Nyhetsbrev for Metodistkirken på Bjølsen
desember 2011

I høst har vi hatt stor glede av
godt brød til kirkelunsjer og
kveldsmat. Bjølsen bakeri går
så det suser og leverer gode
varer.

Kjære medlemmer og venner
av Metodistkirken på Bjølsen!
Det er tid for årets siste
nyhetsbrev. Mens jeg skriver er
det ganske så svart utenfor
vinduet her på menighetens
kontor. Jeg skimter nakne
greiner som vinden har et godt
grep om. Men her inne er
stemningen god. Jeg har
nettopp hilst på det siste
tilskuddet til menigheten – han
heter Fredrik, og er en staskar!
Det vært fjær på gulvet i kirken
denne uka – som følge av stor
engleaktivitet - og søndag er
det Gabriellegudstjeneste kl 17
00 -ikke gå glipp av den!

Menigheten stilte opp på
dugnad – som alltid! Det er
ryddet og kastet, og planer for
utbedring av fasaden er under
arbeid. Vi er mange som gleder
oss til å få opp et nytt skilt som
forteller hvem vi er. Kors på
toppen kan det også bli, dersom
vi ønsker det. Ikke minst gleder
vi oss til å få en innbydende
kirkebakke som gjør at hjørnet
vårt kan tiltrekke seg
oppmerksomhet i området, og at
vi kan bety noe som
Metodistkirken på Bjølsen. Vi
har startet et samarbeid med
bydel Sagene, og de er
nysgjerrig på hva vi kan bidra
med. Betanien koordinerer dette
arbeidet. Det første tiltaket er at
en gruppe frivillige fra området
samarbeider om tilbud til
Bjølsen-barn som ikke reiser på
vinterferie i februar. Vi er med!

67 barn, unge- og voksne deltok på MBU-helgen vår. Juleverkstedet
er alltid populært, og i år satte klovnen Gunnar sitt preg både på
verkstedet og på søndagens gudstjeneste. Bertene deltok friskt!
Diakonikomiteen er i sving. Det blir noen overraskelser i forbindelse
med julen, og et arbeides med menighetstur til Ildjartunet i mai.
Det blir både dåp og konfirmasjon å glede seg til på nyåret. Selv
gleder jeg meg også til det nært forestående:
 Julemarked utenfor kirken og konserten den 18. desember.
 Julaftens gudstjeneste med unge kunstnere fra menigheten vår kl
14 00
 2.juldeags gudstjeneste m/medbrakte julekaker kl 11 00
 Juletrefest for hele familien 29. desember kl 17 00.
Da ønsker jeg dere alle en herlig julehøytid, der hver enkelt kan få et
glimt av dette forunderlige møtet mellom himmel og jord. Et møte
som kommer til uttrykk i et lite barn født i et uthus – et barn som får
både gjeter, konger og vismenn til å bøye seg i ærefrykt. Innfor dette
barnet er vi alle like mye verd, uansett status. For slik er det i Guds
virkelighet! Takk for et godt arbeidsår. Shalom. Kari Hay
Program for desember:
4. desember kl 17 00 : (Merk tiden) Gabriellegudstjeneste v/ Kari Hay
Linda Kronen Sømme, André Storeng og barnekor.
7. desember kl 12 00: Juleavslutning på formiddagstreffet, Frode
Birkeland og Pirko Liisa Larsen
8.desember kl 1900: Stille kveld- denne gangne i Bjølsen Bakeri.
11.desember kl 1100: Gudstjeneste m/ Liliya og ”Celebrate” fra
Larvik. Diakonikomiteen inviterer våre seniorer til lunsj.
18.desember: Julemarked fra kl 12 00- Konsert m/Signatur kl 18 00
Leder: Christian Solgaard
24.desember kl 15 00:Julaftensgudstjeneste. Kari Hay, Hans Marius
Mittet ,Caroline Skjørshammer og Knut Evensen
26.desember kl 1100: Gudstjeneste v/Øystein Brinch. Herdis Marie
Ruud Hansen synger og Kåre Øgreid er organist.
29.desember: Menighetens juletrefest kl 16 00! Vi tar med litt å spise
og setter det på et felles bord. Så blir det leker, gang rundt juletreet og
et lite julespill. Velkommen!

