Nyhetsbrev fra Metodistkirken
på Bjølsen mars 2017.
Kjære menighet og venner!
Nytt år – allerede to måneder gammelt. Mitt år startet med knall og fall, og det har derfor
ikke kommet noe brev for januar/februar. Men her er mars brevet!
Vi har fått et vakkert og operativt kirkerom. Det nye tekniske anlegget fungerer, og
teleslyngen er på plass. Vi ser frem til en vår med konserter, mangfoldige gudstjenester fellesgudstjeneste, blant annet - og stille kvelder med mulighet for kontemplasjon.
Vi ser frem til at barna skal synge, leke, og sette sitt preg på kirken vår. De har fått et godt,
nytt rom. Men vi savner en ny BUR-leder. Det må dere alle hjelpe oss med.
Alterbordet står som et fast punkt fremme i kirken – tungt og vakkert i limt tre. Englene har
fått leddlys på baksiden, og nå kan vi variere fargene etter kirkeåret, om vi vil. Vi som går her
hver dag, har dette rommet som vår arbeidsplass. Kirkerommet er likevel mye mer enn det.
Det er et hellig rom. Her har folk bedt sine bønner, sunget sine lovsanger, grått ut sin smerte
gjennom mange år. Det kjennes. Her har mennesker møtt Kristus og fått sitt liv forandret,
fått støtte og hjelp i tunge tider. Slik skal det fortsatt være.
Et rom med et alter minner mennesker på Det Hellige, på Gud – på alt dette som er større
enn oss selv. Det urokkelige. Jeg leser at noen blir redde og avskriver Gud når vitenskapen
oppdager nye planeter, nye systemer med mulighet for liv. Jeg blir bare minnet om den
gamle lovsangen
O store Gud når jeg i undring aner,
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner,
Og vet alt liv oppholdes ved ditt ord…
Så oppdager jeg plutselig at jeg har sunget feil bestandig, for jag har alltid sunget :
Hva du har skapt av verdener ved ditt ord…
For meg ble det altså ikke den store rystelsen at det er oppdaget flere planeter, flere
muligheter for liv. Jeg tror likevel fullt og fast at
– alt liv oppholdes ved ditt ord – og ordet ble kropp og tok bolig blant oss…

Bjølsen menighet er en fargerik menighet. Det er en menighet som lever. I inngangspartiet
ser vi nå et bilde der Kristus står med åpne armer – bak det hele, bak alle som sykler, går,
sitter - i et landskap der kirkebygget har sin plass.
Vi venter i spenning på hva kabinettet kommer frem til med tanke på ny leder for
menigheten på Bjølsen. Jeg er overbevist om at det blir bra – uansett hvem som kommer. Vi
har nylig fått vite at prosessen med rekruttering har tatt noe lengre tid enn ventet – det er
tross alt ikke bare Bjølsen som skal ha et skifte. Rykter oppstår – det er naturlig. Ikke hør på
dem. Ingenting er bestemt.
Nominasjonskomiteen er i gang. Jeg nevnte BUR – leder. Vi trenger også folk som vil ta
ansvar for å utvikle diakonien, delta i praktisk arbeid, i festkomiteer, og ikke minst, en som vil
fronte samarbeidet med ny leder. Det blir en spennende oppgave.
Legg merke til programmet for mars:
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Solidaritetsgr. 17 00/Retro kor kl 1930
Dugnad fra kl 10 00
Dugnad fra kl 10 00
Nattverdsgudstjeneste k 11 00, fastesøndag
Nominasjonskomiteen kl 19 30 i kirken.
Form.treff kl 12 00/Solidaritetsgruppe 1700
Stille kveld kl 19 00
Fellesgudstjeneste på Bjølsen kl 11 00
Kari Hay, André Storeng og Signatur.
Solidaritetsgr. 17 00/Teknikk- kl 18 00/
Retro kl 19 30
Menighetsråd kl 17 00
Våroffergudstjeneste kl 1100 v/Kari Hay
Form.treff kl 12 00 /Solidaritetsgr. 17
00/Teknikk-kurs kl 18 00
Sinnsrogudstjeneste kl 1900 v/Christina
Thaarup/Kåre Øgreid
Solidaritetsgr. 17 00/Retro kl 19 30

Vi sees! Ved behov for kontakt eller samtale, ring eller send en sms til Kari Hay
på telefonnummer 41545293.
Med vennlig hilsen Kari

