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Kjære venner og medlemmer av
Menigheten på Bjølsen!
Det har vært spesielt å komme som diakon og menighetsleder til min
egen menighet. Her har jeg vokst opp, Tore og jeg giftet oss her og
døpte våre barn, som også har døpt sine her. Denne høsten bruker jeg
til å gjøre meg kjent med menigheten slik den fungerer nå. Flott å samarbeide med et engasjert menighetsråd! Jeg er glad for at kirkebygget
vårt nå fungerer igjen. Men jeg vil rette en STOOOR takk til Betanien
som lot oss låne ”Glasshuset”i Akersbakken så lenge vi trengte det.
Jeg gleder meg over alle som bidrar. Her er så mange gode ressurser
både innen musikk, forkynnelse og diakoni. Menigheten er rik på den
måten, selv om ombygging og restaureringsarbeid tærer på økonomien. Nytt flygel er på plass – det er herlig å høre klangen. Vi har flere
gode utøvere blant oss. Det hender jeg jobber sent på onsdager – tjuvlytter til Signatur som øver! Nå ser jeg fram til å feire jul sammen med
familie og menighet på Bjølsen.
Vel møtt til samlinger, til advent og høytid!
Bønn fra Taizé:
Jesus Kristus, du som er vårt indre lys,
La ikke mørket og skyggene tale til oss!
Jesus Kristus, du som er vårt indre lys,
Gi oss ly i din kjærlighet…
Hilsen Kari

Glimt fra menigheten:
Menigheten har i år to konfirmanter:
Nitharsan Sellathorai
Tharsana Sellathorai
Nitharsan har vært gjennom en tøff periode med sykdom, og menigheten ber for ham. Han er nå oppe og går, og gledet oss alle ved sitt
besøk i kirken. Tharsana møter på konfirmasjonssamlinger og skal delta
på weekend sammen med de andre konfirmantene i Metodistkirka i
Oslo.
Konfirmasjonssøndagen er den 5.juni. Det er lenge til, men sett av den
høytidsdagen til feiring i kirken.

Formiddagstreffet er en aktiv arena for alle som ikke er på jobb om
formiddagen. Vi spiser sammen, vi har et aktuelt eller kulturelt program
og andakt. Vi synger sanger vi er glad i. Fra nyttår har Øystein Brinch
sagt seg villig til å lede treffene. Han er også ansvarlig for siste møte før
jul, der Frode Birkeland er gjest. Vårprogrammet er ikke klart ennå, men
datoene har vi satt opp. Se oversikten i programdelen.
Gabrielle er nå i gang!
Marthe Lian Skjælaaen er årets dirigent, og gjør en god jobb med barna som er med. 8 barn har vært med på oppstarten, men det er flere
som har meldt at de kommer. Det er fortsatt plass til flere, og alle barn
er hjertelig velkomne! Øvelsene er på tirsdager fra 17.00-19.00, og vi
starter hver øvelse med å spise middag sammen. Deretter er det sang,
lek og dans i kirkesalen. Både gutter og jenter koser seg, og stemningen er veldig god. Forestillingen blir lørdag 11. desember kl. 17.00. Benytt
muligheten til å komme i julestemning; sett av tid til å få med forestillingen. Inviter med familie og naboer også. Velkommen!

Feiringer :
Det er lenge siden vi har hatt et diamantbrudepar i menigheten vår.
2 des. er det 60 år siden Lillian og John Bråthen giftet seg i den gamle kirken på Bjølsen.
Venner og menighet gratulerer med dagen.
Lise Bruun Trulsen fylte 50 år 1. oktober og gratuleres i etterkant.
Anne Marie Madsen har fylt 80 år, og fikk en hilsen på dagen.
Anne Lise Leidland gratuleres med 50 årsdagen 1.juledag.
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Kirkekalender - På Hjørnet
Onsdag 3. november
12.00 Formiddagstreff
Tema:”Diakoni-snutter” v/ Kari Hay

15. desember
12.00 Juleavslutning i Formiddagstreffet
Gjest: Frode Birkeland

Søndag 19. desember

Søndag 7. novenber

18.00 Julekonsert

11.00 Allehelgensdag i kirken,
Musikkgudstjeneste
v/Kari Hay, Linn V. Haugen-Markussen,
Astrid Mauseth og Øystein Solgaard.

24. desember
15.00 Julaftensgudstjeneste
v/Kari Hay

Søndag 14. november

Søndag 26. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste
v/Kari Hay
Kirkekaffe

11.00 Fellesgudstjeneste på Grünerløkka.
Tale: Ola Westad
Onsdag 17. November
12 00 Formiddagstreff
Gjest: Øystein Olsen

29 desember
17.00 Menighetens juletrefest.
Vi starter med et varmt måltid
før det braker løs!

Torsdag 18. novermber
19.00 Stille kveld i kirken

Søndag 2. januar

Søndag 21. november

11.00 Nyttårsgudstjeneste m/Nattverd.
Kari Hay taler. Kirkekaffe

11.00 MBU-dag.
Gudstjeneste og juleverksted
m/Beate og Bertene

Søndag 9. januar
11.00 Gudstjeneste
Preken v/legleder: Johanne Michaelsen

Søndag 28. november
19.00 Kveldsgudstjeneste
Bønnevandring

Onsdag 12. januar
12.00 Formiddagstreff. Se eget program

1. desember:
12.00 Formiddagstreff
Tema: Kunst i Advent
Besøk av kunstneren Solveig Reigstad

Søndag 16. januar
11.00 Gudstjeneste
”I håpets tegn” v/Kari Hay

Søndag 5. desember

Søndag 23. januar

11.00 Menneskerettighetene i fokus.
Gudstjeneste
v/Kari Hay

11.00 Gudstjeneste
Preken v/Liliya Salikhova
26. januar
12.00 Formiddagstreff. Se eget program.

Lørdag 11. desember
17.00 Fremføring av barnemusicalen Gabrielle

Søndag 30. januar

Søndag 12. desember

19.00 Kveldsgudstjeneste
Bønnevandring og nattverd

11.00 Gudstjeneste
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Returadresse:
Immanuelkirken
Bergensgata 12
0468 OSLO

B-BLAD
Julegavetips
Linn Haugen-Markussen er vår
menighets misjonskontakt.
Her kommer noen alternative
julegavetips:
Misjonen er også engasjert i kirkens
rolle i land der det nettopp har vært
krig. Det var seminar om dette i oktober. Dersom du vil vite mer om temaet, kan du bruke samme lenker/
telefonnummer som de vi allerede
har nevnt.

Metodistkirkens misjonsselskap gir deg
mulighet til å gi venner og familie en
annerledes julegave. De tilbyr fire alternativer: Skolestol til skoler i Liberia,
drivstoff til aggregat som gir barnehjemsbarn i Liberia lys om kvelden,
takplater og sementsekker til kirkebygg i Zimbabwe og babypakker
med diverse nyttegjenstander som
gis til indiske barn som følger Metodistkirkens helseprogram
med blant annet vaksinering og ernæringsråd.

-linn

For mer informasjon om
hvordan du går fram, se
www.misjonsselskap.no,
eller kontakt oss på
23 33 27 00
Eller e-post
misjonsselskapet
@metodistkirken.no

Patroner gjort om til kunst av tidligere barnesoldater.
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