Nyhetsbrev for oktober

,

Kjære medlemmer og venner av Metodistkirken på Bjølsen!0
Vi tenner noen lys nå som høstmørket siger innpå oss. Lysene minner oss -om bønnens
mulighet, og om Jesus Kristus. Hos Johannes står det i den nye oversettelsen at ”- lyset
skinner i mørket, og mørket har ikke fått makt over det!” Jesus har kalt oss til å være verdens
lys, til å bære hans lys videre. I høst har jeg vært opptatt av å leve nærmere Jesus Kristus,
ikke som en kraftanstrengelse, mer som en forsiktig bevegelse. Kanskje kan lyset fra ham på
den måten kaste sitt skinn vider – gjennom oss…
Vi har inspirerende møter med Betanien og menigheten på Grünerløkka. Arkitekter og
erfarne gårdsforvaltere ser på muligheter og alternativer. I løpet av dette året, skal det
klargjøres hvordan fremtiden vil se ut med tanke på vår menighet og samarbeid med de
andre aktørene. Mer om fremtiden på Kirketorget 14. oktober etter gudstjenesten.
Advokat Anne Katrine Skjørshammer sagt ja til å være styreleder for Bergensgata 12. Hun vil
bli formelt innsatt 14. oktober.
Metodistkirkens ledelse har anbefalt alle menigheter å ta del i et av våre misjonsprosjekter.
Sammen med en annen menighet har vi fått tildelt et prosjekt i Liberia. Vi skal være med å
finansiere en kvern slik at kvinnene i landsbyen slipper å bli invalidisert i hendene når de
rasper basisproduktet i matlagingen: Maniok (Kassava)
BUR har allerede startet å interessere seg for arbeidet gjennom Solidaritets- gruppa. Mer om
dette på Kirketorget.

Menigheten har et bemanningsproblem. Vi har søkt om midler fra kirken sentralt til en 20 %
stilling for et prosjekt for ett år. Stillingen gjelder hovedsakelig ansvaret for
kveldsgudstjenestene siste søndag i måneden samt en del administrasjon.
Kveldsgudstjenestene retter seg på en spesiell måte til unge mennesker, unge familier.
Menigheten har sju unge familier, i tillegg har vi menighetsbarn med sin familie. Vi har
mange unge medlemmer, og har i den senere tid tatt opp flere. Vi ønsker at vi en gang i
måneden kan ha et friere tilbud, der vi prøver ut nyere musikkformer, trosutrykk og
samværsformer. Det er en videreføring av arbeidet som Kjell Eriksen startet, beslektet med
de kveldsmøtene vi hadde i ”gamle dager”. Alle er hjertelig velkommen.
Jeg minner også om Høstoffergudstjeneste 7. oktober. Vi har et mål om å få inn 15 000 kr.
Det trenger vi sårt! Vi har blitt dårligere givere med årene, det viser statistikken. Det å støtte
menigheten økonomisk er en viktig tjeneste. Uten gavene fra medlemmer og venner klarer
vi ikke å drifte. Men jeg er sikker på at mye av dette handler om å få en skjerpet bevissthet,
og at vi får opp de dårlige tallene igjen. Snittet på antallet besøkende økte med to sist år, så
det ligger ikke der. Vi ønsker hverandre lykke til.
Flere i menigheten vår har vært plaget av sykdom i høst. Noen har alvorlig sykdom og
dødsfall i nærmeste familie. La oss be særlig for disse. Gud vet hvem det handler om. La oss
minne hverandre om at menigheten er et fellesskap der det også må være plass for den som
sliter og har sorg. Og det synes ikke alltid utenpå …

Program for oktober
7 Høstoffergudstjeneste kl 11 00 Øyvind Helliesen, Kari Hay, Signatur. Lirkelunsj.
8 Møte i personalkomiteen kl 16 00 i kirken.
9. Dugnad i kirken fra kl 17 00.
10. Formiddagstreff kl 1200, Gjest: Arne Hjort Sørensen. Gabrielle kl 1700, konfirmant kl 19 00.
11. Stille kveld i kirken kl 19 00
14 Solidaritetsgudstjeneste kl 11 m/konfirmantpresentasjon. Kari Hay. Kirketorg .
17 Gabrielle kl 1700. Konfirmanttime kl 19 00. Koordineringsmøte med AA-gruppene kl 18 30.
21 Fellesgudstjeneste Nasareerkirken kl 11 00. Kari Hay. Knut Evensen. Deltakere fra Nasareerne.
24 kl 12 00. Gjest: Harald Larsen som forteller om Trygve Bjerkrheim
Gabrielle kl 17 00, Konfirmanttime kl 19 00
28 Kveldsgudstjeneste kl 17 00 v/H.E.Norenes
Ønsker dere alle en god høst!
Hilsen Kari Hay En salme av David.
Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger,

han leder meg til vann der jeg finner hvile.
3 Han gir meg nytt liv.

Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg

like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
6 Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider. En salme av David.
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