Nyhetsbrev fra
Metodistkirken på Bjølsen.
Kom mai, du skjønne milde…
Jeg blir alltid noe høystemt når mai måned
kommer. Det er sant som vi synger i salmen
vår: ”- og atter som eit under, nytt liv av
daude gror!” Først har vi feiret påske med
oppstandelse og det hele- og så fortsetter det
med små spirer, knopper på trærne og den
milde vinden som vi har lengtet etter en hel
vinter. I teologien kaller vi det for den
alminnelige åpenbaring, skaperens avtrykk
som er synlig og tilgjengelig for alle. Alle vi
som har fødselsdag i mai, er kanskje påvirket
av dette. Hos meg har det gitt seg utslag i en
ukuelig optimisme!
Optimisme var det også å spore på årsmøtet
vårt. Nye planer, nye muligheter – både for
bygg og menighet. I samarbeid med
tilsynsmann Øyvind Helliesen har Terje Nilsen
og jeg begynt å studere hva som kan være
fordelene ved et storpastorat der
menighetene slår sine administrative
ressurser sammen. Kanskje vinner vi noe med
ett menighetskontor, en vaktmesterstilling,
ett personalråd – og en pastoratkonferanse.
Det er også samtaler omkring et felles
eiendomsselskap. Det administrative er et
område å starte på. Hvilke muligheter som
videre åpner seg, vet vi ikke enda. Men vi
snakker om MULIGHETER – ikke
BEGRENSNINGER!
Mai måned byr på spennende hendelser i
kirken vår, ikke bare i menigheten. Det er
årskonferanse i Centralkirken som starter
torsdag 30. mai. Via Metodistkirkens
hjemmeside er det mulig å melde seg på til

Fredag 3. mai kl 16 30:
Programkomiteen.
Søndag 5. mai kl 1100:
Dåpsgudstjeneste v/K.Hay Olav
Øgreid, Kåre Øgreid, Benedicte
Knudsen og Øyvind
Thormodsæter. Det blir
søndagsskole, men ikke vanlig
kirkekaffe. Prøv bakeriet!
Tirsdag 7.mai kl 17 00:
Menighetsrådsmøte i
tjenesteboligen.
Onsdag 8.mai kl 1200:
Formiddagstreff. Gjest: Audun
Kleppa. Mat&Musikk kl 1700.
Signatur øver kl 19 00.
Søndag 12.mai kl 11 00:
Generasjonsgudstjenestev/Hannah
Eline Norenes og Marit Askvik.
Kirkekaffe.
Onsdag 15.mai kl 17 00: Mat
&Musikk. Signatur øver kl 19 00
Mandag 20.mai kl 1100:
Høytidsgudstjeneste
m/konfirmasjon. Kari Hay leder og
forretter.
Onsdag 22.mai kl 12 00:
Formiddagstreff. Gjest Berit
Hovland. Mat & Musikk kl 1700.
Signatur kl 19 00.
Søndag 26.mai kl 1700
Kveldsgudstjeneste v/Marthe Lian
Skjælaaen, Kåre Øgreid, Kari Hay
m.fl
Onsdag 29. mai kl 17 00:
Mat& Musikk, Signatur kl 19 00
Søndag 2. juni : Årskonferanse
Gudstjeneste v/Biskop Christian

festmiddagen lørdag. Interesserte kan også melde seg til meg, eller ta direkte kontakt med
Centralkirken.
Det blir dåpsgudstjeneste den 5. mai. Da skal Hilde Marie og Fajam Movafagh døpe sønnen
sin. Olav Øgreid, ordinert diakon og utnevnt til Øståsen, vil delta i dåpshandlingen sammen
med meg.
Ellers kan vi nevne at formiddagstreffet har et hyggelig møte den 8. mai. Gjest er Audun
Kleppe. Det er Kari Hay og Øystein Brinch som er vertskap sammen med diakonikomiteen.
Den 22. mai planlegger vi en enkel feiring av Jon Bråthens 85 årsdag. Da er Berit Hovland
gjest.
Vi ser frem til generasjonsgudstjenesten den 12. mai. Da blir det et spennende møte med
profeten Elias. Marit Askvik dramatiserer og taler, Hannah Eline Norenes leder. Musikken er
fortsatt ivaretatt av studenter fra Staffelsgate.
Det blir pinsegudstjeneste m/konfirmasjon 20. mai, men det er usikkert om det blir en
tradisjonell konfirmasjonsgudstjeneste eller om konfirmasjonshandlingen skjer i lukkede
rammer. Uansett skal vi feire Daniel Strand som vår konfirmant!
Jeg ønsker vel møtt til alle som har lyst til å delta på være møter og samlinger. Jeg vil også
minne om at vi på årsmøtet oppfordret til et økonomisk løft for menigheten vår – som
fortsatt spiser av oppsparte midler. Og de minker! Vi ønsker oss flere faste givere. Faste
beløp kan registreres gjennom Metodistkirken i Norge og vil da kunne trekkes fra i ligningen.
Nyt våren, lyset og alt nytt liv som vokser fram i oss og rundt oss.
Vennlig hilsen Kari Hay
Tel: 41545293
kari.hay@metodistkirken.no

