Nyhetsbrev fra Metodistkirken
på Bjølsen desember 2017.
Kjære menighet og venner!
Programmet for desember:

3

Generasjonsgudstjeneste kl 11.00. Hilde Marie Movafagh.
Andrè Storeng. Grorudalen Soul Teens. Blåsetrio.
Juleverksted etter gudstjenesten!
5
Signatur øver kl 19.00
6
Middag/Solidaritetsgruppa kl 17.00. Retro har ekstra øvelse kl 19.00
7
Menighetsrådet kl 17.00
10
Gudstjeneste kl 11.00. Pastor Eldar Karlsen taler.
Kjerstin Winge leder. Andrè Storeng.
Søndagsskole / Kirkekaffe.
Rigging til julekonsert !
12
Generalprøve til julekonserten kl 18.00
13
Formiddagstreff kl 12.00 Julemøte. Trine Skjørshammer.
Middag/Solidaritetsgruppa kl 17.00. Retro øver kl 19.00
14
NB. Det blir ikke stille kveld denne dagen!
17
JULEKONSERT KL 18.00
Signatur, Retro, Bjølsen A capella, Ljost, solister og musikere under
ledelse av Andrè Storeng. Apell ved pastor Steinar Hjerpseth
24
Julegudstjeneste kl 14. 00 Merk tidspunktet!
Pastor Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng.
26
Høytidsgudstjeneste kl 11.00
Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng.
31
Ingen gudstjeneste
7.1
Menighetens juletrefest kl 15.00
2018 Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng.

-Vi går nå inn i adventstiden med håp og forventning til hva advents- og julehøytiden
skal bringe med seg av gode opplevelser, lys og varme. Igjen kan vi få stanse opp for
det store mysteriet at Gud kom til oss og ble en del av vår verden!
-Søndag 3.desember er det generasjonsgudstjeneste ledet av Hilde Marie Movafagh.
Etter gudstjenesten er alle hjertelig velkommen til årets juleverksted som er en flott
tradisjon for store og små!
-Søndag 10.desember får vi besøk av pastor Eldar Karlsen som vil tale i
gudstjenesten. Etter kirkekaffen oppfordrer vi de som har anledning til å stanse igjen
og delta i rigging og praktisk tilrettelegging av kirken før julekonserten.
-Søndag 17.desember avholdes årets julekonsert kl 18.00!
Dette er en av årets høydepunkt i kirken vår på Bjølsen. Ta med deg venner og
bekjente og la dem få del i denne førjulsopplevelsen!
Mange av menighetens egne krefter pluss noen flere vil delta!
Etter konserten vil det være åpen kafè.
Inngang kr 100,En god og velsignet advents-og julehøytid ønskes dere alle !

Med vennlig hilsen pastor Steinar Hjerpseth

Kirkens telefonnummer er: 41545293.
E-post-adresse: steinar.hjerpseth@bjolsen.metodistkirken.no

