Nyhetsbrev for – Metodistkirken på Bjølsen – mars 2012
I skrivende stund sitter jeg på Betanien i studierommet der det er kurs for
mennesker i vår kirke som arbeider med rusforebyggende tiltak. Kurset er for
alle de nordiske landene. Åpningsordene vil jeg gi videre: Alle ting har en brist –
det er derigjennom lyset kommer inn. Sitatet er hentet fra Leonard Cohens dikt
og er et lite hint om at vi bærer på noen brister alle sammen, og at nettopp
denne svakheten kan åpne for lyset, for velsignelsen.
Nå har vi mottatt de første tegningene av inngangspartiet med nytt skilt. Det
ser flott ut. Vi skal presentere bilder og forslag på menighetstorget 18.mars. Da
har vi også litt mer å fortelle om samarbeidsprosessen i forhold til Betanien.
Menighetens økonomi er i balanse, men den er skjør. Derfor er det viktig at vi
finner flere ben å stå på. Husk å sette av tid etter gudstjenesten 18.mars.
Vi arbeider med å forberede menighetsturen første helg i mai. Mange har sagt
at de vil være med på denne. Vi tar fortsatt imot påmeldinger, men staben på
Ildjartunet vil vite hvor mange rom vi skal ha. Kom igjen!
Jeg vil også be dere sette av konfirmasjonssøndagen vår, 3. juni. Da er det fest
med middag etter gudstjeneste. Familien Telhaug vil gjerne vite hvor mange
gjester de får til middag, så det er fint om dere melder fra til meg så snart som
mulig i løpet av mars. (41545293)
Vi gleder oss til Våroffergudstjenesten den 11. mars, som blir en felles
gudstjeneste for alle menighetene i Oslo og Lillestrøm. Knut Refsdal, som snart
overtar som generalsekretær for Norges Kristne Råd, vil tale om hvordan vi
leser Bibelen og hvordan vi forstår den i vår tid. Signatur har øvd inn nytt stoff,
og de skal prøve det ut på oss. De har ellers øvingshelg her i kirken lørdag og
søndag.

Menigheten vår vokser innenfra – og det er inspirerende. Nylig døpte vi lille
Fredrik og feiret fastelavn med ris og fjær. Nå har vi fått enda en å ta med i våre
bønner: Hedda Thormodsæter. Vi ønsker familien til lykke med veslejenta, og vi
gleder oss til å ønske henne velkommen. Det er stadig flere barn i menigheten,
og noen er blitt så store at det er naturlig at de får oppgaver og roller i
gudstjenesten. Sist var Hannah Maria forsanger sammen med pappa Lars
Christian. Det var herlig! Vi har bestemt at vi skal lese den ene av søndagens
tekster fra barnebibelen. Det barna forstår, kan vel vi voksne også ta til oss : )
Til slutt vil jeg ønske dere en god vår. Mars kan være lunefull, men gåsungene
er kommet!
Obs. Stille kveld i kirken går ut i mars.
Hilsen Kari Hay

Onsdag 8. mars: Kl 17 00: Menighetsrådsmøte i kirken.
kl 19 00: Signatur øver.
Lørdag 10.mars: Signatur har øvingshelg.
Søndag 11.mars kl 11 00: Våroffergudstjenete. Knut Refsdal, Kari Hay
og Signatur. Kirkelunsj.
Onsdag 14.mars kl 12 00: Formiddagstreff. Gjest er Torill Carlsen som
gir oss glimt fra livet både foran og bak scenen- og fra kirken der det
hele begynte.
Kl 19 00: Signatur øver.
Søndag 18.mars kl 1100: Gudstjeneste m/Kirketorg. Kari Hay taler.Vi
serverer litt å bite i.
Onsdag 22.mars kl 19 00: Sigcnatur øver.
Søndag 25.mars kl 1700: Kveldsgudstjeneste med Anne Grethe
Spæren Rørvik, lovsangsgruppe, nattverd og bønnevandring.
Onsdag 28.mars kl 1200: Formiddagstreff. Dagens gjest er
landslagskokk/konditor: Sverre Sætre, som forteller oss litt om
sjokoladens historie og kakaoens mange egenskaper…

