Nyhetsbrev for Metodistkirken på Bjølsen, oktober 2011

Til tross for regn og gråvær blir det farger i oktober – også i Oslo. Her på
Bjølsen kan vi dessuten glede oss over at den gamle Café B kommer i drift fra
14. oktober – nå som Bjølsen Bakeri. Det er også gledelig at kirka vår søkes av
stadig flere. Ikke alltid så synlig søndag kl 11 00- det skulle vi ønske- men fler
og fler får hjelp for sin rusavhengighet etter at det ble lagt ut informasjon på
legekontorer i området at AA-grupper har faste møter i Metodistkirka på
Bjølsen. Gruppene har vokst etter at de kom til oss, og de sier de trives her.
Formiddagstreffet får besøk og foredrag om arbeidet til Anonyme Alkoholikere
26. oktober.
Til dere som alltid har savnet korset på toppen av kirken: Ny teknologi, nye
materialer gjør det mulig å sette opp et lett kors som også kan belyses på en
energivennlig måte. Kirkelig kulturverksted ser på saken. De arbeider på
bakgrunn av en revidert utgave av dokumentet som ble behandlet på årsmøtet i
vår. De hjelper oss å videreføre ideer og se på nye muligheter.
Høstofferfesten vår er den 16. oktober. Da kommer biskop Øystein og taler til
oss. Det er en dag vi ønsker å mobilisere til. Det er herlig iblant å kjenne at vi
er mange! Nasareerkirken er invitert til å delta, og ungdommer fra oss og fra
dem vil presentere en plan for et felles prosjekt.
Den 23.oktober er vi invitert til Nasareerkirken sin gudstjeneste. Der kommer
folk langveis fra, og de klarer ikke å begynne gudstjenesten før kl 13 00. Men vi
starter likevel kl 11 00 med Kirketorg. Viktige endringer kan tvinge seg fram i
forhold til gården, og vi ønsker at menigheten til en hver tid skal være orientert
og ha muligheten til å uttale seg. Kirkelig Kulturverksted vil til da ha kommet

med et foreløpig forslag til kirkebyggutvikling. Så er det alltid viktig å dvele litt
ved menighetens behov, og kjenne etter om vi er på rett vei. Etter kirketorget tar
vi en enkel kopp kaffe før vi deltar i nasareernes gudstjeneste.
Vi ønsker også å introdusere begrepet ”vennegudstjeneste” i høst. 30.oktober er
en kveldsgudstjeneste. Vi tenker å begynne kl 17 00 med et kveldsmåltid før vi
avslutter inne i kirken. Ønsket er at vi alle kan ta med oss en venn eller tre som
vi har lyst til å invitere. Tidspunktet er satt slik at de eldste og yngste skal kunne
delta. Vi er en menighet på tvers av generasjoner – og vi har alle noe å gi.
Velkommen til alt som skjer – eller til noe av det.
Vennlig hilsen Kari Hay
Program:
2.oktober kl 11 00: Solidaritetsgudstjeneste – fokus på Sarpsborg. Kari Hay
taler,og Susanne Skjørberg synger
Uke 40 er det høstferie, og vanlige aktiviteter går ut.
9.oktober kl 11 00: Gudstjeneste v/Kjerstin Winge
12.oktober kl 1200:Formiddagstreff. Gjest: Marit Høivik
Kl 1700: Middag og onsdagssprell. Gabrielle.
Kl 1900: Signatur
13.oktober kl 1900: Stille kveld i kirken
16.oktober kl 1100: Høstoffergudstjeneste v/Øystein Olsen og Kari Hay
19.oktoberkl 1700: Middag og onsdagssprell, Gabrielle.
Kl 1900 Signatur
23.oktober kl 1100: Viktig kirketorg før gudstjeneste med nasareerkirken
Kl 13 00.
26.oktober kl 12 00:Formiddagstreff med gjest og foredrag om AA’s program
Arbeid.
Kl 1700: Middag og onsdagssprell. Sport og Spill.
Kl.1900:Signatur
30. oktober kl 1700:Vennegudstjenste. Kjell Eriksen og Kari Hay m.fler.

