Nyhetsbrev fra Metodistkirken på Bjølsen!

Det begynner å bli bart på fortauet utenfor kirken vår. Snart er det helt trygt å gå der. Vår i
byen – det synes på utvalget i blomsterforretningen over gaten: Krokus, perleblomster og
påskeliljer. Menigheten har hatt en markering av den forferdelige situasjonen i Japan.
Biskopen har oppfordret oss til forbønn og solidarisk handling gjennom for eksempel å gi en
kollekt til flomofrene og deres familier. Det er oppmuntrende å høre om et av våre
menighetsbarn (6 år!) som sammen med andre venninner hadde vaffelsalg og et miniloppemarked til inntekt for de barna som har det vanskelig. 700,- kroner klarte de å samle
inn.
Ellers skjer det fortsatt mye i menigheten. Betanien har kommet med et forslag til samarbeid
om kurs for innvandrerfamilier. AA-grupper (Anonyme alkoholikere) ønsker å ha møter her
hos oss. Det arbeides med å frigjøre midler som kan brukes til å gjøre kirken vår penere, og
det er tatt kontakt med personer som skal reparere teleslyngen.
Vi ønsker alle en god vår. Vi minner om 3.april da vi har felles gudstjeneste på Lillestrøm kl 11
00. Signatur synger både den søndagen og neste søndag på vår egen gudstjeneste. Kanskje
får vi høre litt om den fine reisen til USA…
La oss minne hverandre om at livet er skjørt – men Gud er trygg! Hilsen Kari Hay
3 Fellesgudstjeneste på Lillestrøm kl 11 00
5 Middag og tirsdagssprell kl 17 00
6 Formiddagstreff kl 12 00. Sanger og tekster av
og med Nils Mittet
10 Vårofferdag ,Signatur/ Kari Hay - kl 11 00
12 Middag og tirsdagssprell 17 00
14 Stille kveld i kirken kl 19 00
17 Palmesøndag , Gudstjeneste kl 11 00
25 2. Påskedag :Kveldsgudstjeneste m/ måltid kl
1700 Påmelding: 41545293

26 Middag og tirsdagssprell kl 17 00

27 Formiddagstreff kl 12 00 Musikalsk Besøk fra
Øståsen

