Nyhetsbrev for
siste uke i august
og september 2011
Fra Metodistkirken
på Bjølsen
Kjære venner, vi er i gang igjen etter en annerledes, og for mange,
vanskelig sommer.
På åpningsgudstjeneste den 21. august sang vi om det å ha åpne
hender, åpne øyne og et åpent hjerte. Vi tente lys og ba for de som
mistet livet og for deres familier. Vi ba om FRED! Mer enn noen gang
må vi være villige til å være til for hverandre – da tenker jeg både i og
utenfor menigheten. Som Haldis Moren Vesaas sier det så fint i diktet
”Tung tids tale”:
Det hjelper då litt,
nokre få forfrosne,
at DU er varm!
Det skjer allerede mye i menigheten vår. Taket på kirkebygget repareres.
Kirkelig kulturverksted skal hjelpe oss å se på en utbedring av det som er
nedslitt, samt inngangspartiet med informasjonstavle.
Mat & Mer er i full gang med Bakeriplanene sine i Kafé b, og
menighetsrådet skal ha møte med dem førstkommende torsdag. Jeg
gleder meg allerede til lukt av nybakt brød som siver inn gjennom
sprekkene i kontorveggene mine. Men, det formelle avgjøres altså i
menighetsråd den 25.august.
Betanien sier at deres prosjektsøknader har langsomme prosesser, men
de er underveis. Lokalene i Kafe b er interessante for dem på kveldstid,
og kommer ikke i konflikt med formiddagens bakeridrift.
AA-gruppene som leier lokaler hos oss, er veldig glade for å være her.
De snakker om ”god atmosfære” og ”god ånd” i rommene. Det kommer
opp en liste med oversikt over tidspunkt som er opptatt. Listen skal
henge på oppslagstavla. Bygget lever, arven føres videre. Nye grupper
mennesker trenger oss, og at vi deler det som er vårt.

Småbarnsfamiliene våre vokser og de blir flere. Derfor er det viktig at
barne- og ungdomsarbeidet har prioritet. Vi er i samtale med André
Storeng og en av hans medarbeidere om å lede kor-arbeid og Gabrielleøvelser. Det trenger vi penger til, men vi tror vi skal klare det. Vi fortsetter
konseptet med middag før barnesamling. Alle er velkommen til middagen
– og en kopp kaffe.
En onsdag i måneden blir det sport og spill for alle. Vi har også en klovn,
tidligere lærer fra Soltun, som skal bidra i forhold til barna.
Formiddagstreffene går som vanlig, og starter med en markering av
Maren Markussen sin 90 årsdag ( som var 28.juli) 31. august kl 12 00.
Gratulerer med vel overstått, Maren!
Programmet for september ser ellers slik ut:
24.august: Signatur starter sesongen kl 19 00
25.august: Menighetsråd kl 1700
28.august : Kveldsgudstjeneste kl 19 00
31. august kl Formiddagstreff kl 12 00.
Onsdagssprell kl 17 000 Signatur kl 1900
September:
4: Gudstjeneste kl 11 00 , Kari Hay. Sang: Astrid
Mauseth, nattverd og kirkekaffe.
7: Onsdagssprell kl 17 00
8: Stille kveld i kirken kl 19 00
11: Gudstjeneste kl 11 00 Turid Stenwald, Marthe
Eriksen leder. Kirkekaffe
14: Formiddagstreff kl 12 00, Onsdagssprell
kl 17 00
18: Gudstjeneste kl 11 00, Kari Hay , Kirkekaffe
21: Onsdagssprell kl 17 00
25: Fellesgudstjeneste på Øståsen kl 11 00 med
Kirkekaffe
28: Formiddagstreff kl 12 00, Sport &Spill kl 17 00
29: Diakoniseminar for alle Oslo-menighetene og
Lillestrøm kl 17 00, Betanien(Egen info)
Dersom du ønsker å være med i en samtalegruppe, kan du kontakte
meg på telefon:41 54 52 03.
Vennlig hilsen Kari Hay, Diakon og menighetsleder på Bjølsen.

