Søndag 12.1. kl 11 00: Generasjonsgudstjenete
Onsdag 15.1. kl 1200: Formiddagstreff v.Reidun.
Refsdal.
Søndag 19.1. kl 11 00: Gudstjeneste v/Johanne
Michaelsen og Liliya Salikhova Haga
Fra 19. til 24. er Kari Hay på landssamling på
Hermon
Søndag 26.1. kl 17 00: Kveldsgudstjeneste
v/Marthe Lian Skjælaaen, Kåre Øgreid og Kari
Hay. Søndagsskole - Enkelt måltid etter
gudstjenesten
Onsdag 29.1. kl 12 00: Formiddagstreff.

Kjære medlemmer og venner av menigheten på Bjølsen !
Det er allerede lenge siden vi hadde julekonsert – og dere husker kanskje den
første sangen: ”Det hev ei rose sprunge”. Jeg synes det er mange roser i
denne menigheten, mange mennesker som gjør vakre ting for fellesskapet og
for enkeltpersoner . Takk for det! Nå er vi i gang igjen – og godt nytt år til
alle sammen.
I løpet av halvåret skal vi feire fellesgudstjeneste på Lillestrøm, og vi er som
menighet invitert til våroffer på Grünerløkka. Palmesøndag feires i vår
menighet med generasjonsgudstjeneste, og vi feirer oppstandelsen med påskelam
og lysandakt. Det blir årskonferanse i Drammen. Vi reiser ikke på menighetstur
denne våren. I stedet kommer vi til å satse på en ”Menighetens dag”. Det
blir leker og uteaktiviteter, gudstjenesteverksted med mer. Vi har dette
arrangementet her i nærområdet – nøyaktig hvor er ikke avgjort. Det kommer
program når dagen nærmer seg. Gebrielle – prosjektet går videre som barnekor
ledet av Hanna Eline Norenes. Vi fortsetter konseptet fra ”Mat &Musikk” –
og starter hver øvelse med et sunt måltid. I vår vil øvelsen starte kl 16 00.
Dersom dere kjenner barnsom kan være interessert, er det fint om dere tipser
oss. Vi trenger også frivillige som forbereder måltidet. Utgiftene dekkes av
prosjektmidler. Formiddagstreffet har listen full av spennende kåsører og
musikere. Det er få steder i våre dager der folk kommer til dekket bord med
hjemmelagde smørbrød! To av bibelgruppene vil i vår arbeide med Johannes

evangeliet. Utgangspunktet er Kjell Nordstokkes bok om tegn og undre i
nettopp dette evangeliet. Studiemetoden er kontekstuell, dvs. det legges opp
til et møte mellom de gamle fortellingene og vår egen tid, våre egne
erfaringer. En annen gruppe arbeider med Korinterbrevene. Mangler du en
gruppe å være i, kan du kontakte menighetens leder.
I høst hadde vi et kurs der vi behandlet gudsbilder og menneskesyn, bibelsyn
og lidelsens problem. Vi vil gjenta det kurset til høsten. Vi vet at det er flere
som har meldt sin interesse. I løpet av våren vil det bli avholdt fire
fordypningskvelder der vi går inn i tematikk knyttet til de enkelte
evangelistene, deres særtrekk og aktuelle målgrupper.
Prosessen mot et sterkere samarbeid med Grünerløkka menighet går sin gang.
Vi ønsker oss felles tjenester innen administrasjon og PR, ressurser til
musikalsk leder – og et tettere organisatorisk samarbeid. Det kan bety en
felles personal komité som også vil inkludere IMCO, felles årsmøte – og et
samarbeid mellom menighetsrådene. Vi står foran avgjørende beslutninger
angående kirkebygget. Mye skjer på Bjølsen! Vi trenger din kreativitet, dine
innspill og vurderinger. Vi vil invitere til kirketorg i mars når mer er avklart i
menighetsrådet.
Ellers vil jeg videreformidle en tanke jeg fikk under arbeidet med den første
prekenen etter nyttår. Jeg studerte vismennenes ferd – langveis fra –ledet av
datidens vitenskapelige markør: Astronomien. De kom til Betlehem. De jødiske
skriftlærde visste at Messias skulle fødes i Betlehem, men vismennenes
observasjoner interesserte dem ikke. Kongen ble redd og følte sin posisjon
truet. De eneste som virkelig brydde seg, var noen fremmede forskere – og en
gjeng lokale gjetergutter. Dette gjenspeiler ulike gjenkjennbare måter å møte
evangeliet på. Bare vismennene og gjeterne møtte mysteriet – og bøyde seg
for det!
Vennlig hilsen Kari Hay, tel 41545293
kari.hay@metodistkirken.no

