Program for menigheten på
Bjølsen, april 2013

Kjære menighet og venner!
Påsken er nettopp slutt, og vi feiret oppstandelsen
her på Bjølsen 2. påskedag. Vi var 40 til bords og
spiste påskelam før vi gikk inn til nattverd og
kveldsgudstjeneste. Det er sterkt å stå fremme i
kirken og høre hele menigheten ta i når de synger
”Deg, være ære!”- alle med oppstandelseslys tent! Et
kvistkors fullt av blomster ble båret inn av Hanna
Maria som fylte fire år den dagen. Stunden var preget
av håp og glede forbundet med dette vi ikke kan
fatte: Jesus som vant over død og grav – gudsriket
som brøt igjennom.
Jon Hartung, Astrid Mauseth, Marthe Lian Skjælaaen,
Kåre Øgreid og Knut Evensen bidro musikalsk, og ga
samlingen et vakkert og variert uttrykk – like variert
og mangfoldig som menigheten vår er.
Det var hyggelig å kunne ønske Reidun Refsdal
velkommen hjem fra India – denne gangen for godt.
Over 20 år i India gjør noe med en nordmann/kvinne!
Når tiden er inne, gleder vi oss til å høre mer om
hennes liv og arbeid. Men først må hun få LANDE !
Ellers starter vi april med hyggelig besøk av Ola
Westad som tar med seg trekkspillet sitt til
formiddagstreffet.

Onsdag 3. april kl 12 00:
Formiddagstreff m/ Kari Hay og
Ola Westad.
Kl 17 00: Mat & Musikk
Kl 19 00: Signatur
Søndag 7. april kl 11 00:
Nattverdsgudstjeneste v/Kari
Hay
Mandag 8. april kl 17 00:
Menighetsråd i Bakeriet.
Onsdag 10. april kl 17 00:
Mat &Musikk
Kl 19 00: Signatur
Torsdag 11. april kl 19 00:
Stille kveld i kirken
Søndag 14. april kl 11 00:
Generasjonsgudstjeneste
v/ Hanna Eline Norenes,
kirketorg
Onsdag 17. april kl 1200:
Formiddagstreff med Øystein
Brinch og Øyvind Johansen
Kl 17 00: Mat & Musikk
Kl 1900: Signatur
Søndag 21. april kl 11 00:
Gudstjeneste
v/Knut Refsdal
Mandag 22. april kl 18 00:
Menighetens årsmøte
Onsdag 24. april kl 1700:
Mat & Musikk
Kl 19 00: Signatur
Søndag 28.april kl 1700:
Kveldsgudstjeneste v/Kari Hay
Marthe Lian Skjælaaen m. fl.

Vi minner om Kirketorget søndag den 14. etter gudstjenesten. Da vil vi presentere
årsmøtesaker og vise ulike forslag til utvikling av kirkebygget vårt. Det er en kjent sak at vi
står foran store vedlikeholds – oppgaver, og menigheten har bare økonomi til leder i 50 %
stilling. Men vi tror på nye muligheter – og ikke minst: At vi har et kall her på Bjølsen. Oslos
tettest befolkede bydel har hatt et litt anstrengt forhold til kirken. Nå har vi god kontakt med
flere familier i bydelen. Flotte folk med herlige barn og ungdommer. Bakeriet gir god inntekt
til gården, og vi bruker ofte rommene til møtelokale på kveldstid.
Vi fører samtaler med Terje Nilsen og menigheten på Grünerløkka – og med Betanien. Vi har
hatt vårt første felles menighetsrådsmøte – slik at menighetsrådene kunne være med å
tenke hva vi eventuelt kan tilføre hverandre. Møtet var spennende og inspirerende, men
foreløpig er spørsmålene flere enn svarene. Vi ber om Guds ledelse i dette arbeidet, og i den
prosessen vi står i når det gjelder byggets og menighetens framtid. Hva betyr det å være
Metodistkirke på Bjølsen – og på Grünerløkka - i 2013? En menighet som ikke våger å tenke
nye tanker, dør. Men denne menigheten viser seg gang på gang å være høyst levende. Vi har
mange krefter som bidrar til å gjøre samlingen våre vakre og åndelig levende.
Jeg tror på menigheten vår. Jeg tror Gud har en vilje med oss.

Igjen vil jeg minne om at det er loppemarked her i kirken ledet av diakonikomiteen lørdag 4.
mai. Vi tar imot bøker, husgeråd, tekstiler og mindre møbler.
Ta kontakt med Grethe Kvæl. (41501619) eller Kari Hay.(41545293)

Med vennlig hilsen Kari Hay

