Velkommen til
Metodistkirkens årskonferanse
2009 i Oppegård 18.- 21. juni

forandre
Frist for påmelding 1.mai

Øståsen menighet

Mot til å forandre
• Når vi vil følge Kristus i hverdagen, trenger vi mot til å forandre det
som hemmer åndelig vekst i våre liv og i våre fellesskap. Vi trenger også
mot til å søke de kilder som fremmer denne veksten. Det er Kristus selv
som gir oss mot og kraft. I metodistisk teologi kaller vi det helliggjørelse.
• Metodistkirken i Norge har vedtatt at NY START skal være hovedtema
for kirkens satsing de nærmeste fire årene. De to hovedlinjene som skal
følges er å utvikle gode ledere og starte nye fellesskap. NY START krever
mot til å forandre det som ikke fungerer og våge å satse nytt.
• Stiftelsen Betanien i Oslo startet i 2003 et pilotprosjekt – Treffpunkt
Recovery – i samarbeid med Øståsen menighet. Det har blant annet gitt
som resultat at det hver måned arrangeres sinnsrogudstjeneste i Øståsen kirke og nå også i seks andre metodistmenigheter i Østlandsområdet. Fredag kveld kan du få delta på en slik gudstjeneste. Årskonferansens motto er inspirert av sinnsrobønnen:
”Gud, gi meg sinnsro til å godta
de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.”

forandre

Velkommen til Oppegård
Konferansen åpner torsdag 18. juni med lunsj i Sofiemyr kirke kl 12. 00 etterfulgt av åpningsgudstjeneste kl 13.00.
Konferanseforhandlingene finner sted på Quality hotell på Mastemyr. Konferansekontoret er åpent fra kl 10.30 på torsdag for de som velger å installere seg på hotellet før åpningsgudstjenesten.
Forhandlingene starter kl 15.30. Konferansen avsluttes med ordinasjonsgudstjeneste i Sofiemyr kirke søndag kl 11.00.
Kommer du med fly til Gardermoen, ta flybuss retning Ski (går hver hele
time). Gå av på Granholtet. Derfra er det kort vei til Sofiemyr kirke. Kommer du til Oslo med tog eller buss, ta buss nr 83 (Tårnåsen) fra Strandgaten
ved Børsen til Mastemyr hotell eller til Sofiemyr.

Konferansebilletten koster kr 4750.- og inkluderer overnatting i dobbeltrom (tillegg enkeltrom kr 365,- pr døgn) og alle måltider fra lunsj på torsdag til og med frokost på søndag. Lørdag blir det festmiddag på Oscarsborg festning i Drøbak. Reisen dit og middagen er inkludert i prisen.
Dersom du ikke skal være med på hele konferansen eller lar være å delta
på enkelte måltider, er det viktig at konferansekontoret får beskjed.
Siste frist for påmelding er 1. Mai 2009.
Meld deg på via www.metodistkirken.no
Enetuelt fyll ut påmeldingsskjema (eget dokument) og send det til
Anne-Brit L. Johansen, Slåbråtv. 10c, 1415 Oppegård.
Konferansebilletten betales innen 1. Mai til Øståsen metodistmenighet
Bankgiro: 1614.27.80422
Konferansetelefon: 90506 068 etter 1. juni
Påmelding er ikke gyldig før konferansebilletten med eventuell tillegg er
betalt.

Hotell
Buss 83
Øståsen kirke

Sofiemyr kirke
Tog
Buss 83
Flybuss

Program
Torsdag 18. juni
kl 12.00 Lunsj i Sofiemyr kirke
kl 13.00 Åpningsgudstjeneste i Sofiemyr kirke
kl 15.30 Åpning med konstituering. Forhandlinger.

Fredag 19. juni
kl 08.30 Forhandlinger
kl 11.30 Tema med Harry Månsus
kl 14.30 Forhandlinger
kl 16.30 Pastoral sesjon / Leg sesjon
kl 21.00 Sinnsrogudstjeneste i Øståsen kirke

forandre

Lørdag 20. juni
kl 08.30 Forhandlinger
kl 15.00 Kallsgudstjeneste med høytidssesjon i Øståsen kirke
kl 18.30 Tur til Oscarsborg med festmiddag

Søndag 21. juni
kl 11.00 Ordinasjonsgudstjeneste i Sofiemyr kirke

Mer informasjon kommer på
www. metodistkirken.no/kolbotn
Sofiemyr kirke
Øståsen Metodistkirke

