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på Bjølsen
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METODISTKIRKEN
PÅ BJØLSEN

Kirkekalender - På Hjørnet
Søndag 9. mai
11.00 Gudstjeneste
ved pastor Hilde Marie Øgreid.
Minisprell, nattverd.

Bladets redaktør:
Pastor Hilde Marie Øgreid,

Layout:

Onsdag 12. mai
19.00 Signatur øver

Øystein Grinna.
oystein.grinna@afgruppen.no

Søndag 16. mai

Kirkens kontor:

Ingen gudstjeneste i Metodistkirken på
Bjølsen.
Velkommen til en av de andre
Metodistkirkene i Oslo.

Bergensgata. 12
0468 OSLO
Tlf: 21 94 27 58
bjolsen@metodistkirken.no

Pastor:
Pastor Hilde Marie Øgreid
Rødtvetveien 22, 0955 Oslo
hmogreid@broadpark.no
Tlf: 21 66 66 70

Onsdag 19. mai
12.00 Formiddagstreff
19.00 Signatur øver

Prestens kontortid:
Tirsdag 09:00-11:00

Ved kriser – send sms om hva det gjelder
til 90654497, så tar presten kontakt snarest
mulig.

Menighetsrådsleder:

Søndag 23. mai

Kjell Eriksen
Tlf 90 90 96 00
kjell@videomaker.no

11.00 Gudstjeneste
ved pastor Hilde Marie Øgreid.
Minisprell.

Menighetens legleder:

Johanne Michaelsen
Treschowsgate 21, 0470 Oslo
Tlf 22 95 18 94 / 930 92 793
Johanne.michaelsen@cathinka.no

Søndag 30. mai
Konfirmasjonssøndag
11.00 Gudstjeneste
ved pastor Hilde Marie Øgreid
og konfirmantene.

Organist:

Christian Solgaard
Myrerskogveien 15, 0495 Oslo
93 21 16 29
Christian.solgaard@gmail.com

Menighetens kasserer:

Tirsdag 1. juni
18.00 Menighetskonferanse
og generalforsamling for Bergensgata 12.

Turid Stenvald,
Lavrans vei 17,
0670 Oslo, 22755724,
turid.stenvald@c2i.net

Bankgiro:
1594.23.16914

Onsdag 2. juni
12.00 Formiddagstreffets sommeravslutning
hos Lillian og John Bråthen
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Kirkekalender - På Hjørnet
Søndag 6. juni
Pilegrimstur til Hedalen.
Programmet for denne søndagen er ikke helt
klart ennå, men det blir en gudstjeneste,
kanskje i stavkirken, det blir en pilegrimsvandring, og det blir et måltid hos Ragnhild
og Kjell Eriksen. Informasjon vil bli gitt når det
nærmer seg både på nettsiden og i kirken.
Torsdag 10. juni
19.00 Stille kveld i kirken
Lørdag 12. juni
Diakonikomiteen inviterer til tur.
Egen informasjon vil komme på nettsiden
og på ark i kirken.

Søndag 13. juni
Takkedagen
11.00 Gudstjeneste
ved Kjell Eriksen.
Pastor Hilde Marie Øgreid taler.
Signatur synger. Kirkekaffe.

Søndag 20. juni
19.30 Sinnsrogudstjeneste
i Øståsen kirke

Søndag 27. juni
11.00 Felles gudstjeneste
i Centralkirken
Onsdag 30. juni
19.00 Sommersamling på Bygdøy,
kaffe og vafler fra kl 18.00.
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Returadresse:
Immanuelkirken
Bergensgata 12
0468 OSLO

B-BLAD
Menighetsbladet – på nett eller i posten?
Gi derfor beskjed til presten eller
prestekontoret

om du ønsker å fortsatt motta
menighetsbladet i posten

om du ønsker å motta menighetsbladet pr e-post

ingen av delene
ta kontakt på tlf 21 94 27 58 eller
bjolsen@metodistkirken.no

Endelig har du menighetsbladet i
hånden igjen! Som du ser har det
gjennomgått noen forandringer.
To ting er viktig å merke seg:
Vi ønsker at alle som vil skal få den
informasjon de ønsker og trenger
om menigheten. En av de aller viktigste måtene å gjøre det på er å
ha en god nettside som blir jevnlig
oppdatert, og vi ønsker å legge
ressurser i å forbedre og videreutvikle denne. Den finner du på
www.metodistkirken.no/bjolsen.
Men alle har ikke internett, og
noen ønsker å ha et blad hengende på kjøleskapet, ikke bare på
skjermen. Derfor lager vi også menighetsblad, men i et noe mindre
og rimeligere format enn tidligere.
Du kan velge å få bladet hjem i
posten, hente det selv i kirken, eller
få det på e-post og evt. skrive det
ut selv.
Vi vil gjerne tilby deg den løsningen som er best for deg.

Det andre er at vi ikke lenger har
listene over hvem som har mottatt
menighetsbladet tidligere, og må
sette disse sammen igjen på nytt.
Vi sender det derfor nå til alle
medlemmer i menigheten og de
av menighetens venner vi vet ønsker å motta det. De vi har epostadresse til får det kun på den
måten i denne utsendelsen. Derfor
er det viktig å få beskjed om hvordan du ønsker å motta bladet videre! Når vi først gjør dette går vi
også over til en rimeligere løsning,
og de bladene som sendes ut vil
bli sendt med vanlig postgang.
Vi håper du blir fornøyd med den
nye løsningen.
Menighetsrådet
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