Nyhetsbrev fra Metodistkirken
på Bjølsen oktober 2017.
Kjære menighet og venner!
Ukene går fort og vi beveger oss straks inn i oktober måned. Jeg opplever at vi kan
se tilbake på gode samlinger i september som har vært inspirerende for videre
arbeid.
Menighetsturen til Furuly 17.september ble en hyggelig samling og
skrangleorkesteret ble veldig vellykket og noe som vi gjerne kan gjenta!
24.september deltok vi på Sinnsrogudstjeneste på Lillestrøm. Retrokoret sang og
dermed ble vi en større forsamling enn vi gjerne har vært både på Lillestrøm og
Bjølsen og det var inspirerende.

Programmet for oktober:
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Gudstjeneste kl 11.00. Nattverd
Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng. Søndagsskole
Signatur øver kl 19.00
Formiddasgtreff,- møtes hos Kvæl kl 11.00, Jomfrustien 10C.
Tur i Ekebergparken .
Solidaritetsgruppa kl 17.00. Retrokoret øver kl 19.00
Generasjonsgudstjeneste kl 11. 00. v/BUR
Hilde Marie Movafagh. Andrè Storing
Menighetsrådet møter kl 17.00. Signatur øver kl 19.00
Solidaritetsgruppa kl 17.00
Stille kveld kl 19.00
Gudstjeneste kl 11 00. Høstofferdag
Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng. Sang ved Signatur. Søndagsskole
Signatur øver kl 19.00
Formiddagstreff kl 12.00. Knut Evensen: ”Vise-lunsj”
Solidaritetsgruppa kl 17. 00. Retrokoret øver kl 19.00
Internasjonal gudstjeneste kl 11.00
Andrè Storeng. Søndagsskole
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29

Signatur øver kl 19.00
Solidaritetsgruppa kl 17.00
Sinnsrogudstjeneste kl 1900
Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng.

-Søndagsskolelederne melder at det vil være søndagsskole på under alle
formiddagsgudstjenester denne høsten, utenom når vi har generasjonsgudstjenester.
Velkommen til søndagsskolen !
-Vi kan også informere om at Julekonsert-komiteen er i fullt arbeid!
Julekonserten blir søndag 17.desember. Vi ønsker at dette kan være en happening
som mange i menigheten har et eieforhold til. Mange vil bli utfordret til å være med
og ta praktisk ansvar på ulike måter. La oss sammen gjøre dette til et flott
arrangement hvor vi som menighet kan markere oss på en positiv måte i lokalmiljøet
vårt. Også i år vil det bli et spennende program med mange aktører……!
-En liten utfordring fra Solidaritetsgruppa. De er veldig mottagelige for brettspill o.l.
dersom noen har noe og avse eller låne bort!

Onsdag og torsdag er primære kontordager på Bjølsen.
Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale.
Kirkens telefonnummer er: 41545293.
E-post-adresse: steinar.hjerpseth@bjolsen.metodistkirken.no

Med vennlig hilsen pastor Steinar Hjerpseth

