Kjære medlemmer og
venner av
Metodistkirken på
Bjølsen!
Godt nytt år!

«Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn»

Vi har hatt ei god julehøytid i kirken vår. Mange har stilt opp for å gjøre gudstjenestene
til minneverdige møter preget av skjønnhet og glede. Søndag den 18. var «Bertene»
utenfor kirken fra kl ett på formiddagen for å selge de innsamlede klærne og julekortene
sine – vi hadde hyggelig kontakt med mange Bjølsen-boere. Fine klær skiftet eiere, og
frosne sjeler fra varmere strøk gledet seg over hjemmestrikkede gensere i ull! Flere gikk
fornøyd videre etter å ha fått fine kåper og jakker. Vi fikk inn over 3000 kroner til
solidaritetsprosjektet med menigheten på Kapp Verde. Takk til alle som har bidratt.
Men det beste var oppslutningen om julekonserten rett etter markedet. Fra 80 gjester i
fjor, telte vi 150 i år. Og for en konsert! Det var klassikere med nye arrangement, det var
urfremføringer av to nyskrevne sanger - god balanse mellom kor, solister og grupper.
Nytt av året var mannsgruppa : Fire unge menn sang julesanger og gamle gospel-sanger i
nydelige arangement med tette akkorden – stor musikalitet! Signatur leverte det beste
jeg har hørt. Øyvind Thormodsether var solist på sin egen sang «Streets of Bethelehem»
- en vakker og tankevekkende sang som kler kor og solist meget godt. Publikum var full
av lovord – og glede over alt de hadde hørt. Det gjaldt menighetens folk, men like mye
alle de andre som var her for første gang.
Vi har tatt farvel med Arnold Madsen, som var pastor her på Bjølsen mens mange av oss
var helt unge. Det ble en verdig avskjed med en kjær kollega og forkynner. Vi tenker på

familien som har mistet en som har vært der for dem bestandig, og vi lyser fred over
Arnold Madsens minne.
Julaftens gudstjeneste ble en opplevelse for alle som kom. Kirken var neste full, og vi må
sørge for flere lys til lysgloben og flere program neste år. Takk til musikere og dansere –
og ikke minst til Hans Marius som sang og Maria Haukaas Mittet som leste
juleevangeliet på klingende nordnorsk. Takk til konfirmanten vår som stilte som
tekstleser og teknikker sammen meg en av sangerne fra Signatur.
Gudstjenesten 2.juledag ble en nydelig, meditativ stund da Herdis Marie Ruud Hansen
tok oss inn i julens fred med sine sanger, men like mye med sin måte å synge på –
akkompagnert av Kåre Øgreid. Øystein Brinch minte om at det er opp til hver emkelt å
tenke gjennom hva vi vil bruke gjeternes fortelling til – i vårt liv. Nå gleder vi oss til
juletrefesten den 29. som starter med et felles koldtbord klokka fem. Det er fantastisk å
få så god praktisk hjelp som vi gjør ved disse arrangementene. Det er lett å spørre folk.
Programmet for våren er nesten i havn. I og med at menigheten har en ansatt i 50 %
stilling er det en utfordring å få alt til å gå opp. Her følger programmet for januar så
langt vi har fått det på plass. Legg merke til at første gudstjenesten i 2012 er 8.januar.
Søndag

8. kl 11 00 gudstjeneste m/nattverd – kirkekaffe og søndagsskole. Kari Hay

Torsdag 12. kl 1900: Stille kveld i kirken
Søndag 15 kl 11 00 gudstjeneste m/Hilde Marie Øgreid Movafagh og Ad Hoc kirkekaffe og søndagsskole.
Onsdag 18. kl 12 00: Formiddagstreff. Programet for våren blir utdelt på møtet.
Torsdag 19. kl 1930, Bibelgruppe i presteboligen kl 1930. Tema er Bønn og meditasjon.
Søndag 22.kl 11 00: Gudstjeneste m/Liliya Salikhova. Kari Hay leder- søndagsskole og
kirkekaffe
Onsdag 25.kl 1700: Onsdagssprell m/ barnekor
Søndag 29.kl 17 00: Kveldsgudstjeneste m/lovsangsteam. Ola Westad taler. Kveldsmat.

Vennlig hilsen Kari Hay

