Nyhetsbrev fra Metodistkirken på Bjølsen – november 2012
Kjære medlemmer og venner av Metodistkirken på Bjølsen!
Den første snøen har så vidt kommet, og det er bare å innse: Ikke bare
sensommeren - til og med høsten er over. Det betyr at vi kan innstille oss på
Allehelgensprogram, MBU-dag med juleverksted og fellesgudstjeneste i
Centralkirken. Jon Erik Braathen skal besøke oss og tale på kveldsgudstjenesten
denne måneden.
14. oktober fikk vi en overraskelse fra Bjølsen bakeri etter gudstjenesten. De
feiret sin ett-årsdag, og to hyggelige unge damer kom opp med marsipankake
til kirkekaffen. Det var fint, for vi hadde kirketorg. Under Kirketorget ble Anne
Katrine Skjørshammer valgt som ny leder av styret for B 12. Det er spennende
tider med tanke på drift og menighetsutvikling. En sunn økonomi er viktig.
Bakeriet gir sin husleie til gården. Nasareerkirken og AA-gruppene gir sin leie til
menigheten. Med tanke på en ny vintersesong og økt behov for renhold, har
den største AA-gruppen forpliktet seg til å øke husleien med 500 kr. Pr måned.
De vil også bidra med praktisk renholdshjelp etter hvert møte. Frode Brakvatne
har nå overtatt den praktiske koordineringen av utleien i forhold til AAgruppene. Vi har allerede hatt et godt fellesmøte.
Terje Nilsen, som er prest og leder av Metodistkirken på Grünerløkka, og jeg
har startet samtaler med tanke på hvordan vi kan samarbeide og bidra til å
styrke felleskap og åndelig fordypning i våre to menigheter. Vi har i første
omgang et ønske om at begge menighetsråd skal treffes over nyttår, og at vi vil
planlegge en felles gudstjeneste. Det er ingen planer om å legge ned
virksomheten i de respektive menighetene. Vi ønsker å styrke hverandre og
tenke kreativt . Bjølsen menighet sprang i sin tid ut av virksomheten på
Grünerløkka. Det er altså historisk belegg for et slikt samarbeid. Da Bjølsen ble
dannet, var det ut fra et behov lokalt. Store grupper mennesker hadde sitt liv
og virke knyttet til Spikerverket i Nydalen og industrien langs Akerselva.
Sagene/Bjølsen er byens tettest befolkede bydel – og det bygges fortsatt store
mengder leiligheter i nærmiljøet. Befolkningsgrunnlaget er der – og vi må
fortsette og spørre: Hva trenger dette området i dag? Hva slags
menighetsarbeid vil svare på behovene til denne økende befolkningen? Kanskje
vil vi komme nærmere et svar på dette når vi starter med «Åpne kvelder» i

bakeriet samarbeid med de som driver dette. Meningen er å skape et åpent
rom for befolkningen der vi får hverandre i tale – der vi kan synge sammen og
lære om kaffebrenning, brødbaking – og hva Metodistkirken er. Mange i
området har erfaringer fra Mini-max og Gabrielle. Jeg legger merke til at en
åpen kirkedør trekker enkelte inn for å bare sitte litt i Guds hus og finne fred i
en travel hverdag. Enkelte ønsker individuell åndelig veiledning – tiden vil vise
hva dette kan bety for oss som menighet. Men ingenting står stille! Så får vi
fortsette vårt såmannsarbeide – og tro at Gud gir den veksten han finner
tjenlig! For meg som menighetens leder er det stor inspirasjon å delta i
bibelgruppe og samtalegruppe med noen av menighetens medlemmer. Jeg
avslutter med en replikk fra siste samling der vi reflekterte over de ulike
bønnene i Fader vår:
«Den viktigste bønnen for meg, er komme ditt rike – jeg tenker at hvis jeg åpner
meg, og det skjer i meg – ja, da er vel mye gjort!! Amen.»
Program for november:
Onsdag 1.nov
Lørdag 3. nov
Søndag 4.nov

Onsdag 7. nov

Torsdag 8.nov
Søndag 11.nov
Onsdag 14.nov
Onsdag 14.nov
Søndag 18.nov
Onsdag 21.nov

Søndag 25,nov
Onsdag 28.nov

Kl 17 00
Kl 1900
Kl 18 00
Kl 11 00

Kl 12 00
Kl 17 00
Kl 19 00
Kl 19 00
Kl 11 00
Kl 17 00
Kl 19 00
Kl 1930
Kl 11 00
Kl 12 00
Kl 17 00
Kl 1900
Kl 1700
Kl 1700

Solidaritetsgruppa/ Gabrielle
Signatur øver
Konsert med Signatur
Allehelgensgudstjeneste m/ Torill Carlsen
Knut Evensen, Cecilie Barrath Due, Jon
Hartung og Kari Hay. Nattverd og s.skole.
Formiddagstreff m/gjest
Solidaritetsgruppa/Gabrielle
Signatur
Sttille kveld
Felles gudstjeneste i Central
Gabrielle/Solidaritetsgruppa
Signatur
Åpen kveld i bakeriet: Kaffe og Metodisme
MBU-gudstjeneste m/Juleverksted
Formiddagstreff m/gjest
Gabriell/Solidaritetsgruppa
Signatur
Gudstjeste for hele familien. J. E. Braathen
Solidaritetsgruppa/Gabrielle/Signatur kl 1900

