NYHETSBREV FRA
METODISTKIRKEN
PÅ BJØLSEN
APRIL 2012
Kjære alle lesere av nyhetsbrev!
Vi er i påskemåneden – og her på Bjølsen har vi faktisk allerede vår, ja, nesten
sommertemperaturer! I hvert fall i solveggen…
I dag har vi hatt celebert besøk på seniortreffet. Sverre Sætre var her og ga oss
innsikt i sjokoladens og kakaoens mysterier – med smaksprøver! Hyggelig at han tok
seg tid til dette- midt i sin egen sesong med produksjon av påskeegg. Det var moro.
Det var også en ”høydare” å ha besøk av Torill Carlsen med Øystein Brinch som
akkompagnatør. Neste seniortreff står i Frelsesarmeens tegn. Er du ledig på
formiddagen, er det bare å stikke innom
Nå har vi fått et firma som heter Eurosign til å sette opp det nye skiltet, logoen og
korset på toppen. Logo og ny oppslagstavle blir ferdig før sommeren, korset på
toppen er litt mer komplisert, så det kommer først til høsten - men det kommer : )
Det er veldig hyggelig å kunne rapportere om økt oppslutning om våre kveldsmesser.
De unge sangerne og musikerne gjør en sterk jobb – de møtes kl 14 00 for å
forberede seg! Anbefales for alle aldre… Dessuten er det alltid så hyggelig rundt
kveldsmaten etterpå.
Jeg minner om at vår påskefeiring her i kirken er konsentrert om palmesøndag og 2.
påskedag. Palmesøndag har vi en praksisgudstjeneste, der to deltidsstudenter i
teologi holder sin prøve - gudstjeneste i kirken.
2. påskedag inviterer vi til påskelam kl 17 00. Vi skaper et måltid likt det siste måltidet
Jesus spiste med vennene sine. Deretter er det oppstandelsesfeiring med musikk og
lystenning inne i kirken. Vi leser de fantastiske og forunderlige tekstene enda en
gang…Ellers i påsken er det fellesgudstjeneste i Central Langfredag kl 11 og 1.
påskedag er alle velkommen til høytidsgudstjeneste samme sted kl 11 00.
Vi har flere unge familier i menigheten. De betyr mye, og de setter sitt preg på
fellesskapet. Det er viktig at vi som menighet tar vårt fadderansvar på alvor og husker
på barna, snakker med dem og inkluderer dem. Jeg vil også føye til: Lar oss inspirere
av dem – og gleder oss over hver gang de utfører en oppgave i gudstjenesten.
Vi prøver å lese en av tekstene fra barnebibelen når det er barn til stede. Det barna
skjønner, kan vi voksne også ta til oss.
Det er alltid med ærefrykt jeg nærmer meg påsken. Sjelden møter vi livsdramaet så
komprimert: Kamp for liv og rettferdighet møtes med militærmakt – svik og forræderi
viser vennskapets skjørhet når det virkelig koster – mennesket knuses og henrettes Historien kunne så langt neste vært hentet fra dagspressen. Men der står det lite om
oppstandelsen, om det nye livet. Likevel, mange kunne skrevet egne fortellinger om
det å gjenoppstå i sitt eget liv, fantastiske historier om et liv som død pga av
avhengighet, rus, sykdom og nederlag. Så skjer det noe: En oppvåkning i møte med

med Gud, med et menneske, et fellesskap - og det kommer en ny kraft inn i livet som
fører ut av mørke tuneller og inn i et liv i Guds lys. Et nytt liv…
Jesus var den første som viste oss dette gjennom sitt brudd med en vanlig forståelse
av liv og død. Han var en del av noe sterkere, noe større og han har invitert oss inn i
sin virkelighet som er Guds virkelighet.
Han er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!
Med denne urgamle kristne hilsen ønsker jeg dere god påske.
Hilsen Kari Hay
Program for april
Søndag 1.4. kl 11 00: Gudstjeneste ved Johanne Michaelsen og Turid Stenvald.
Sang: Marthe Skjælaaen, organist: Knut Løken. Nattverd.
Kirkekaffe.
Mandag 9.4. kl 17 00: Påskelam – vi samles om et måltid lik det siste Jesus spiste
med vennene sine. Vi leser de gamle tekstene, synger og danser en gammel, jødisk
dans før vi avslutter med en oppstandelsesandakt inne i kirken. Kære Øgreid sitter
ved pianoet denne kvelden. Påmelding : 41545293.
Onsdag 11.4. kl 12 00: Lunsj for alle som ikke jobber om formiddagen. Bibeltime
v/Øystein Brinch Dagens gjest: Njaal Djurhus fra Frelsesarmeen.
Kl 19 00: Signatur øver videre på sitt prosjekt ”Ut av det grå”.
Diakonen er på kontoret mellom kl 19 og 21. Velkommen til samtale.
Torsdag 12.4. kl 19 00: Stille kveld i kirken
Søndag 15.4. kl 11 00: Felles gudstjeneste med nasareermenigheten. Kjell
Nordstokke taler og Morten Skjørshammer leder. Kirkekaffe og søndagsskole.
Onsdag 18.4. kl 19 00: Signatur øver. Diakonenes kontor er åpent for samtale.
Fredag 20.4. kl 20 00: Gospelnight m/Privilegium på Finnsnes
Søndag 22.4. kl 11 00: Gudstjeneste v/Kari Hay (MBU har sitt landsmøte denne
helgen)
Onsdag 25.4 kl 12 00: Lunsj og formiddagsprogram for alle som ikke arbeider på
formiddagen
Kl 19 00: Signatur øver
Søndag 29.4 Kl 17 00: Kveldsmesse m/Hilde Marie Øgreid og lovsangsgruppa.
Kveldsmat.
Velkommen!

