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]
Kjære medlemmer og venner av Metodistkirken på Bjølsen!
Høsten er ugjenkallelig her – det ser jeg på løvverket utenfor vinduet på
kontoret. Fortsatt er det så mye løv at det gir skygge så jeg kan arbeide selv om
sola skinner – men snart er det bare kvister og greiner igjen… Jeg liker høsten.
Jeg liker den klare, litt skarpe lufta – og aldri er vel himmelen SÅ blå som på en
god høstdag! Jeg ser fram til høstofferfest og Allehelgensfeiring.
Menighetens liv blomstrer mer om høsten enn om sommeren. Om sommeren er vi
hver for seg, men nå samles vi. Samtalegrupper gjenopptas. Komité
ene møtes. Kaffetrakteren går varm… Sist søndag talte jeg om ”Skatten i
leirkar” – et uttrykk som jeg synes er treffende – også som bilde på vår
menighet. Bygningene er litt slitne, men det skjer mye innenfor som er vakkert
og livgivende.
”Hvem er vi & Hva tror vi” er et nytt satsingsområde – et kurs der vi underviser,
drøfter og deler erfaringer omkring sentrale trosspørsmål. Vi som deltar, synes
dette er spennende og bevisstgjørende.
Vi gleder oss over livet og spiritualiteten i generasjons-gudstjenestene og over
fellesskapet og gudsnærværet i de øvrige samlingene. Det gjelder søndagene og
på formiddagstreffene, på torsdagene med Stille kveld og på Mat& Musikk.
Vi arbeider med å utvikle rutiner for PR – det krever en del frivillighet når
menigheten har pastor/diakon i halv stilling. Men vi har et konstruktivt og ivrig
menighetsråd, så dette løser vi! Det har krevd mye frivillig assistanse også på
det tekniske området i høst. Nettet har vært ustabilt, og ikke all
korrespondanse har gått som den skal. Stor takk til alle gode hjelpere.
Menigheten arbeider med å utvikle bygningsmassen i kirken, så vi kan utnytte
bruksarealet vårt bedre. Vi må ned i husleie, og for å få det til, må vi ”krympe”

grunnflaten vi benytter. Heldigvis har vi et flott galleri og en ubenyttet gang på
samme plan som galleriet. Det gir oss muligheter! I løpet av høsten må vi
bestemme oss. På kirketorget ble det lagt fram nye tegninger for kirkerommet
vårt. Det er flere muligheter, og det ser vakkert og spennende ut. Tegningene er
tilgjengelig ved henvendelse til meg, eller Morten Skjørshammer.
Vi har skiftet teleleverandør. Det betyr at vi en kortere periode har nytt
telefonnummer: 21445119 . Det er kirkens fasttelefon. Kontoret er betjent
mandager mellom kl 10 00 og onsdager mellom kl 19 00 og 21 00. Hvis du
ønsker å komme hit, eventuelt avtale tid for samtale, kan du også ringe
41545293.
Jeg minner om Høstofferfesten vår den 20. oktober. Da får vi besøk av
Metodistkirken på Grünerløkka, og Terje Nilsen taler. Det blir kirkekaffe. Legg
også merke til 3. november. Da er det Allehelgensdag. I år blir det en feiring
av det store kretsløpet. Hans Marius Mittet og Maria Haukaas Mittet skal døpe
sitt barn, men vi skal også minnes våre døde. Det blir vakker sang og musikk.
Vedlagt dette nyhetsbrevet, følger en fullstendig liste over programmet for
dette halvåret. Den er oppdatert i forhold til tidligere lister. Det hender ting
endrer seg underveis. Merk dere at Formiddagstreffene ha følgende program:
16.oktober kl 12 00: Gjest: Kjerstin Winge
30. oktober kl 12 00: Gjest : Randi Saga som leser dikt og forteller historier.
13. november kl 12 00: Gjest: Harald Larsen
27.november kl 12 00: Gjest: Anne Grethe Spæren Rørvik
11. desember kl 12 00: Juleselskap. Gjest: Frode Birkeland og Pirkko Liisa
Larsen.
Det er ikke vanlig generasjonsgudstjeneste i november. Den 10. nov er det
fellesgudstjeneste på Grünerløkka.. Yngvar Ruud er gjestetaler den 17. nov. Vi
feirer MBU – dagen 24. november kl 17 00. Den er tilrettelagt for alle
aldere. Legg også merke til kveldsgudstjenesten 27. oktober kl 17 00. Det er
et annerledes gudstjenestetilbud med søndagsskole for barna, lovsang, enkel
preken og et hyggelig måltid til slutt. Dere vil få tilsendt eget program for
desember og julen. Vi har allerede begynt forberedelsene til julekonserten, og
her kan dere ha forventninger! Jeg røper ikke mer.

Med vennlig hilsen Kari Hay.

