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Gudstjenesteliste
Søndag 4.6 kl 11.00 Gudstjeneste. 1.pinsedag
Biskop em. Øystein Olsen
Felles med Frelsesarmeen
Organist Ayumi Tanaka
Forbønn: Vårt teologiske seminar
Skriftleser: Pirkko-Liisa Larsen
Kirkeverter: Kari Skinningsrud
og Dag Aanerud
Søndag 11.6 kl 11:00 Friluftsgudstjeneste
på Fetsund Lenser
Karin Krissly, vikarprest i Fet
Pastor Steinar Hjerpseth
Torshovkorpset
Søndag 18.6 kl 11.00 Gudstjeneste. Takkedag
Nattverd
Pastor Steinar Hjerpseth
Organist Ayumi Tanaka
Forbønn: Sandnes menighet
Skriftleser: Marit Øistad
Kirkeverter: Unni og Leif Kristiansen
-----------Felles gudstjeneste for metodistmenighetene
i Stor-Oslo hver søndag kl 11.00 hele
sommeren, i Centralkirken, St.Olavsgt. 28 :
Søndag 25.6
Søndag 2.7
Søndag 9.7
Søndag 16.7
Søndag 23.7
Søndag 30.7
Søndag 6.8
Søndag 13.8

Kjerstin Winge
Pastor Terje Nilsen
Pastor Harald Larsen
Pastor Maria Pedersen
Diakon Olav Øgreid
Pastor Christina Thaarup
Teologistudent Helene Granum
Pastor Steinar Hjerpseth

--------------Det arbeides med å få til noen samlinger i kirken
vår i løpet av sommeren. Nærmere informasjon
vil foreligge til takkedagen.

Søndag 20.8 kl 11.00 Gudstjeneste.
Samlingsdag. Pastor Steinar Hjerpseth
Søndag 27.8 kl 11.00 Gudstjeneste
Pastor Harald Larsen

Ordets hilsen

Hva forbinder du med Kristi himmelfartsdag?
Mange har ikke noe spesielt forhold til denne
dagen, annet enn at det er en ekstra fridag.
Noen har lagd seg gode tradisjoner som de
gjentar år etter år. For noen handler det om
en tur til Sverige. For andre innebærer det ei
ekstra kjærkommen langhelg på hytta. En
ekstra fridag kan også gi en anledning for
hyggelig samvær med familie og venner, og
eventuelt en tur ut i naturen.
Hva var det egentlig som skjedde Kristi
himmelfartsdag? Ja, det ligger jo for så vidt i
navnet. Jesus forlot jorda igjen etter å ha
levd her i en mannsalder. Han kom for å gi
oss del i Guds rikes virkelighet. Når hans
oppdrag er utført forlater han jorda igjen.
Men forlater han også oss? Nei, det må vel
sies å være kjernen i budskapet om Kristi
himmelfartsdag. Jesus kom til denne verden
for å leve her som et menneske, med alt hva
det innebærer. Det feirer vi jo spesielt i jula.
Når så hans oppgave med å åpne og dele
Guds rike med oss er utført, ja så forlater
han livet som mennesket. Etter Kristi
himmelfartsdag er han ikke lenger begrenset
av de rammer og begrensninger som
menneskelivet setter. Nå er han tilbake i
Guds egen dimensjon og kan leve og virke
overalt.
Jeg har alltid vært glad i de to versene i
Lukas 24: 50-51 hvor vi kan lese at Jesus
løftet hendene og velsignet sine venner, og
mens han velsignet dem ble han tatt opp til
himmelen. Han stoppet ikke å velsigne sine
venner før han forlot dem, og det er en god
tanke å ha med oss at han fortsetter og
velsigne oss etter at han forlot denne
verden. Han sa jo også at han vil være med
oss hver eneste dag. Kristi himmelfartsdag
understreker for oss at han som en gang
kom for å leve sammen med oss og gi oss
del i sitt rike, han lever og er tilstede her og
nå midt i våre liv. Han forlot verden igjen,
men på en slik måte at han fortsatt lever og
er nær oss og er virksom. Han ønsker ikke at
noen skal behøve og leve overlatt til seg selv
og uten Gud. Han er tilstede overalt!
Pastor Steinar

--------------

Faste samlinger
Speiderne har ferie fram til skolestart.
Formiddagstreffet/Sangkafèen
Mandag 12.juni
Tur til Kirkestua ved Nittedal kirke.
Felles med Kirkeringen
Avreise fra kirken kl 11.30.
Påmelding til Arne Borgen, 90552127
Kirkeringen
Mandag 12. juni kl 11.30. Merk dag og tid!
Tur til Kirkestua ved Nittedal kirke.
Avreise fra kirken kl 11.30
Påmelding til Arne Borgen, 90552127
Livsverksted
Tirsdag 29.august kl 18.00

Notiser og nytt
Vi gratulerer !
-Finn Bigum som fyller 85 år 28.august !
Pastors ferie
Pastor har ferie uke 27 til og med uke 31.
Vi deltar i pastoral vaktordning, og disse ukene
er fordelt som følger:
Uke 27: Harald Larsen
tlf: 970 46 227
Uke 28: Maria Pedersen tlf: 454 15 233
Uke 29: Kari Hay
tlf: 960 40 168
Uke 30: Christina Thaarup tlf: 948 05 686
Uke 31: Ola Westad
tlf: 414 15 802
Menighetsrådet for kommende år:
Leder/legdelegat: Lynn Freligh
Sekretær: Toril Olsen
Forvaltningsrådet: Unni Hagen
Personalkomiteen: Bente Moen Torgersen
BUR: Sigurd Hjerpseth
Programkomiteen: Øystein Olsen
Ex officio:
Pastor Steinar Hjerpseth

Eidsvoldsgangen 3
2004 Lillestrøm
Menighetskontoret:
Tlf. 63 81 61 48
E-post:Lillestrom@metodistkirken.no
Hjemmeside:
www.metodistkirken.no/lillestrom
Menighetens konto: 1286.25.04230

Speiderdag og garasjesalg
Speidergruppa vår arrangerer garasjesalg
lørdag 17.juni, Torvgata 13b i Lillestrøm,
hos Arne Borgen.
Åpningstider: 10.00 – 15.00
Kjøkkenredskap, servise, pyntegjenstander,
hageredskap, bilder, snekkerverktøy etc.
(Ikke møbler/hvitevarer/TV)
Kafeteria: Kaffe, vafler og boller
Det blir satt opp store telt i tilfelle regn.
Velkommen til stordugnad for speider`n!
Sommeravslutning
Formiddagstreffet/Sangkafeen og Kirkeringen
arrangerer også i år felles sommeravslutning.
Turen går til Kirkestua ved Nittedal kirke.
Det blir godt program og bevertning.
Påmelding til Arne Borgen: 90552127
Avreise fra kirken mandag 12.juni kl 11.30

Misjonsprosjektet
Vi minner igjen om vårt misjonsprosjekt hvor
vi samler inn til brønn og latrine i Fulawahun
i Sierra Leone. Gaven kan sendes til konto:
3000 13 88084 og merk innbet. «LillestrømFulawahun». Eller du kan gi en merket
konvolutt i kollekten. Så langt har vi registrert
ca kr 5.000,- Vårt mål er kr 30.000,Sommerfesten
Metodistkirkens Sommerfest blir i år et
ekstra spennende prosjekt da det nå blir på
nytt sted, Fredtun folkehøgskole i Stavern.
Her vil det være god plass til alle
sommerfestens aktiviteter inkludert MBU
sine leirer for barn og unge.
Sommerfesten finner sted 27. – 30.juli.
Påmelding på kirkens hjemmesider.
Det er Kjølberg menighet som har ansvaret
også i år. Det er også fullt mulig å komme
innom og besøke sommerfesten, man kan
også kjøpe enkeltmåltider.
Lørdag etter lunsj er det store
Misjonsmarkedet !

Pastor: Steinar Hjerpseth
Fridag er mandag
Tlf. Privat: 48 89 53 21

Vaktmester: Tolosa Goro
Tlf: 41 37 62 23

Leder av menighetsrådet: Lynn Freligh
Mobil: 40851209,
E-post:lynfre649@gmail.com
Menighetsbladet:
Redaktør: Steinar Hjerpseth
Frist for innlevering av stoff til neste
menighetsblad er satt til 10. i hver
måned.

