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Kjære lesere av nyhetsbrev.
Så er det klart at Bjølsen får ny prest til høsten. Det er gjort avtale om 50 % stilling knyttet til
Bjølsen menighet. Steinar Hjerpseth, som nå slutter som tilsynsmann, skal dele sin tid
mellom Lillestrøm menighet og oss. Steinar Hjerpseth har ønsket seg denne menigheten. Det
er hyggelig! Mange av oss har allerede blitt kjent med ham gjennom Retrokoret. Både han og
konen hans, Anne Hjerpseth, synger i Retro. Steinar ble utdannet ved Seminaret i Bergen.
Han har tre unge, voksne barn; en gutt og to jenter. Steinar og familien hans kommer til å bo
på Lillestrøm. I samarbeid legger vi nå en plan for høsten, slik at begge menighetene skal bli
godt ivaretatt.
Vi arbeider med å få på plass nye lamper til kirken. Vi trenger godt lys, og denne uka ser vi
gjennom alle de aktuelle forslagene.
I foreningssalen har Knut Arne Wendel hengt opp enkle blendingsgardiner så det skal bli
mulig å ha seminarer og foredrag med powerpoint/lysbilder også på solrike dager.
Ut mot Bergensgaten henger nå et stort banner med bilde av Hans Marius Hoff Mittet. Det
er en plakat som informerer om konserten han skal ha i kirken på torsdag 6. april. Banner og
plakater gjør at informasjonen spres, og folk jeg aldri har hørt om, ringer for å sikre seg
billetter. Billettinntektene bidrar til å betale vårt nye tekniske utstyr.
Jeg har vært på mitt andre møte i GBCS, Rådet for Metodistkirkens samhandling med
dagens virkelighet. Kirken er opptatt av arbeid for rettferdighet, fattigdomsbekjempelse og
fred. Alle menigheter oppfordres til å utvikle samarbeid og fellesskap med nye grupper,
særlig med flytninger og fattige. Hvem som er fattige, og hva slags fattigdom vi snakker om,
vil variere fra land til land – fra by til by. Dette må vi snakke om- det har konsekvenser for vår
måte å tenke menighet på.
Så går vi inn i påskefeiringen. Enda en gang skal vi feire mysteriet der Gudsriket bryter
igjennom og inn i vår virkelighet. Smerten og lidelsen kjenner vi. Det er en del av vår verden.

Jesus trer inn i verden og deler vår smerte. Som sann Gud og sant menneske bærer han med oss og for oss; bærer han oss.
Oppstandelsen kommer utenfra. Den er ikke en del av den kjente virkeligheten. Med
oppstandelsen kommer tegnet på at livet er sterkere enn døden. Krefter som ikke er av
denne verden er sluppet løs – de er der for oss. Mange mennesker har erfart at
Jesushendelsen kaster lys og kraft inn i eget liv. Mange opplever å gjenoppstå – i eget liv!
Han er oppstandelsen og livet sier vi, han som kalles ordet, lyset, menneskesønnen – og
Kristus. Han frir oss fra det som er mørkt, fra det som binder og knuger. Hvordan? Hvorfor?
Dette er mysteriet. Mysteriet springer ut av kjærligheten – den betingelsesløse, grensesprengende kjærligheten. Hinsides tid og rom. Utover død og grav.

God påske! Hilsen Kari

April
2 Nattverdsgudstjeneste kl 11 00
5 Formiddagstreff/Solidaritetsgr. 17 00
6 Konsert m/Hans Marius Hoff Mittet
kl 19 00 kr 250,7 AA-gruppa 70 år. Fest i kirken
9 Generasjonsgudstjeneste kl 11 00 /BUR
Palmesøndag og påskeegg.
10 Stille uke.
14. Langfredagsfeiring i Centralkirken 1100
17 Påskelam kl 17 00 Påmelding.
Oppstandelsesfeiring kl 19 00
19 Form.treff kl 12 00/Solidaritetsgr 1700
23 Gudstjeneste kl 11 00
26 Solidaritetsgr 1700/Retro kl 19 30.

