Nyhetsbrev
fra
Metodistkirken
på Bjølsen
desember, 2012

Kjære venner og medlemmer av menigheten !
Gjeterguttene sitter og synger om alt det som er skummelt, mørkt og kaldt. Plutselig kommer
englekoret og lyser opp mens de synger:
«Ikke vær redd!
Det jeg skal si gjør deg glad:
Fra himmel til jord kom en konge i dag.
Ære være Gud, det synger over jord…»
Dette formidles i Gabrielle-musikalen. Barn, voksne og unge fyller plassen foran alteret i kirken vår.
Det handler om et møte mellom himmel og jord. Jeg opplever et slikt møte når barna synger. Selv om
jeg har hørt tekstene og melodiene mange ganger, berøres jeg av barnas iver, deres glede - og deres
alvor. Det er et stort kor etter hvert. Barna er fremtiden vår, fremtiden for kirken. I følge Jesus står de
nærmere Guds virkelighet; nærmere underet.
Det handler ikke om naivitet, mer om åpenhet. Tillit. Som voksne troende utfordres vi til å la vår
fornuft kaste lys over tekster og tolkninger. Wesley snakker om troens fire søyler: Åpenbaringen,
erfaringen, tradisjonen og fornuften. Paulus snakker om en moden tro, en som ikke bare næres av
velling, men av fast føde – hardere kost. Dette skjer når troen møter virkeligheten. Vi må våge dette
møtet. Vi må møte den sammensatte og urolige verden vi lever i med den voksnes evne til å tenke,
handle - og barnets evne til tillit. Vi kan la englesangen lyde i vårt indre øre: «Ikke vær redd!» og la
bildet av barnet i stallen gi oss ny glede, nytt mot – for han er vår FRED!
Det skjer mye i kirken vår også denne julen.
Håper mange finner veien til konserter og gudstjenester- og juletrefesten, selvfølgelig!
God advent, og fredfull julehøytid!
Hilsen Kari Hay
(Telefon: 41545293)

Program:
Søndag 2. des.
Onsdag 5.des

Søndag 9. des
Mandag 10.des:
Tirsdag 11. des.
Søndag 16.des
Mandag 24,des.
Onsdag 26, des.
Søndag 30.des

Gabrielle-gudstjeneste kl 11 00.
Kirkekaffe.
Juleavslutning i Formiddagstreffet
kl 12 00
Gudstjeneste m/nattverd kl 11 00.
Kirkekaffe, søndagsskole
Menighetsrådsmøte kl 17 00 i bakeriet
Bibelgruppe 1 i presteboligen
Julekonsert kl 18 00
Julegudstjeneste kl 15 00.
Gudstjeneste kl 11 00 m/Julekirkekaffe
Menighetens juletrefest kl 17 00
Ta med en liten rett til felles koldtbord.

Velkommen til jul i Metodistkirken på Bjølsen!
Hilsen Kari Hay.
Telefonen har åpen linje, også i jula : )

Kari Hay, barnekor, musikere og
voksne sangere.
Frode Birkeland, Øystein Brinch,
Pirkko Liisa Larsen,
Kari Hay
Kjerstin Winge, Turid Stenvald,
Kari Hay

Signatur m/solister
Kari Hay, Caroline Skjørshammer,
Hans Marius Mittet, Knut Evensen
Hilde Marie Movafagh
Lylia Salikhova Haga, Kari Hay
m.fl.

