Kjære medlemmer og venner av
Metodistkirken på Bjølsen.

NYHETSBREV FRA METODISTKIRKEN
PÅ BJØLSEN, NOVEMBER 2011

Det skjer mye med kirken vår. Det har vært
avholdt dugnad der det ble ryddet på
galleriet, malt og stelt i siderommet der
safen står. Det ble ryddet og kastet.
I tillegg ble det pusset opp på
menighetskontoret. Der er det nå god plass
til samtaler og små komité møter.
Velkommen innom, og takk til alle
deltakere!
På kirketorget ble det orientert om
menighetens økonomi, og det viser seg at vi nå for første gang på lenge har et budsjett i
balanse. Det er hyggelig.
Det skorter litt på givertjenesten. Der har vi mindre enn det er budsjettert med.
Diakonikomiteens leder la fram den første delen av forslaget til ny diakoniplan.
Hovedstyret opprettet et utvalg i 2008 som skulle utarbeide en plan for diakoni i
Metodistkirken i Norge. Vi har for første gang en helhetlig plan for vår tenkning rundt
diakonien i Metodistkirken i Norge. Alle menigheter er utfordret av hovedstyret til å utvikle
sin forståelse og sin praksis på dette området.(Til orientering: Den norske kirke har hatt sin
plan som effektivt arbeidsredskap i
år allerede, og er nå i gang med sin andre
plan.)En lokal plan skal være på plass for den enkelte menighet i løpet av våren 2012, og
Metodistkirkens hovedstyre har forpliktet seg til å holde en diakonikonferanse i løpet av
2012, der vi kan samles og dele erfaringer med planarbeidet.
Foreløpig har vi kartlagt det arbeidet som allerede finnes, og det var mye! Vi har foreslått
noen nye tiltak som vi har fått tilbakemelding på. Det kommer stadig innspill fra grupper i
menigheten vår, og det er vi glad for. En plan er et arbeidsredskap, og den er ment som et
hjelpemiddel til å gi oversikt og å skape fremdrift i arbeidet. Den er også en hjelp til å
avsløre det vi eventuelt overser. Det blir ikke nødvendigvis bedre diakoni av å ha et
plandokument, men det kan bli det hvis vi bruker det godt. Det avgjørende er likevel den
tjeneste som springer ut av en kjærlig vilje til å hjelpe, til å skape rettferdighet. Diakonien
er kirkens kroppsspråk!
Hvordan skal vi forvalte ressursene våre? Skal vi eie eller leie? Det er et annet viktig
arbeidstema i høst. Årsmøtet ba styret utrede ulike modeller for salg, eventuelt andre
driftsmodeller for Bergensgata 12. Det arbeidet er i gang.
Menighetsrådet skal ha et møte med styret mandag 31. oktober. Tilsynsmannen er
orientert om prosessen.

Vi er veldig stolte av våre nye naboer i Bjølsen Bakeri. De har gjort det vakkert i lokalet, og
folk strømmer til. I begynnelsen klarte bakeriet ikke å oppfylle etterspørselen. De var
utsolgt kl tolv! Nå er kapasiteten utvidet, og det er en herlig aktivitet i lokalet.
Barnevognene er tilbake på plass. Fortsetter dette, må vi startet med et tilbud om
”Babysang”.
Det var fint å ha Marit Høyvik på besøk i formiddagstreffet. Folk hadde stor glede av hennes
vakre kunstglass.
Det var også verdifullt å møte åpenheten og ærligheten i programmet med Anonyme
Alkoholikere. To representanter fra arbeidet som drives i våre lokaler kom for å orientere.
For meg ble formiddagen en påminnelse om at forandring er mulig – når Guds kjærlighet
får virke i oss; ”En kraft sterkere enn oss selv”.
Med dette vil jeg ønske alle en god november. Vi har en menighet der du er ønsket – og det
er bruk for deg!
Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår
- å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
- mot til å forandre de ting jeg kan
- forstand til å se forskjellen.
Hilsen Kari Hay
3 Oppstart av ny Bibel/samtalegruppe kl 1930
6 Gudstjeneste kl 11 00 Allehelgensdag, Kari Hay
9 Formiddagstreff kl 12 00, musikalske gjester fra
Øståsen. Onsdagssprell kl 17 00
10 Stille kveld i kirken kl 19 00
13 Gudstjeneste kl 11 00 : Hilde Sanden
18. Møte i diakonikomiteen kl 12 00
19 Juleverksted m. aktiviteter og klovnekurs
20 MBU- gudstjeneste kl 11 00, Kari/ Beate/
klovn
22 Menighetsråd kl 17 00
23 Formiddagstreff kl 12 00,”En kongelig gartner”
Onsdagssprell kl 1700
27 Kveldsgudstjeneste kl 19 00: Kari Hay

Dersom du ønsker samtale, ta kontakt på tel. 41545293
Har du hatt/er du i sorg som du gjerne skulle snakket om, er du velkommen til å delta i
sorggruppe i menigheten. Ta kontakt med diakonikomiteens leder, Grethe Kvæl, tel:
41501619, eller diakon for nærmere orientering.

