1.desember kl 11 00:
Høytidsgudstjeneste v/K. hay -med
besøk av biskop Christian Alsted,
Drammen menighet og Signatur.
Nattverd og kirkekaffe.
8. desember kl 11 00:
Gabriellegudstjeneste v/Kari Hay og
Hanna Eline Norenes.
JULEVERKSTED!!!!! – kirkekaffe for
voksne.

Kjære medlemmer og venner av
Metodistkirken på Bjølsen
Vi går inn i advents – og julehøytid i 2013. I
innledning til denne perioden har jeg vært med å
bake en pepperkakekirke som nå står utstilt i den
store pepperkakebyen i Bergen. Dette gjorde jeg
sammen med mine barnebarn på fire og fem år.
Dette er jo ikke så bemerkelsesverdig – bare en
ting: Vi hadde et hjerte på toppen av
kirkespiret! Det ble egentlig veldig fint, og jeg
ønsker at det er nettopp kjærligheten som skal
rope fra kirketårnene denne høytiden. En
inkluderende kjærlighet som rommer alle slags
mennesker; oss vanlige kirkegjengere, de som
kommer til kirken en gang i året, de som sitter i
fengsel, tiggere og romfolk som sitter og ligger
ute – samfunnets leder og de som ikke synes at
de har noen stemme i det hele tatt – for så har
Gud elsket verden … at han ble menneske !

11. desember kl 12 00: Julelunsj på
Formiddagstreffet med musikalske
gjester.
15. desember kl 18 00: Menighetens
JULEKONSERT v/Signatur, nytt kor,
Øyvind Thormodsæter, Hans Marius
Hoff Mittet, Hanna Eline Norenes, Kåre
Øgreid, Monica og Marie Hovland –
Kari Hay og Knut Evensen
24. desember kl 15 00:
Julaftensgudstjeneste v/Kari Hay, Hans
Marius Hoff Mittet, Knut Evensen.
Misjonsoffer.
2. juledag kl 11 00:
Høytidsgudstjeneste v/Kari Hay og
Hilde Marie Øgreid. Sang: Astrid
Mauseth, Klaver: Knut Evensen.
Julekake-reste- kirkekaffe

I en av de nyeste julesangene synger vi
Himmel på jord, en nåde så stor
Du æ’kke aleine der du bor!

29. desember kl17 00:NB!
Menighetens juletrefest! Ta med en
rett til koldtbord – dette er en fest for
alle aldersgrupper! Kan du ikke ta med
noe, kan du jo gi litt i kollekt! Vi har
leker ved bordet, vi går rundt juletreet
– og ser hva som skjer….

Menigheten kan hjelpe oss med ensomheten – i
hvert fall den menigheten som har tatt sitt kall

5.januar kl 11 00. Nyttårsgudstjeneste
v/Kari Hay, Nattverd og søndagsskole.

på alvor. Hit kan alle komme, og det koster ingenting. Både fellesskapet og nåden er gratis.
Jeg synes nok at julehøytiden er den fest hvor dette markeres best hos oss. Alle blir litt
rausere i julen – ja, bortsett fra Onkel Skrue, da! Men han er ikke noe ideal, heldigvis! Vårt
ideal er et lite barn, født under provisoriske forhold, av foreldre som var underveis. For dette
barnet har høy og lav bøyet kne i snart 2000 år. Barn kan få fram det ømmeste sinnelaget i
oss – vi lærer av deres frie og tillitsfulle adferd i kirken, når de tenner lys, tegner sine bønner
– eller kommer for å finne ut hva velsignelse er når de kneler ved alterringen. Jeg er
takknemlig til alle som gir av seg selv og sin tid ved å delta i fellesskapet vårt. Jeg er
takknemlig til alle som jobber for å få menigheten til å gå rundt. Sammen gir vi Barnet i
krybben – Jesus Kristus –
et ansikt, hender og føtter i en virkelighet som ser så forskjellig ut for de menneskene som
lever i den.
Uansett hvor vi lever, eller hva vi gjør: Vi trenger kjærlighet og fellesskap, vi trenger nåde –
og en kirke med hjerte på toppen!
Så får vi samle oss og innlemme Filippinene, Afghanistan, Kongo, Syria og hele Midtøsten når
vi synger Deilig er Jorden og formulerer de siste strofene som en intens bønn:
Fred over jorden!
Menneske fryd deg:
Oss er en evig Frelser født!,00
For Han er vår fredsfyrste, vårt håp…

Gledelig julehøytid, fred fra Gud vår Far
og den herre Jesus Kristus !
-ønskes deg av Metodistkirken på Bjølsen.
Hilsen Kari Hay
PS: Menigheten ser ut til å ta på alvor at den økonomiske situasjonen på Bjølsen er
vanskelig. Høstofferet i år var bedre enn på lenge:
kr 21 500,- Det er flott! Vi vil så gjerne jobbe videre her på hjørnet vårt, vi har lært på
søndagsskolen at vi skal lyse opp det hjørne der vi bor. Derfor utfordrer vi menigheten til et
juleoffer. Menighetens kontonummer er: 15942316914
DS

