
                                      

Kjære menighet og venner! 

 

 Programmet for november: 

 

5 Gudstjeneste kl 11.00. Nattverd                                                                                                     
Kari Hay. Andrè Storeng. Hans Marius H.Mittet.Retro. Søndagsskole 

7 Menighetsråd kl 17.00.   Signatur øver kl 19.00 

8 Solidaritetsgruppa kl 17.00 

9 Stille kveld kl 19.00 
12 Felles gudstjeneste kl 11.00 i Centralkirken, St.Olavsgt. 28 

Maria Pedersen og Ola Westad. Kåre Øgreid m/band 
Signatur synger / Tamburine Dancers fra IMCO 
Søndagsskole / Kirkekaffe 

14 Signatur øver kl 19.00 

15 Formiddagstreff kl 12.00 Petter Evensen: ”Terapiridning  – hester og 
mennesker.” Solidaritetsgruppa kl 17.00. Retro øver kl 19.00 

19 Gudstjeneste kl 11 00.                                                                              
Steinar Hjerpseth. Andrè Storeng.  Søndagsskole 
Skrangleorkester. Konfirmantpresentasjon 
Kirketorv 

21 Signatur øver kl 19.00 

22 Solidaritetsgruppa kl 17. 00 

26 Sinnsrogudstjeneste kl 19.00 
Steinar Hjerpseth. Kåre Øgreid. Felles med Lillestrøm menighet 

28 Signatur øver kl 19.00 
29 Solidaritetsgruppa kl 17.00. Retro øver kl 19.00 

3.12 Generasjonsgudstjeneste kl 11.00   
BUR. Andrè Storeng. 
Juleverksted etter gudstjenesten  

 

 

Nyhetsbrev fra Metodistkirken 

på Bjølsen november 2017. 



-Vi er allerede kommet litt ut i november måned. Hjertelig takk til Kari Hay som hadde 

ansvar for gudstjenesten Allehelgensdag!  

 

-12.november er det igjen tid for felles gudstjeneste med de andre menighetene i 

Stor-Oslo, denne gangen i Centralkirken. Pastorene Maria Pedersen og Ola Westad. 

Musikk ved Kåre Øgreid med band. Det blir sang ved Signatur, og Tamburine 

Dancers fra IMCO vil delta. Det er også søndagsskole og kirkekaffe! 

Velkommen til en flott storsamling! 

 

-19.november har vi gudstjeneste kl 11.00. Steinar Hjerpseth/Andrè Storeng. 

Denne søndagen vil vi presentere våre to konfirmanter for menigheten. 

Vi inviterer også til skrangleorkester!  Det ble gjennomført første gang på 

menighetsturen i september og var vellykket. Ta med deg ditt instrument og bli med å 

spille til enkle sanger. Vi møtes søndag kl 10.00 for en gjennomgang før 

gudstjenesten. 

Under kirkekaffen denne søndagen vil vi også ha et kirketorv. Vi vil se nærmere på 

programmet for neste år, spesielt med tanke på at menigheten har pastor i halv 

stilling. 

 

-Merk at årets juleverksted vil finne sted etter gudstjenesten søndag 3.desember! 

 

-Hver onsdag kl 16.45 serveres det middag i kirken som oppstart til 

Solidaritetsgruppa. Anne Sissel Bergum er primus motor for middagslagingen og hun 

er også nå vår leder av diakonikomiteen. Vi ønsker å utvide dette tilbudet til å gjelde 

alle som ønsker å delta i et måltidsfellesskap! Det er en flott måte å komme sammen 

i en uformell sammenheng og også med en lav terskel for å invitere med seg nye 

mennesker. Middagen vil ha en minstepris på kr 30,- 

Gi beskjed/SMS til Anne Sissel helst i løpet av tirsdagen om du ønsker å delta! 

Anne Sissel Bergum:  tlf: 988 02 885 

 

Kirkens telefonnummer er: 41545293. 

E-post-adresse: steinar.hjerpseth@bjolsen.metodistkirken.no 

 

Med vennlig hilsen pastor Steinar Hjerpseth 

 


