Søndag 3.mars , 11 00:
Gudstjeneste på Ildjarntunet.
Søndag 10. mars,11 00:
Våroffergudstjeneste v/Kari Hay,
Morten Skjørshammer og
sanggruppe fra Staffelsgate. Dåp.
Kirkekaffe

Nyhetsbrev fra Metodistkirken på
Bjølsen, mars 2013.
Kjære alle medlemmer og venner!
Akkurat nå sitter jeg med de siste
forberedelsene til
menighetsweekenden som starter i
morgen. Vi drar til Ildjarntunet, slik
som i fjor, og går på ski, leker og
snakker sammen. Så lager vi
gudstjenesten søndag i fellesskap.

Søndag 17. mars, 1100:
Fredsgudstjeneste.
Taler : Helle Maria Wolstad.
Sang/musikk: Signatur
Nattverd og enkel kirkekaffe.
Søndag 24.mars, 1100:
Palmesøndagsprogram.
Leder og liturg: Kari Hay
1. april kl 17 00:
Vi samles om påskemåltid og
oppstandelsesfeiring.
Musikk v/lovsangsgruppe, Kåre
Øgreid og Jon Hartung.

Som dere ser av gudstjenesteprogrammet, går den vanlige generasjonsgudstjeneste ut i mars. Det
skyldes at alle generasjoner vil være involvert i gudstjenesten på Ildjarntunet. Vi ber dere også legge
merke til at vi lager et tradisjonelt påskemåltid som vi spiser sammen 2. påskedag kl 17 00. Det er
viktig at dere melder dere på innen 20. mars til Kari Hay eller Johanne Michaelsen. Langfredag og 1.
påskedag er det fellesgudstjenester i de andre Olso-menighetene kl 11 00. Se annonser i avisen.
I løpet av mars vil det bli gitt tilbud om teatertur. «Bibelen» er satt opp på Det norske teater. Det vil
bli informert nærmere via kirkemail og under gudstjenestene. Vi vil konsentrere oss om andre del,
altså Det nye testamentet. (3 timer) Forestillingen vil bli forberedt og introdusert under kirkekaffen
17.mars.
Formiddagstreffet har sine tradisjonelle lunsjer, og først ut er Tove Odland som kommer 6. mars og
forteller fra misjonens nyere og eldre prosjekter. Vi starter alltid kl 12 00 .
Det knytter seg spenning og forventning til møtet mellom de to menighetsrådene mellom
menigheten på Grünerløkka og vår egen menighet. Der vil vi drøfte visjoner og tanker i forbindelse
med et mulig samarbeid mellom de to menighetene. I første omgang tenker vi oss et storpastorat,

uten at vi er ferdig med å drøfte hva dette vil bety for oss. Lars Erik Nordby vil lede møtet. Til høsten
vil koret fra Grünerløkka komme på besøk til oss, og Terje Nilsen taler.
Som dere vet, er vår nye vaktmesterfamilie på plass. Lars Kristian Norenes har tiltrådt. Det er fint å ha
dem i huset. Jorge Rocha fra Nasareerkirken har ansvar en helg i måneden.
Vi har årskonferansen tidligere enn vanlig i år, og det betyr også et fremskyndet årsmøte. Sett
allerede nå av datoen 22. april. Det kommer nærmere innkalling. Imidlertid er det viktig at alle
komiteer leverer sin rapport innen 5. april da det alltid er en del arbeid med å sy hele rapporten
sammen.
Onsdagsklubben vår for de fra 0 år og oppover, fungerer bra. Vi lager mat og synger. Sist onsdag var
det så fint vær at vi akte ute først. Så spiste alle sammen pølser inne i kirken før vi avsluttet rundt
globen, der hvert barn tente lys for noe/noen de tenkte på. De ber for mange ting. En ba for
menighetsturen, en annen ba for fred i hele verden, noen tenner lys for syke slektninger – i alt var vi
18 stykker. Stikk gjerne innom hvis det passer. Vi har ingen aldersgrense oppad. Det er bare hyggelig
for barna å oppleve at det er noen ”besteforeldre” eller tanter/onkler som besøker klubben. Det er
fint å se at nye relasjoner oppstår mellom barn fra Bjølsen og menighetsbarn, mellom voksne og
ungdommer. Solidaritetsgruppa arbeider fortsatt med sin fotomontasje med bilder av alle de
vanligste ansiktene i menigheten. Det er sendt en fin perm med folierte bilder fra menighetens
arbeid til vår partnermenighet i Valley-ta, der vi har samlet inn penger til en kvern. De ønsket seg en
slik presentasjon. De ber for vår menighet.
Til slutt minner jeg om ordene fra Jesaja om fasten:
Nei, dette er fasten jeg har valgt: Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte
fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjemløse komme i hus. Du skal se til
den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som
morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og HERRENS herlighet
følge etter deg.(jesaja 58: 6-9) Fasten er ingen form, men liv og tjeneste. I dåpen blir vi innviet til Gud
og hans menighet. Vi blir innviet til et liv i tjeneste for Guds rike. Tjenesten skifter gjennom livet. Men
kallet og barnekåret har vi – alltid! Et menneske med et slikt kall og en slik tilhørighet er et privilegert
menneske! Fortsatt god faste! Velkommen til feiringer og møter.! Hilsen Kari Hay.
Oversikt over mars:
1. 1.– 3. mars: Menighetstur
2. Mandag 4. mars: Fellesmøte for menighetsrådene på Betanien kl 18 00
3. 6. mars: Formiddagstreff kl 12 00. Mat % Musikk kl 17 00. Signatyr kl 19 00
4. 10. mars: Våroffergudstjeneste kl 11 00.
5. 13. mars kl 1700: Mat og Musikk. Kl 19 00: Signatur
6. 14. mars kl 19 00: Stille kveld
7. 17. mars kl 11 00: Fredsgudstjeneste m/Helle Maria Wollstad og Signatur.
8. 20. mars kl 12 00: Formiddagstreff. Gjest: Øystein Olsen. Kl 1700: Påskeskole for barn.
9. 24.mars kl 11 00: Palmesøndag i kirken. Kari Hay m. flere. NB: Husk påskemåltidet 2.
påskedag kl 17 i vår kirke.

