Nyhetsbrev fra Metodistkirken
på Bjølsen september 2017.
Kjære menighet og venner!
Et nytt arbeidsår er i gang i menigheten vår!
Nye muligheter og nye utfordringer ligger foran oss. Jeg sitter på mitt nye kontor og
prøver å gjøre meg kjent med menigheten, menneskene og de forskjellige
aktivitetene. Jeg gleder meg til å dele fellesskap og samarbeid med dere alle.
Min opplevelse så langt er at jeg blir tatt godt imot! Jeg opplever en varm og god
atmosfære i menigheten, som jeg setter stor pris på!
Samtidig har menigheten nå et vakkert og stilrent kirkerom som inviterer til
Gudstjenestefeiring med alt hva det innebærer.
Menigheten på Bjølsen har en lang tradisjon for å la sang og musikk være en sentral
del av menighetens virke. Jeg gleder meg spesielt over å få være med og utvikle
dette i samarbeid med alle de gode krefter som finnes i fellesskapet.
Det å ha en ansatt organist/musikkmedarbeider er en stor gave og jeg gleder meg
over å ha Andrè som samarbeidspartner i arbeidet framover.
Legg merke til programmet for september:
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Gudstjeneste kl 11.00. Diakon Olav Øgreid
Johanne Michaelsen og Andrè Storeng
Menighetsråd kl 17.00. Signatur øver kl 19.00
Formiddagstreff kl 12.00/Solidaritetsgr.17.00
Generasjonsgudstjeneste kl 11. 00. Dåp.
Pastor Steinar Hjerpseth. Knut Evensen
Signatur øver kl 19.00
Solidaritetsgruppe kl 17.00
Stille kveld kl 19.00
Menighetstur til Asker kl 11 00
Pastor Steinar Hjerpseth/Andrè Storeng
Signatur øver kl 19.00

20
21
24

Solidaritetsgr. Kl 17 00 / Retro kl 19.00
Dugnad teknikk fra kl 17.00
Sinnrogudstjeneste på Lillestrøm kl 19.00
Pastor Steinar Hjerpseth. Kåre Øgreid.
Retrokoret.
26
Signatur øver kl 19.00
27
Solidaritetsgruppa kl 17.00
1.10 Gudstjeneste kl 1100 Nattverd
Pastor Steinar Hjerpseth / Andrè Storeng

Legg spesielt merke til at vi 17.september drar på menighetstur til Asker.
Nærmere detaljer kommer….
Jeg vil også informere om at vi denne høsten har et samarbeid med menigheten på
Lillestrøm i forhold til Sinnsrogudstjenestene.
Søndag 24.9 er det derfor felles Sinnsrogudstjeneste på Lillestrøm kl 19.00,
og ingen samling 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

