Nyhetsbrev fra

Kjære alle som leser hjemmeside og mottar nyhetsbrev.
Det er sent å si Godt nytt år, men jeg gjør det likevel. For menighetens leder har det ikke vært så godt
nytt år. Virus, bakterier og fall på holka gjorde meg ute av stand til å arbeide og skrive brev i to uker.
Jeg vet at mange av dere har slitt med noe av det samme. Nå får vi håpe at sola som har snudd, får
helseplager til å avta med mørketida.
Nå er det landssamling på Hermon for alle ansatte i kirken. Det er pause i programmet og jeg skriver
nyhetsbrev. Her er strålende vær og glitrende snø. Temperaturen er mellom -15 og -20grader.
Innendørs er det varmt, både menneskelig og når det gjelder grader.
Vår biskop, Christian Alsted, har sammen med vår tilsynsmenn, laget et inspirerende program for oss.
I dag har det vært fokus på barns tro, og arbeidet for å styrke muligheten til trosopplæring i kirken nå
som samfunnet blir mer tydelig flerkulturelt. Vi har snakket om åndelige «fedre» og «mødre» i
menigheten, og den betydning mennesker med livserfaring har både for å lytte og for å veilede. De
eldre har en viktig rolle i å elske fram barnebarn- og oldebarn-generasjonen i menigheten. De yngre
må få lov til å være nyskapende – samtidig som vi hele tiden har respekt for, og vurderer, hva det er
viktig å ta vare på.
Jeg liker visjonen til Metodistkirken i Norge (kort oppsummert):
-

Mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører
En relevant, åpen og vital kirke hvor mennesker finner tro og tilhørighet og utrustes til
tjeneste.
Vi ønsker å forme disipler for Jesus Kristus slik at vi kan forandre verden.

Vi på Bjølsen har en viktig oppgave i Oslos tettest befolkede bydel. Jeg tror at en menighet først og
fremst bygges gjennom relasjoner. Derfor har vi både smågrupper og besøkstjeneste. Gudstjenesten
er et svært viktig møtepunkt. Vi prøver å legge til rette slik at så mange som mulig kan finne et
tidspunkt og en form som passer. På Bjølsen har vi hatt tradisjon for kveldsmøter i mange år. Kirken
har gjort undersøkelser blant unge familier og ungdom generelt. Resultatene viser at et betydelig
flertall fortrekker å komme på kvelden fremfor kl 11 00. De eldste vil helst ut når det er lyst. Derfor
har vi ordningen med 3 – 1, dvs. hver siste søndag i måneden starter gudstjenesten kl 17 00. De som
ønsker en kontemplativ samling i kirken, er velkommen hver andre torsdag i måneden. Da er det
åpen kirke med stille kveld kl 19 00.
Vi arbeider også aktivt med vår kommunikasjon med lokalmiljøet. Gjennom bakeriet og forretninger i
nærmiljøet har vi kunnet rekruttere barn til Gabrielle. Nå prøver vi oss videre med et barneprosjekt

med sunn mat og sang. Vi håper å kunne presentere noe for menigheten før påske! Hvis du vet om
noen flere familier med barn som kunne tenke seg å komme til kirken på onsdager kl 17 00, kan du
be dem ringe 41545293.
Hvis du ikke er med i noen smågruppe eller husfelleskap, og har lyst til å være med på dette, er du
velkommen til å ta kontakt på samme telefonnummer som angitt ovenfor.
En relevant og åpen menighet må også kunne være til stede på sosiale medier. Har du interesse for
dette, er det fint om du sier fra til oss. Vi trenger fler som kan være med å dokumentere det vi gjør,
skrive om det og sende det til vår PR-mann som legger det ut på hjemmesiden.
Søndag som kommer er såmannssøndag. Her er en kommentar til den teksten:
Det var en gartner som pløyde åkeren sin for å dyrke gulrøtter. Han tømte frøposen, og var svært
fornøyd med resultatet. Han la frøposen i lommen på kjeledressen og tok den av da arbeidet var
avsluttet. Høsten kom, og det ble mange, flotte gulrøtter på åkerlandet hans. Han tok på seg den
gamle kjeledressen for å høste. Da han var ferdig og skulle tømme lommene for rusk og rask, fant han
noe: En liten gulrot hadde vokst ut av noen restfrø i brystlommen! – Av og til høster vi på de mest
utenkelige steder…
La oss godta at nye generasjoner synger nye sanger, uttrykker seg på andre måter – og la oss
utfordre de eldste blant oss til å dele av sine skatter. Iblant får vi si som en av mennene på
landssamlingen: Det der er ikke min sang. Men jeg vil synge med deg likevel!
Velkommen til våre gudstjenester og samlinger – i Jesu Kristi navn!
Hilsen Kari Hay

Søndag 3. februar: Misjonsgudstjeneste med nattverd. Somalisk gjest, Safia Abdi, synger og
forteller. Misjonsoffer. Leder og taler: Kari Hay. Knut Løken spiller. Viktig: Kirketorg etter
gudstjenesten.
Onsdag 6. februar: Formiddagstreff kl 12. Øystein Brinch og Kari Hay. Kari Hay forteller om
sine erfaringer fra kirkens arbeid i indre by, Johannesburg.
Mat og musikk kl 17 00: Barnegruppe. Vi lager mat sammen og lærer sanger
Signatur:
Kl 1900
Søndag 10. februar : Generasjonsgudstjeneste kl 11 00. Hannah Eline Norenes og studenter
fra Staffelsgate. Tema: Faste.
Onsdag 17 00: Mat og sang. Barnegruppe og Solidaritetsgruppe.
19 00: Signatur øver.
Torsdag 14. februar kl 19 00: Stille kveld i kirken.
Søndag 17. februar kl 11 00: Gudstjeneste v/Øystein Brinch
Onsdag 20. februar kl 12 00: Formiddagstreff v/Kari Hay og Øystein Brinch. Bibeltime.
Vinterferie i Oslo – ikke noe barnetreff.
Søndag 24. kl 17 00: Kveldsgudstjeneste med lovsangsgruppe, bønnevandring og preken
v/Kari Hay

