
Panelsamtale i Metodistkirken i Norge med utgangspunkt i 

lovgivningen om vigsel av likekjønnede par 

Centralkirken menighet 

I 2007 gjennomførte Metodistkirken i 
Norge samtaler om homofili etter modell 
av Christian Conferencing. På Årskonfe-
ransen til Metodistkirken i Norge i 2014 
ble følgende forslag vedtatt etter et 
Oversendelsesforslag fra Liv Berit Carl-
sen:  
Hovedstyret vurderer å igangsette sam-
tale etter modell av Christian Conferen-
cing om Metodistkirken i Norge sin rela-
sjon til likekjønnede par.  
Det ble behandlet av hovedstyret. På 
årskonferansen, juni 2015, ble følgende 
forslag vedtatt: 
1. På grunn av utviklingen i årene etter 
2007 er det behov for nye samtaler, 
etter modell av Christian Conferencing.  
 2. Utgangspunktet for samtalene er Me-
todistkirkens Kirkeordning og at en ak-
septerer at det finnes ulike meninger og 
holdninger til ulike ståsteder innenfor 
Metodistkirken i Norge.  
 3. Utgangspunktet er at to personer av 
motsatt eller samme kjønn (i norsk lov-
givning) kan inngå ekteskap.  
 4. Utgangspunktet for samtalene er at 
alle deltagere er medlemmer i Metodist-
kirken i Norge.  
 5. Informasjonsmateriell og forarbeidet 
gjort av The United Methodist Church 
anbefales brukt aktivt.  
6. Samtalene bør gjøres under veiled-
ning/ledelse av personer som kjenner 
Christian Conferencing.  
7. På årskonferansen 2016 vil det bli satt 

av tid til en samtale etter modell av 
Christian Conferencing.  
Mål med samtalene:  
 1. Øke egen forståelse for forskjellige 
ståsteder hos deltagere gjennom samta-
le. 
2. Refleksjon rundt metodistkirken som 
fellesskap av kristne med ulike ståsteder 
3. Erfaringene fra samlingene vil være 
med å gi form til behandlingen på 
Årskonferansen i 2016, men målet er 
ikke nødvendigvis å komme til en eller 
flere innstillinger/ forslag. 
Samtalene vil foregå i åpne menighets-
møter: 
Centralkirken Bergen, lørdag 12. mars kl. 
12.00 – 15.00 
Centralkirken Oslo, lørdag 30.april kl. 
12.00 – 15.00 
Årskonferansen i Stavanger, juni 2016 
 
Alle møtene vil bli streamet. Det vil være 
mulig å sende inn spørsmål til møtele-
der, men ikke stille spørsmål i selve mø-
tet. Samtalene ledes av tilsynsmann Øy-
vind Helliesen. 
Deltakere i Panelsamtalen: 
Anne-Grethe Spæren Rørvik – pastor i 
Drammen, Dag Martin Østevold – pastor 
i Centralkirken  Bergen, Bjørn Helge 
Sandvei – pensjonert gresk lærer MF, 
Kathrine Meltzer - legkvinne, Magnus 
Løvland - legmann, og Aart Huurnik – 
legmann, leder av Misjonsarbeidet i Me-
todistkirken. 
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Dette skjer i  mars og april…  
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SØNDAG 28. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B Thorsen taler 
Brede Aasen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 1. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 2. mars 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
Pastor Per Braaten. Kap 7 , del 2 
 
Fredag  4. mars 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 
SØNDAG 6. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Evangeliseringens dag 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam 

Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 8. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 9. mars 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
pastor Dag Martin Østevold. Kap 8 
 
Fredag 11. mars 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE i Åsane  
kulturhus! Ungdomsmøte og kafè 

 
Kl 1830 FREDAGSKLUBBEN for 1.-7. 
klasse. Taco og aktiviteter i Central 
hall 
 

Lørdag 12. mars 
Kl 1200-1500 Panelsamtale med 
utgangspunkt i lovgivningen om 
vigsel av likekjønnede par. Se mer 
informasjon på forsiden 
 
SØNDAG 13. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjørn Olav Hammerstad taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 15. mars 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Rolf Helen Iversen taler 
Kjell Abrahamsen synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 16. mars 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 18. mars 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 

Påskens gudstjenester 

SØNDAG 20. MARS 
PALMESØNDAG 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste for store og små 
Lovsangsteam. Barnefest  
 
FREDAG 25. MARS 
LANGFREDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler. Hildur Kleppe leder 
Ad hoc lovsangsteam. Soloinnslag ved Bjørn Arne Østevold 
 
SØNDAG 27. MARS 
1. PÅSKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler.  Karen Kristine Rasmussen leder 
Ad hoc lovsangsteam  

Besøk vår nettside www.centralkirken.no 

og følg oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i-bergen  



 

Nytt seminar om forsam-

lingssang i Bergen  

Central fredag/lørdag 

15-16. april 

Fredag 1800-2200, lørdag 1000-
1500. Målgruppen er prester, guds-
tjenesteledere, musikere og andre 
som har oppgaver med å plukke ut 
salmer og sanger til gudstjenester. 
 
 Sentralt i seminaret står fornyelse 
av salmesangen, anbefalte salmer i 
vår gamle salmebok og i Norsk Sal-
mebok (salmekanon) samt andre 
kilder. Informasjon om nettverket 
og hvor vi legger informasjon. Fre-
dag vil vi også lage en salme-
kveld hvor andre også vil delta i 
sangen. Vi synger og presenterer 
gammelt og nytt stoff, snakker om 
hvilke hensyn vi må ta når vi velger 
salmer osv.  
 
MNA (Metodistkirkens nasjonale 
arbeid) er initiativtaker med Kåre 
Øgreid (musikkansvarlig i Oslo Cen-
tral), Harald Holtet (organist i Ber-
gen Central) og Olav Øgreid (diakon/
organist i Øståsen) som forelesere/
sangledere. 
 
PÅMELDING BES SENDT OLAV ØG-
REID PÅ E-MAIL oegre@online.no 
SENEST INNEN 15. MARS. Seminaret 
dekkes av MNA, men reise og opp-
hold må betales av deltaker/
menighet. Det kan søkes MNA om 
tilskudd til reis/opphold for dem 
som har store utgifter. 

NB! Se eget program nede på 
foregående side for påsken 2016 
 
Tirsdag 29. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 30. mars 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
SØNDAG 3. APRIL 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjarte Notnæs taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 4. april 
Kl 2000 Menighetsrådsmøte 
 
Tirsdag 5. april 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 6. april 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 8. april 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 
SØNDAG 10. APRIL 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 12. april 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 13. april 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 15. april 
Kl 1830 FREDAGSKLUBBEN for 1.-7. 
klasse. Taco/aktiviteter i Central hall 
 
Fredag 15. og lørdag 16. april 
Seminar om forsamlingssang (info til 

høyre). Fredag kl 1800-2200 og lør-
dag kl 1000-1500  
Lokalpredikantsamling fredag kl 
1800-2115 og lørdag kl 1000-1500  
 
SØNDAG 17. APRIL 
VÅROFFERDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Leif Jacobsen taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 19. april 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Torhild og Yngvar 
Ruud taler og synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 20. april 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 1900 Ord. menighetskonferanse 
 
Fredag 22. april 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 
Merk! Åpen kirke med lovsang ved 
”Connected” lørdag 23. el søndag 
24. etterm/kveld. Info kommer! 
 
SØNDAG 24. APRIL 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder. Lovsangsteam. Blåserekke 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 26. april 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 27. april 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Onsdag 29. april 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE i Central 
hall. Ungdomsmøte med kafè, lov-
sang og tale 
 
NB! Mindre endringer kan forekomme  
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St. Hanshaugen, 0131 OSLO. 
 
KID nummeret sikrer korrekt re-
gistrering og skattefradrag. Ved 
årets slutt blir hver giver elektronisk 
registrert med gavestørrelse hos 
Skattekontoret, slik at man ved 
skatteberegning får igjen 25 % av 
beløpet. Og den gode nyheten er at 
beløpsgrensen for gaver med skatte-
fritak er øket til kr 25.000 per år! 
Det er fullt mulig å gi større gaver, 
men det er maks 25.000 kr man kan 
få fratrekk i skatt for.  
 
 
På forhånd tusen takk for din gave! 

Centralkirken driver mye spennende 
og godt arbeid. Særlig ønsker vi å 
satse på arbeidet blant våre barn og 
ungdommer. Arbeidet koster penger 
og vi er avhengige av gaver for å 
drive vårt arbeid. Kan du tenke deg 
å bidra? Om du ikke ønsker å gi et 
fast beløp hver måned så tas alle 
gaver imot med stor takk. Dersom 
du vil gi en engangsgave til menig-
heten kan du bruke dette konto-
nummeret: 3000.28.48542. 
Det er to måter å komme i gang 
med fast giver ordning: 
Man henvender seg til Metodistkir-
kens hovedkontor og får et KID 
nummer. Dette skriver man inn ved 

belastning av nettbank, og pengene 
sendes til Metodistkirkens hoved-
konto; 8220.02.83747. Hver måned 
oversendes pengene fra hovedkon-
toret til Centralkirkens konto. 

 

Kontakt telefon 23 33 27 00 eller 
send en mail til hovedkontoret 
@metodistkirken.no 

 
Alternativt kan man fylle ut skje-
maet om avtalegiro, (dette finner du 
bak i kirken eller du kan kontakte 
oss for å få det) så foretar banken 
automatiske månedstrekk. Skjemaet  
sendes til Metodistkirkens hoved-
kontor.  Adressen er Postboks 2744 

Vetrlidsalmenningen 8 

5015 Bergen 

Telefon: 55 31 65 80 

E-post: post@centralkirken.no 

 

Samtale med pastor/diakon? Ta 

kontakt for avtale 

C en t ra lk i rken  i  Be rgen   
 

Vil du bli med i Centralkirkens faste givertjeneste? 

Hva skjer… 
Sett av disse datoene allerede! 

 
Menighetstur til Strandebarm 21.-22. mai 

Mer informasjon kommer! 

Tur med formiddagstreff tirsdag 7. juni til Matre i Mas-
fjorden. Besøk på hjemmefront Museet. Deretter går tu-
ren til Stordalens fjellstue hvor vi får god servering. NB! 

Påmelding 

Mandag 30. mai-fredag 3. juni går den landsdek-
kende godhetsaksjonen av stabelen. Centralkir-
ken ønsker å være med og spre Guds godhet og 

kjærlighet i Bergen! Vi kommer til å ta på oss små 
oppdrag som hagearbeid, vaske biler, male gjer-

der, vaske hus, handle matvarer og andre små og 
lite krevende oppdrag. Vi håper at så mange som 
mulig ønsker å bidra. Hver ettermiddag fra kl 17-
21 denne uken er målet at vi stiller med minst et 

arbeidslag fra Centralkirken på et eller annet opp-
drag. Vi oppfordrer felleskapsgruppene til å gå 
sammen til et arbeidslag, og kommer til å dele 

øvrige deltakere inn i andre grupper. Snart kom-
mer en e-post med mer informasjon og mulighet 
for påmelding. Det er fokusområdet ”Nå ut” som  
vil administrere inndeling i grupper, få inn opp-

drag og fordele dem til de ulike gruppene. 
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