmark

901 45 573

28

Ola Westad

414 15 802 17. juli

Kari Hay

André
Storeng

90683797

29

Terje Nilsen

948 05 686 24. juli

Harald Larsen

Eivind
Røssler

452 20 728

30

Ola Westad

414 15 802 31. juli

Victor Sekyere –
465 99 535

Eivind
Røssler

452 20 728

31

Maria
Pedersen

454 15 233 7. august

Helene Granum –
915 27 924

Kåre Øgreid

901 74 687

32

Christina
Thaarup

960 40 168 14. august

Christina Thaarup

Kåre Øgreid

901 74 687

33

Kari Hay

41545293

Maria Pedersen

Kåre Øgreid

901 74 687

21. august

Slik ser vaktlisten ut for denne sommeren. Alle fellesgudstjenestene vil være på
samme sted til samme tid; Centralkirken, St. Olavsgate 28, kl 11 00. Dersom
det oppstår en særskilt situasjon, er dere selvfølgelig velkommen til å ta direkte
kontakt med meg.
God sommer til dere alle!
Med vennlig hilsen Kari Hay

Sommerbrev fra
Metodistkirken på Bjølsen
2016.
Kjære lesere!
Årsmøtet er over – og sommerferien står for døren. Når vi møtes til høsten, vil
allerede noen av de endringene vi har bestemt, være utført – i hvert fall godt
påbegynt! Det handler om at huset skal være utformet i tråd med det vi ønsker
å være: En åpen kirke som kommuniserer med den virkeligheten den er en del av.
Vi ”snakker” gjennom arkitektur, gjennom graffitien ved inngangen, gjennom
plakater og Facebook, gjennom det vi sier og synger - og det vi gjør. I dag er vi
litt høystemte her på huset. Det ble to Elvis-gospel konsertersøndag 29. Den
ene samlet fullt hus i Lillestrøm, den andre samlet tilsvarende på Bjølsen. Leif og
Bulle Sevres sjenerøse gave er markert, hedret og feiret. De enkle
gospeltekstene går rett inn til kjernen av det vi tror på, av det kirken tilbyr:
Tilgivelse og heling, kjærlighet og fellesskap, fred og forsoning. Stemningen
var slik at det var helt på sin plass når menighetens legleder avsluttet siste
strofe med et splitthopp – og landet på slaget! André Storeng gjorde, som vanlig,
underverker med en gjeng godt voksne, til dels rustne sangere. Mellom sangene
var det to innlegg som appellerte sterkt til å bygge ned/rive ned murene mellom
oss og ”de andre” – enten det handler om de innenfor og de utenfor kirken, eller
det gjelder innenfor samme menighet, familie osv. Til høsten blir det ny satsing
på prosjektkor – vi ser at oppslutningen øker, og det har vært fint å samarbeide
med Lillestrøm.
Vi gleder oss veldig til å høre barna som har sin konsert den 11. juni kl 17 00. Ta
med tanter og fettere, bestemor og venner – da blir det ”Å, så vakkert!” av Hans
Inge Fagervik. Helene Granum og André Storeng har ansvar. Dagen etter, søndag
12. juni, er det takkefest. Det har vært et rikt halvår der både besøkstall og
medlemstall har økt. Dette er SÅ hyggelig, men ingen selvfølge! Takkedagen er
også dåpsfest for lille Sofie Norenes! Å, som vi gleder oss til å feire henne, og
til å se hele familien igjen! Denne søndagen synger også Bjølsen Vocal Band,
prosjektkoret og barnekoret – en smakebit av ting vi har å takke for!

