Nyhetsbrev for Metodistkirken på Bjølsen
- august og september 2012.
Så er den lange sommerferien over – for noen er det vemodig, for andre er det
en lettelse: Back to normal!
Her på Bjølsen starter vi så smått søndag 19. august med en kveldssamling
kl 17 00. Vi spiser sammen, deler sommeropplevelser og avslutter med en
lysandakt inne i kirken. Det vil være et stort tegnebord for barna, så de kan dele
sine sommerminner på den måten. Det blir en kveld der vi legger vekt på å
treffes, og på et enkelt bønne- og nattverds fellesskap inne i kirken. Jeg gleder
meg til å se dere, håper du har lyst og mulighet til å komme!
Samlingsgudstjenesten er søndag 26. august – den dagen har vi synkronisert
med de andre menighetene, så da er det samling i hele Oslo!
Gudstjenesten starter kl 11 00 og det er både dåp og medlemsopptagelse. La oss
være med å bidra til at dette blir en festsøndag. Knut Løken har allerede sagt ja
til å spille – vi er veldig glade for det! Kari Hay taler, og Morten Skjørshammer
leder og Hannah Eline Norenes synger. På denne gudstjenesten vil vi også
presentere et misjonsprosjekt vår menighet er blitt utfordret til å være med å
arbeide for.
Jeg har lyst til å nevne allerede nå at vår høstoffergudstjeneste blir 7. oktober.
Da er det tilsynsmann Øyvind Helliesen som taler og Signatur synger. Sett av
denne dagen.
Ellers er det mange ting som skal i gang igjen, og programkomite, menighetsråd
og gårdsstyre har annonsert sitt første møte. Bakeriet har hatt en god omsetning,
og det ser ut til at vi kan regne med en leieinntekt på over 20 000 pr. måned.
Dette er faktisk nokså tilsvarende markedspris. Dette representerer en betydelig
inntekt for menigheten, og det kan vi trenge.
Vi arbeider med å få støtte til en medhjelper for menighetsleder. 50 % stilling
holder ikke når vi skal få til nye ting. Særlig ønsker vi å arbeide med
gudstjenester og tiltak som favner barn og unge familier – som vi er så heldige å

ha i vår menighet. De ulike bibelgruppene starter opp etter hvert. Dersom du
ønsker å delta i en bibel - eller samtalegruppe, så gi det til kjenne. Mitt nummer
er fortsatt 41545293.
Misjonsprosjekt, generasjonsarbeid, grupper – dette er menighetsutvikling! Så
ønsker vi hverandre vel møtt til et nytt arbeidsår i det godes tjeneste, i arbeidet
med å bygge Guds rike! Gleder meg…
Program:
Tirsdag 14. 8. kl 0900: Møte med Betanien og bydel Sagene.
« 1600:Møte i programkomiteen, presteboligen.
Søndag 19.8. kl 17 00:Samling om kveldsmat og lysandakt.
Tirsdag 21.8. kl 17 00: Menighetsrådsmøte.
Søndag 26.8. kl 11 00:Samlingsfest : Dåp og medlemsopptagelse.
Onsdag 29.9. kl 1200:Formiddagstreff. Gjest: Knut Arne Wendel.
kl 1600 :Møte på Betanien om videre samarbeid –
intensjonsavtalen mellom Bjølsen, Betanien og Grünerløkka.
Søndag 2.9. kl 1100 : Gudstjeneste m/Nattverd. Kari Hay.
Søndag 9.9. kl 11 00: Gudstjeneste. Taler: Olav Øgreid
Onsdag12.9.kl 1200: Formiddagstreff.
Torsdag 13.9.kl1900: Stille kveld i kirken
Søndag 16.9.kl 1100: Gudstjeneste med særlig preg av generasjonsfellesskap,
eventuelt tur hvis det er fint vær. Se nærmere informasjon.
Mandag 17.9.kl 1700: Menighetsrådsmøte
Søndag 23.9.kl 1100 : Gudstjeneste
Onsdag 26.9.kl 1200: Formiddagstreff
Søndag 30.9.kl 1700: Søndagskveld med sprell!
Da møtes vi : ))
Vennlig hilsen Kari S. Hay

