Kjære lesere av Nyhetsbrev.
Mai/Juni 2017 - Hvordan kan vi

 Tenke nytt om kirken som
Kristi kropp i verden
 være fellesskap for alle,
et sted for samtale og omsorg
 tjene og samarbeide med nye
grupper: Mennesker som er
fattige sosialt, åndelig og
økonomisk
 styrke menighetens økonomi
 utvikle menneskers
musikalske potensial gjennom
kor og individuelle tilbud…?
Det er mange tanker som dukker opp ved årets slutt. Det har vært et krevende år for
menigheten. Det har vært et arbeidsomt år, der vi kan takke mange for viktig deltakelse. Vi har
gjennomført en ytre ansiktsløfting. Ansatte har fått bedre arbeidsforhold. Nå må vi gå videre
med det indre arbeidet, hvordan vi fremstår som en relevant menighet for lokalmiljø og
medlemmer. Under møtet om kirke og samfunn i USA diskuterte vi innholdet i begrepet
menigheten som Kristi kropp. På siste formiddagstreff ble det sagt at en slik kropp må ha et
ekstra stort hjerte! Det støtter jeg fullt ut.
Eric Clapton er en kjent musiker i vår tid. Da jeg nylig arrangerte en vielse, ville paret at vi skulle
spille sangen: ”Wonderful tonight”. Teksten beskriver en mann som ser på sin elskede og
forteller hvor vakker hun er. Jeg syntes kanskje sangen var litt utdatert – litt utbrukt – helt til jeg
så teksten på versene: Du ser vakker ut fordi jeg ser kjærligheten som strømmer ut av øynene
dine…Jeg måtte stanse ved den teksten. En annen tekst spratt opp: ”- Om jeg taler med
mennesker eller englers tungemål, men ikke har kjærlighet (-)” om jeg gjør alt jeg kan for å være
flink og for å prestere, ta meg godt ut, men ikke har kjærlighet, da sier Paulus at det er omtrent
verdiløst.
Mai Livløst. Det er kjærligheten som gir liv og farge
Junitil det vi gjør som enkeltmennesker og
som kirke. Kjærligheten er en trossak – og en øvelse. Den kommer til oss fra Gud som er
kjærlighetens kilde. For det er ikke vår kjærlighet som utholder alt, håper alt og tåler alt – det er
det bare Guds kjærlighet som gjør!

Mai
Nattverdsgudstjeneste kl 1100

Juni
7
1
Konsert med Hnna Eline Norenes
og band
10 Solidaritetgr 1700
5.
2. pinsedag kl 19 00
11 Stille kveld kl 19 00
11 Generasjonsgudstjeneste kl 1100
14 Generasjonsgudstjeneste kl 1100 18. Takkegudstjeneste kl 1100
18 Menighetens årsmøte kl 18 00
25 Årskonferansegudstjeneste i
Fyllingsdalen
21 Utegudstjeneste kl 1100
.Signatur/ Retro
24 Solidaritetgr 1700
28 kl 19 00/Retro-messe
31. Formiddagstreff-avslutning/tur kl
God sommer !
12 00
Solidaritetsgruppa kl 17 00

Her ser dere programmet for resten av mai og juni.
Legg merke til at Generasjonsgudstjenesten den 14. mai er en del av vårt sirkusprosjekt som
ledes av Helene Granum. Vi har en gjesteinstruktør som er her lørdag 6. og 13. mai fra kl 11
– kl.14. Det koster kr 150,- å delta, og det er fortsatt et par plasser ledig.
Menighetens årsmøte er særlig viktig i år med tanke på prestebytte og veien videre etter
oppussing.
21. mail kl 11 00 er det gudstjeneste i Bjølsenparken. Da har vi besøk av gjester fra
Hovedstyret vårt i USA. Generalsekretær Susan Henry Crow har en kort presentasjon av
rådet for kirke og samfunn. Biskop Sally Dyck holder dagens preken. Både Signatur og Retro
deltar. Ta med teppe og nistekurv – og gi deg litt tid den formiddagen.
28. mai om kvelden er det siste mulighet til å delta på Retro – messe i sin nåværende form.
Legg merke til at det blir en konsert med Hanna Eline Norenes og hennes band 1. juni .
Detaljer om tid følger i kirkemail.
Jeg har mye å takke denne menigheten for på takkegudstjenesten 18.juni. Jeg har mye å
takke Signatur for også – de synger den dagen! Det blir et punktum for meg – for disse 7
årene jeg har vært på Bjølsen. Som jeg har sagt tidligere: Det har vært en fest! Men man blir
sliten av å feste også…
Med vennlig hilsen og ønske om Guds fred og kjærlighet for dere alt,
Kari

