Nyhetsbrev for Metodistkirken på Bjølsen, mars 2011.

Det har vært VM i Holmenkollen, og mange vært engasjert i det. Her i menigheten skjer det
også en del ting. Nylig kom det en henvendelse fra en gruppe metodister som har portugisisk
som morsmål. De kommer fra forskjellige deler av verden, og kaller seg Nasareerkirken. De
har sin tilsynsmann i København, og vår biskop har anbefalt oss å samarbeide med dem.
Menighetsrådet har bestemt at de skal få leie lokaler hos oss. Noen ganger har de egne
gudstjenester på portugisisk kl 1400 på søndager. Andre ganger feirer de sammen med oss kl
1100. Mange forstår og snakker godt norsk.
Vi skal ha nytt møte med Betanien om diakoni og samarbeid. Nå er det i orden i Kafé B etter
at rommene har fungert som kontor under oppussingsperioden. Vi ser fram til alle de
mulighetene som de nye samarbeidsplanene åpner for.
Ellers blir det spennende å høre hva Johanne Michaelsen og Kjerstin Winge har å fortelle fra
sin reise til Zimbabwe. Det får dere høre på misjonsdagen vår den 13. Vi feirer fastelaven den
6. mars – det blir en gudstjeneste der regnbuen vil bli synlig og hørbar
Guds fred og velkommen! Hilsen Kari Hay
Program for mars:

Søndag 6. kl 11 00 : Gudstjeneste med nattverd v/Kari Hay
Sang v/Kathrine Tornås,
Tirsdag 8 kl 1700 : Tirsdagssprell – opplegg for barn. Vi starter med
middag.
Onsdag 9.kl 12 00: Formiddagstreff. Gjest: Hans Marius Mittet
Torsdag 10.kl19 00: Stille kveld i kirken
Søndag 13. kl 1100: Misjonsgudstjeneste.
Tirsdag 15. kl 17 00: Tirsdagssprell
Søndag 20. kl 1100: Gudstjeneste v/Kari Hay Sang v/Silje Rohde
Tirsdag 22. kl 17 00: Tirsdagssprell
Onsdag 23.kl 1200:Formiddagstreff med Nils Mittet
Søndag 27 kl 1900: Gudstjeneste med bønnevandring. Kjell Eriksen
Hver onsdag er kirken åpen for bønn mellom kl 16 00 og 18 00.

