Invitasjon til Årskonferansen 2019 i Oslo
Velkommen til en spennende årskonferanse i hovedstaden 20.-23. juni. Det er i år tre instanser
som er vertskap sammen – menighetene på Bjølsen og Lillestrøm og Metodistkirkens
teologiske seminar på MF.

Tema for årets konferanse er: Åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører.
Dette er som kjent den globale Metodistkirkens motto. Dette er særlig aktualisert etter den
ekstraordinære generalkonferansen i februar, og vi må tenke gjennom på nytt hvordan vi nå
uttrykker at vi er en kirke med åpne hjerter, sinn og dører. Temaet vil bli belyst i gudstjenester
og andre sammenhenger, og også under selve forhandlingene.

Forhandlingene vil foregå i det største auditoriet på MF vitenskapelig høyskole på Majorstua,
og vi spiser lunsj og middag i studentkantina. Overnatting vil være på Smart hotel som ligger
vegg i vegg med Centralkirken hvor åpnings- og avslutningsgudstjenesten samt festen lørdag
kveld vil foregå. Hotellet har små rom, men god og fresh standard. Her vil alle få enerom,
med mindre de ber om noe annet i påmeldingen.

Fredag kveld inviterer vi alle delegatene til Retromesse i Metodistkirken på Bjølsen. Retro er
vårt ferskeste kor og hvor medlemmer fra begge vertsmenighetene deltar. Dette blir en livsnær
og hjertevarm kveld i kirken. Lørdag kveld inviterer vi til fest med lave skuldre. Her kan vi
love glimt i øyet, fristende tapas, god tid til å prate med hverandre, og musikk av høy kvalitet
fra koret Signatur. Du kan også være med i Skrangleorkesteret – som er en oppfinnelse som
lever i Metodistkirken på Bjølsen der alle med tilgang på et instrument kan være med. Kan
hende bruker du instrumentet ofte og regnes som god, kan hende ligger instrumentet godt inne
i skapet og ingen vet at du engang spilte på det. Nå er det tid for å finne instrumentet fram og
bli med på noe stort. Det er Andre Storeng som holder i dette, og invitasjon og noter finner du
ved å følge linken under. Vi håper mange tør å hive seg på dette, og det blir en liten øvelse
lørdag ettermiddag.

Vi som er vertskap har sammen med hovedstyret hatt en visjon om en enklere og rimeligere
årskonferanse. Det tror vi er i alles interesse. Vi har klart å gjøre det noe rimeligere enn før. Vi
tar i bruk lokaler vi allerede har tilgang til, og vi velger enklere serveringsløsninger for
måltider og fester. Men vi byr på gjestfrihet, på musikalske perler på rad og rekke, på gode
rammer for vanskelige samtaler, og på et romslig fellesskap for både delegater og gjester. Sol
og sommervarme er litt vanskelig å love, men vi gjør så godt vi kan.

I Oslo kjører vi kollektivt. Det må delegatene til Årskonferansen gjøre også. I påmeldingen
kan du velge mellom å bestille et kort som rekker hele Årskonferansen, eller å ordne deg selv.
Prisen blir den samme, så om du tenker at du vil gå noen av strekningene lønner det seg å
bruke appen Ruter Billett. Hvis du heller vil gjøre det enkelt bestiller du et kort som ligger i
konvolutten din når du ankommer. Dette aktiviserer du ved første gangs bruk, og etter det har
du det bare med deg. Mellom hotellet og MF går det T-bane og trikker hele tiden, og det tar ca
en halvtime å gå.

Det er ikke mulig å parkere i Oslo sentrum mer enn to timer om gangen. Det er rikelig med
parkeringsplasser ved MF, men prisen ligger på flere hundre kroner pr dag. Har du el-bil kan
du parkere gratis der. Dersom noen har handicap-kort i bilen sin og ønsker å kjøre den ber vi
dere kontakte oss på forhånd.
Påmelding gjøres på www.metodistkirken.no/aarskonferansen
Vi gleder oss til å ta imot påmelding fra alle delegatene. Fristen både for betaling og
påmelding er 1. mai. Konferansebilletten er på kr 4500,- pr delegat.

Hjertelig velkommen til Oslo og til konferanse!
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