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Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei
av tidens tann. Navnet Jesus det er evig,
ingen det utslette kan. Det har bud til unge,
gamle, Skyter stadig friske skudd
det har evnen til å samle Alle sjeler inn til Gud.

MENIGHETEN – GUDS
Jeg sier deg at du er
Peter, og på denne
klippe vil jeg bygge min
menighet, og dødsrikets
porter skal ikke få makt
over den
Matteus 16,18.
Menigheten
er
Guds byggverk. Den
består av alle som til
alle tider, i likhet med Peter har
bekjent at Jesus Kristus er Guds
Sønn. Derfor er menigheten et
åndelig byggverk der Jesus selv
står for byggearbeidene. Dette
arbeidet gjør han gjennom menn
og kvinner som han kaller og
utruster til tjeneste. Derfor er vi
avhenging av at Han selv gir oss
retning og viser oss vei i menighetsarbeidet. Vi trekker Jesus inn
i det vi gjør.
Menigheten er Kristus
Flere steder i NT omtales
menigheten som Kristi legeme. Vi
er i åndelig forstand en organisk
del av Kristus. Vi er lemmene.
Han er hodet. Menigheten er den
arbeidende delen av menigheten
. Kristus er den som holder det
hele sammen. Dette bør få konsekvenser for måten vi ser på hverandre og behandler hverandre på
i menigheten. Ettersom menigheten er Kristus, behandler vi hverandre med respekt.

Menigheten er mennesker
Menigheten består av mennesker med menneskelige behov,
begrensninger og svakheter.
Menigheten er et fellesskap der vi
får fylt våre åndelige behov. Men
ikke bare det. Menigheten har
en sosial side. Der kan vi få fylt
våre behov av omsorg, forståelse
og tilhørighet. Når menigheten er
på sitt beste, kan vi være oss selv
med våre begrensninger og svakheter uten å være redd for at noen
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skal se ned på oss. Menigheten er
mennesker. Derfor har vi tålmodighet med hverandre.

Menigheten er mennesker
gjort til ett i Kristus
Gjennom troen på Jesus er vi alle
ett. Vi har del i en Åndens enhet
som vi skal bevare. Derfor er det
ikke felles interesser eller oppgaver som binder oss sammen. Vi
tilhører ikke en menighet fordi vi
liker å gå på møter. Vi tilhører en
menighet fordi vi trenger å ta vare
på livssamfunnet med andre som
vi i Kristus er ett med. Derfor
samarbeider vi i det menighetsfellesskapet vi har gitt oss til.

Menigheten er alltid underveis og i stadig forandring
– Ikke at jeg allerede har nådd det
eller er fullkommen, sier Paulus.
Det er sant om alle troende. Vi er
underveis. Derfor en menigheten
ikke noe utstillingsvindu. Det er
en arbeidsplass. Mens vi er her
på jorden vil menigheten fortone
seg som et verksted. Vi formes og
dannes. Vi strekker oss og slipes
mot hverandre. Noen ganger kan
det høres at det arbeides. Den
som venter å finne en fullkommen menighet på jorden, leter på
feil sted. Den fullkomne menighet vil bli å finne i menigheten.
Vi forvandles ved at vårt sinn
fornyes. Gud gjør stadig noe nytt
i menigheten. Fornyelse går ikke i
reprise. Da er det ingen fornyelse.
Derfor må vi være formbare og
åpne for forandring. På samme
måte som hele naturen kler seg i
fornyelsens drakt om våren, fornyer Gud sin menighet. Det er
ikke alltid lett å forholde seg til
fornyelse, men det er nødvendig
dersom vi ikke skal stivne til i
døde former.

Menigheten er de helliges
samfunn
Menigheten er en åndelig samfunn. Vi har samfunn med hverandre og med den treenige Gud.
Det er åndelige bånd som knytter
oss sammen. Vi har samme Far og
samme Ånd. Dette åndelige samfunn er noe dyrebart.
Jeg har reist i en del land i
verden og møtt kristne i ulike
kulturer og under ulike samfunnsforhold. Det var ikke alltid
vi snakket samme språk. I noen
land var det forbundet med fare
å bekjenne åpent at man var en
kristen. Når jeg sa «Jesus» eller
«halleluja», kom smilet i ansiktet
og kontakten var der. Det overnaturlige samfunnet var en realitet.
Dørene åpnet seg og jeg var som
en av dem.
Menigheten er også et praktisk og konkret samfunn. Vi er
kalt til å tjene hverandre og til å
ha omsorg for hverandre. Praktisk nestekjærlighet er særtegnet
på et menighetsfellesskap som
fungerer. Omsorg er varmen som
binder oss sammen. Å bli inkludert gjør noe med vårt selvbilde.
Kom de hellige til hjelp i deres nød.
Legg vinn på gjestfrihet, sier Paulus
i Rom 12,13.
Menigheten er et overnaturlig samfunn. Er det noen annen
sammenheng her på jorden som
har dette som motto: …så dere
tåler hverandre og tilgir hverandre
dersom en skulle ha noe å anklage
en annen for. Likesom Kristus har
tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre (Kol. 3,12-14). Dette er
overnaturlig.
Menigheten er virkelig de
helliges samfunn!

Leif S. Jacobsen
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«Et nådens år...»
Årets motto for Sommerfesten
har vi hentet fra det som kalles
Jesu programtale i Lukas 4.
Jesus er blitt voksen, og er helt i
begynnelsen av sin virksomhet.
Han er som en vanlig jødisk mann
som går i synagogen. Det gikk på
rundgang blant mennene å lese
fra bokrullene og kommentere
det som ble lest. Jesus leser
fra Jesaja 61.1-2 og han leser:
«Herrens Ånd er over meg, for
han har salvet meg til å forkynne
godt budskap for fattige. Han har
sendt meg for å rope ut at fanger
skal få frihet og blinde få synet
igjen, for å sette undertrykte fri og
rope ut et nådens år fra Herren.»
Hans kommentar etterpå var nok
rimelig overraskende for de andre
som var i synagogen den dagen.
«I dag er dette skriftordet blitt
oppfylt mens dere hørte på», sa
han.
Dette er altså kalt Jesu
programtale, og sier noe om hva
Guds rike innebærer, hva Jesu
virksomhet, frelsen, kirkens kall
og de troendes liv innebærer.
Rettferdighet, fred og frihet er
en del av Guds rike og en del av
det Guds nåde og vår tjeneste
medfører.

Om Sommerfesten
Vennligst gi beskjed om syke og gamle
som bør besøkes.
Ta også kontakt med pastorene
om du ønsker samtale,
veiledning eller sjelesorg.

Sommerens store høydepunkt
for Metodistkirken i Norge
finner sted på Drottningborg like
utenfor Grimstad. Her samles
gammel som ung for å få nye
venner og hilse på gamle kjente,

for å bli inspirert og utfordret, og
for å oppleve at kirken i grunnen
er ganske stor.
Sommerfesten er også en
kjempefin måte å feriere på.
Drottningborg ligger idyllisk til i
skjærgården med gode muligheter
for bading og strandliv, spilling
av fotball og sandvolleyball og
leie av kano.

Påmelding
Har du spørsmål angående
påmeldingsskjema på nettet, eller
har problemer med påmeldingen
kan du sende ditt spørsmål til
sommerfesten@metodistkirken.
no
Påmeldingsfristen er 1. juni.
Ved påmelding etter 1. juni 2009,
er det et gebyr på 50 kroner.
Ved påmelding pr. post oppgir
du følgende informasjon for
alle deltagene: Navn, adresse,
postnr./sted, e-post (hvis du
har),
telefonnummer/mobil,
menighet og om du ønsker felles
transport fra Grimstad/Nelaug.
For leirdeltagerne oppgis det også
fødselsår og hvilken leir de skal
delta på, Ungdom, Junior eller
Minior.
Om du melder deg på pr
post, sender du påmeldingen til
Sommerfesten 2009 –
c/o Vigdis-Merete Rønning,
Metodist-kirkens hovedkontor,
Postboks 2744 St. Hanshaugen,
0131 OSLO
Velkommen til Drottningborg.
Vi gleder oss til å treffe dere!
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MØTES I KIRKEN

Mandag 4. mai

S ØN D AG 31.

Kl 11.30 Blåklokken
Kl 17.00 Myldredag
Kl 17.30 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Kl 11.00 Gudstjeneste ved Per
Braaten

Tirsdag 5. mai

1. pinsedag
Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved
Leif S. Jacobsen og Karen
Kristine Rasmussen. Sangkoret.
Jungelgjengen. Lovsang.

Kl 15.00 Divertido øver
Kl 19.30 Sangkoret øver

Tirsdag 2 . juni

S ØN D AG 2 .

S ØN D AG 10.

15.00 Divertido øver
19.30 Sangkoret øver

Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen

S ØN D AG 7.

S ØN D AG 9.

MAI

Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen og
Anita Barmen-Fløisand
Sangkoret. Jungelgjengen.
Lovsang.

JUNI

S ØN D AG 19.

S ØN D AG 26 .

JULI

JULI

Kl 11.00 Gudstjeneste ved
Greta Abrahamsen
AUGU S T

AUGU S T

Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen og Roald Zweidorff.
Nattverd. Jungelgjengen.
Lovsang.

Kl 11.00 Gudstjeneste ved Roar
Barmen-Fløisand

Kl 17.00 Myldredag –
avslutning på Fløyen

Tirsdag 9. juni

Tirsdag 18 . august

Tirsdag 12 . mai

Kl 15.00 Divertido øver
Kl 19.30 Sangkoret øver

Kl 19.30 Sangkoret øver

Kl 15.00 Divertido øver
Kl 19.30 Sangkoret øver

Fredag 12 . juni

Fredag 15. mai

Kl 19.00 Ungdomsklubben
Støperiet og Divertido

Kl 19.00 Ungdomsklubben
Støperiet

Kl 19.00 Ungdomsklubben
Støperiet

S ØN D AG 14 .

Mandag 11. mai

JUNI

Kl 11.30 Blåklokken

Takkedag
Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen og Brede Aasen.
Dåp. Sangkoret. Jungelgjengen.
Lovsang.

Tirsdag 19. mai

S ØN D AG 21.

Kl 15.00 Divertido øver
Kl 19.30 Sangkoret øver

Konferansesøndag
Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved
Per Braaten og Karin Nilsen.
Lovsang.

S ØD AG 17.

MAI

INGEN GUDSTJENESTE

Mandag 18 . mai

S ØN D AG 24 .

MAI

Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Per
Braaten og
Else Marie Rasmussen.
Jungelgjengen. Lovsang.
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MAI

S ØN D AG 28 .

JUNI

JUNI

Kl 11.00 Gudstjeneste ved
Roald Zweidorff

Tirsdag 26 . mai

S ØN D AG 5.

Kl 15.00 Divertido øver
Kl 19.30 Sangkoret øver

Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen

Fredag 29. mai

S ØN D AG 12 .

Kl 1900 Ungdomsklubben
Støperiet

Kl 11.00 Gudstjeneste

JULI

JULI

S ØN D AG 16 .

AUGU S T

Kl 11.00 Gudstjeneste ved Per
Braaten

Fredag 21. august

S ØN D AG 23.

AUGU S T

Samlingssøndag
Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved
Leif S. Jacobsen og Brede
Aasen. Sangkoret. Lovsang.
Jungelgjengen.

Mandag 24. august
Kl 17.00 Myldredag
Kl 17.30 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Tirsdag 25. august
Kl 19.30 Sangkoret øver

S ØN D AG 30.

AUGU S T

Kl 10.40 Bønn i møterommet
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Leif
S. Jacobsen og
Karen Kristine Rasmussen
Følg med i avisen om det skulle
bli endringer på Gudstjenestene
i juli mnd.

M ENIGHETEN
Matt 16:18
Og det sier jeg deg: Du er Peter;
på denne klippe vil jeg bygge min
kirke, og dødsrikets porter skal ikke
få makt over den.
Menighetsturen gikk også
dette året til Raknestunet på
Osterøy. Det var Evangeliseringsutvalget (EU)som hadde ansvaret
for at menighetsturen fikk et godt
innhold. Tidlig i planleggingsfasen ble det klart at EU ønsket å
sette fokus på temaet; Menigheten som Kristi legeme på jord.
Menigheten er ingen menneskelig organisasjon eller innretning. Den er Guds byggverk og
omfatter alle gjenfødte kristne
til alle tider uansett kirkesamfunnstilknytning.
Bibelens undervisning om
menigheten er mangfoldig.
I bibeltimene og i forkynnelsen ble hovedtemaet og siktemålet noe av det Bibelen sier om
menigheten som; Guds byggverk.
Du kan lese mer om temaet i
dette nr av menighetsbladet eller
på pastor Jacobsen sin internettblogg: www.theword.no

Som vi vet har bibelundervisningen stor betydning både
for barna og voksne. En annen
dimensjon i fellesskapet er om vi
makter å få til en god kombinasjon mellom undervisningen og
det sosiale fellesskapet. Det er
alltid en utfordring for oss som
legger planene. EU hadde et
inderlig ønske om å få til et hyggelig opphold for barna sammen
med foreldre og besteforeldre. Og
slik ble det.
Hele turen ble en velsignelse
for alle de 40 barna og 30 voksne
som var med fra fredag ettermiddag og frem til søndag ettermiddag. Menighetsturen ble akkurat
slik vi var i bønn om. Vi fikk
fantastisk vær, god undervisning,
det var til og med noen ”vikinger”
som stupte i sjøen. Andre var på
sjøen i Kano og noen spilte fotball.
Men høydepunktet var at
alle dere som kom var til stede
og viste hverandre en fantastisk
nærhet. Vi takker Gud og sier: –
for en menighet og – for en Herre
vi får tjene.
Fredag og lørdag kveld var

P A S TO RT E A M E T
Det nærmer seg sommer og ferietid. Våre planer for sommeren i
kirken er etter hvert blitt ferdige
i forhold til Gudstjenestene og
dette menighetsbladet går frem
til og med 30. august. Ferietiden
medfører bl.a. at myldredagen har
avslutning mandag 11. mai. Da
skal de på Fløyen for å grille og
ha et fellesskap på den måten. Vi
takker myldredagens ledere som
trofast stiller opp gjennom hele
året og gir menigheten et tilbud
som er enestående. Takk til dere
som har ansvaret for alt vårt barne
og ungdomsarbeid og til dere som
leder våre Gudstjenester, Formid-
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det sterke vitnemøter som viser
oss at vi trenger, som menighet,
og enkeltmennesker å komme
sammen for å ta imot det hellige
samfunnets velsignelser.
Søndagens Gudstjeneste hadde
undervisning for barna ved Sissel
Flølo og ikke forglemme ”Klovnen” som fikk oss til å lytte. De
voksne hadde undervisning ved
pastor Leif S. Jacobsen. Lars &
Co ledet menigheten i lovsang
og våre flotte ungdommer ga oss
et sterkt vitnesbyrd om legemet
og fellesskapet som er det hellige
samfunn; Guds menighet. Sangkoret møtte opp med 15 sangere,
noen av sangerne var der fra fredagen og noen kom på søndag.
Det ble faktisk en ekstra høytid
da koret gledet oss med vakker
korsang.
Du får se på det som bildekollasjen på side 6 og 7 viser og
få et inntrykk – kanskje blir du
med neste år.
rz

ØNSKER MENIGHETEN EN GOD FERIETID

dagstreffet og Kirkens Vel. Vi er
også velsignet med gode musikkrefter, 2 Lovsangsteam, Sangkoret
og Minikoret og menighetens
organister som alle er med å forsterke våre Gudstjenester og gi
Gud ære.
Pastorteamet takker hele
menigheten for inspirerende
Gudstjenestesamlinger gjennom
året. Takk til dere som tar på dere
oppdragene med entusiasme og
glede. Og når vi ser tilbake på
arbeidsåret som helhet takker vi
Herren som gir vår menighet så
rike menneskelige relasjoner og
ressurser.

Menighetens kall er å hjelpe
mennesker til å erfare Guds kjærlighet og sette dem i stand til å
elske Gud, seg selv og sine medmennesker.
Paulus sier det slik: Men Gud
være takk, som i Kristus alltid fører
oss med i sitt seierstog og gjennom oss
sprer kunnskapen om ham som en
duft, på hvert et sted. 2Kor 2:14:
Pastorteamet, Leif S. Jacobsen og Roald Zweidorff ønsker
menigheten en velsignet god ferietid. Pastor Jacobsen tar ferie i juli
mnd og pastor Roald Zweidorff
tar ferie fra juli og ut september.
rz
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Den kristne menighet har et profetisk oppdrag i verden. Gud har
noe han vil si og noe han vil bringe
til dagens mennesker. Menighetens
fokus er først og fremst evangeliets
forkynnelse til frelse og frihet. Men
oppdraget er noe langt mer enn
dette. Gud bryr seg om hele verden
og alle mennesker. Det må reflekteres i menighetens prioriteringer. Det
innebærer å bringe det gode budskap
til mennesker, men det innebærer
også engasjement for mennesket og
for samfunnet. Derfor må vi vokte
oss både for en innadvendt selvopptatthet og en taus konformitet med
det politisk korrekte. At kristne står
fram med protestplakater når det
er noe de ikke liker kan lett bli for
defensivt. Den kristne kirke må våge
å være en troverdig og engasjert del av
samfunnslivet. Men til dette kreves
det mot.

og alle jordiske keisere og konger, gav
kirken autoritet til å tale til verden
i Guds navn. Men dette endret seg
dramatisk etter at Kristendommen
ble statens etablerte religion.

De første kristne
Da den kristne menighet var en
forfulgt minoritet i Romerriket var
troen ingen privatsak. En kristen
omvendelse var en offentlig hendelse og et politisk valg. Men selv
om bekjennelsen av Jesus Kristus
som Herre førte til at man forkastet
keiserdyrkelsen, skilte de seg allikevel
ikke fra samfunnet omkring ettersom
den oppstandne Kristus var Herre
over hele skapningen. På en måte sa
de nei til det jordiske riket, men samtidig bekreftet de det og tok dets ve
og vel med i sine bønner. Det faktum
at Kristus var Herren over alle herrer

Det omvendte profetiske oppdrag
Kirkens sosiale status ligner i dag mer
og mer på det som var tilfellet før
kirken ble anerkjent av staten. Skillet
mellom det ”åndelige” og det ”sekulære” har ført til en distanse mellom
den kristne kirke og samfunnet
omkring. I et forsøk på å gjenvinne
sin innflytelse har mange kirker og
kristne ledere valgt tilpasningens
vei. Kirkens lære og virksomhet skal
tilpasses en ny tid. Vi har derfor
kommet i den underlige situasjon
at det er de radikale politikere som
er vår tids profeter. De peker på en
vei som er stikk i strid med hva den

Divertido har avslutningkveld fredag 12.
juni og vil i den anledningen vise noe av
dramagruppens arbeider. Jeg utfordrer
menigheten til å komme denne kvelden
og se på dramagruppens fremføring.
Marit som har ledet dramagruppen reiser til Volda for å studere videre.
Dermed har vi ikke noen, så lang jeg vet,
som kan videreføre det gode ungdomsarbeidet som Marit har gjennomført
det siste året. Vi takke Marit og ønsker
henne Guds velsignelse for hennes videre
studier i Volda. Kanskje er det noen som
leser dette og kjenner et kall til å ta på
seg oppgaven med å videreføre Dramagruppen «Divertido». I så fall ber jeg deg
om å ta kontakt med ungdomslederen,
Sissel Flølo, eller en av pastorene.
rz

Den store forandringen
Forandringen kom raskt. Fra å være
en forfulgt og hånet minoritet ble
nå de kristne ledere en del av Roms
”establishment”. Nå burde vel veien
være banet for kirken til å forkynne
Guds rike når til og med keiseren var
positiv til troen? Dessverre begynte
en annen utvikling. I sin iver etter å
tjene verden ble kirken verdens tjener
og skillet mellom den kristen kirke
og verden ble visket ut. Det har blitt
sagt at kirken begynte å ”gi keiseren
det som tilhører Gud”. Den store
tragedien var at kirken sluttet å forkynne et radikalt budskap som utfordret keiseren.

kristen kirke egentlig står for, men
fordi kirken har sviktet sitt eget profetiske oppdrag har den blitt tvungen
til å lytte til verdens profeter. Saltet
har mistet sin kraft og duger ikke
til annet enn å strøs på veien, for å
bruke et bilde fra bergprekenen. Vi
ser en omvendt profetisk tjeneste. Nå
er det de politiske profeter som forteller kirken hvor den skal gå og motvillig og med smerte følger den etter.
Det er på tide at kirken stanser denne
selvfornektende kanossagang.
En kirke som tjener
Som kristne er vi satt til å tjene
menighetens Herre. Dette innebærer
en tjeneste for våre medmennesker.
Da må kirken ut av kirkebygningene.
Ikke for å tone ned sitt budskap og
bli en blek skygge av seg selv. La
oss flytte nådegavene ut av kirker
og menighetslokaler og tjene våre
medmennesker på arbeid, skole og
nabolag. Ikke la verden omkring oss
få se oss som kristne bare hver gang
det er noe vi ikke liker og som vi vil
protestere imot, men la oss vise ekte
samfunnsengasjement. Det kristne
budskap er positivt, framtidsrettet og
trosfriskt. La oss slippe det løs. Men
kirkens profetiske oppdrag fører også
til at vi må refse der utviklingen går
i feil retning. Det skal vi ikke være
redd for.
Å være en kristen kirke som tar
sitt profetiske oppdrag på alvor blir
mer og mer en risikosport. Men om
vi ikke våger svikter vi den Herre som
har kalt oss.
Leif S. Jacobsen

FREMGANG

FOR

METODISTKIRKEN
nende å følge avslutter Ragnar
Falch.

Mange positive tegn

Jubel på Metodistkirkens Sommerfest får stå som symbol på den fremgangen som
kirken opplevde i 2008.

Med nesten en dobling av
antallet nye medlemmer i
2008 har Metodistkirken
brutt en symbolsk, men
viktig barriere; For første
gang siden 1979 viser statistikken en fremgang.
Fra minus til pluss!
– For første gang siden 1979 viser
medlemsstatistikken en økning!
Selv om den tallmessig ikke er
stor er det likevel gledelig å kunne
rapportere plusstall. Det sier statistisk sekretær Ragnar Falch til
metodistkirken.no.

Hva skal til for å holde tallene
på plussiden?
– Vi vil nok trenge 120-130 nye
medlemmer i året for å holde
stand mot dødsfall og utmeldin-

ger. I tillegg bør nok antall døpte
ligge over 100, sier Ragnar Falch.

Er disse tallene endelige?
– Tallene er endelige når det gjelder vår statistikk for 2008, men i
forbindelse med dobbeltregistreringen av medlemmer mot Den
norske Kirke, vil vi antakelig få et
medlemstap på rundt 400 medlemmer/menighetsbarn. Men vi
har ennå ikke mottatt navnene på
hvem som har meldt seg ut hos oss,
så disse er fortsatt inkludert i vår
totalsum. Vi mottar derimot ikke
stats- eller kommunalt tilskudd
for disse. Dette blir imidlertid
en ekstraordinær nedgang som vi
vet vil komme. Det er den årlige
tilvekst/avgang som blir spen-

For tilsynsmennene Øyvind Helliesen (til venstre) og Vidar S.
Bjerkseth kommer tallene ikke
som noen stor overraskelse.
– Vi har sett mange positive
tegn i menighetene våre. Kirkens fokus på menighetsutvikling
generelt og på Naturlig Menighetsutvikling (NAMU) spesielt,
har gitt flere menigheter inspirasjon og evne til å snu utviklingen,
sier de to.
Det som gleder oss særskilt er
jo den store økningen i antallet
nye medlemmer. Det er konkrete
vitnesbyrd om levende menigheter som mennesker ønsker å
tilhøre, avslutter de to tilsynsmennene.

Statistikk
Ved årsskiftet var det til sammen
12.482 medlemmer i kirken – 3
flere enn året før. Av disse er 4.400
opptatte medlemmer, mens 8.082
er menighetsbarn. Tilsvarende tall
i fjor var 4.404 og 8.075.
113 personer meldte seg inn i
kirken i 2008, en økning på 50
fra året før. 91 ble døpt, en nedgang på 2. Det var 37 personer
som meldte seg ut, mens det er
registrert 170 dødsfall. I 2007 var
tilsvarende tall 66 og 189.

BARNEFEST
Søndag 19. april hadde vi barnefest i
Centralkirken. I forkant gikk det ut
invitasjoner til alle menighetsbarna
under 12 år, og til alle barna som
går fast på våre aktiviteter. Under
gudstjenesten delte pastor Leif
og Mirjam ut bøker til barna. På
grunn av brannforebyggende arbeider på barnerommene våre, fikk vi
dessverre ikke hatt noen barnefest i
fjor, og derfor delte vi ut bøker til
både 4- og 5-åringene i år. Barna
var stolte og glade når de kom opp
på podiet for å hente boken sin, og
det var tydelig at de hadde øvd på å
bukke og neie hjemme!
Etter utdelingen hadde vi en fin
stund i jungelgruppene og B-tweens
før vi begynte selve festen. Denne
søndagen handlet det om hvordan
vi bruker ordene våre, og hvordan
ordene vi sier virker på andre.
Før barnefesten var kapellet omgjort
til en jungel, der apekatter og andre
jungeldyr ventet på barna. Før
barna gikk inn i jungelen fikk de
som ville, male seg som et jungeldyr i ansiktet. I jungelen blir man
sulten, og heldigvis fikk vi pizza å
spise! Etter å ha spist oss gode og

mette, hadde vi noen leker. Mest
suksess blant barna var kanskje
leken der de voksne skulle mate
hverandre med bind foran øynene.
Å leke gjør tigrer, løver og kaniner
sultne, og heldigvis fant vi kaker og
chips i jungelen!
Når barnelederne laget klart til
festen fant Sissel et skattekart i kjelleren blant mye skrot. Vi lette etter
skatten, og jammen var den ikke på
loftet! Her var det nok gullpenger
til hele gjengen!
Vi hadde en virkelig flott fest, med
75 store og små. Barna storkoste
seg, og vi fikk en fin mulighet til
å vise menighetsbarna og foreldre
hvilke tilbud vi har.
Vårt ønske er at barna skal bli glade
i kirken, og vi tror at slike opplevelser vil sitte lenge i og gi gode
assosiasjoner for både store og små.
I Centralkirken er vi velsignet med
barneledere som ønsker å se at barn
kommer til tro på Jesus, og som står
på i barnearbeidet. Mange timers
arbeid ligger bak barnefesten, og
en stor takk til dere som gjør det
mulig!!
Mirjam Østevold

STIFTELSEN BETANIEN, BERGEN
EIER OG DRIVER FØLGENDE INSTITUSJONER:

– Hospitalet Betanien
– Betanien diakonale
høgskole
– Betanien barnehage
– Fundacion Betanien,
Spania

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen
Tlf. 55 28 96 02/907 92 842
e-post: t-niel@online.no
www.troni.no

Ledig reklameplass

Ledig reklameplass

Ledig reklameplass

Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

Vetrlidsallmenningen
Telefon 55 31 79 63
www.vestbok.no

Ledig reklameplass
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G R AT U L E R E R

75 ÅR
• John Wilhelm Irgens – 5. juli
Hylkjeneset 52, 5109 Hylkje
• Kåre Eide – 29. juli
Laberget 9, 5137 Mjølkeråen
80 ÅR
• Atle Bolstad – 26. juli
5723 Bolstadøyri
• Alf Johan Sunde – 31. juli
Loddefjordv. 24, 5171 Loddefjord
• Toralf Olai Olsen – 2. august
C. Fastingsgt. 27, 5035 Bergen
• Egil Larsen – 26. august
Svaneviksveien 62, 5063 Bergen
85 ÅR
• Evelyn Kalleklev – 23. august
Porsveien 29, 5142 Fyllingsdalen
• Torleif Nordeide – 26. august
Alvøveien 31, 5179 Godvik

TEKSTREKKER
10.05. Joh 16,5-15, Esek 36,26-28
17.05. Jer 29,11-14a, Ef 3,14-21
21.05. Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53, Dan 7,13-14
24.05. Joh 15,26-16,4a, Hag 2,3-9
30.05. Pinseaften
Joh 7,37-39, Jes 55,1-3
31.05. Pinsedag
Joh 14,23-29, 1 Mos 11,1-9
01.06. Andre pinsedag
Joh 3,16-21, Jes 44,2-6
07.06. Treenighetssøndag
Joh 3,1-15, 5 Mos 6,4-7
14.06. Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11
21.06. Luk 14,16-24, Jes 25,6-7
28.06. Luk 15,1-10, Mi 7,18-19
05.07. Jak 4,11-12, 1 Mos 4,8-15
12.07. Luk 5,1-11, 1 Mos 12,1-4a
19.07. Matt 5,20-24[25-26]
5 Mos 30,11-16
26.07. Mark 8,1-9, Sal 147,1-11
02.08. Matt 7,15-20, Mi 3,5-7
09.08. Sal 8,4-10, 1 Kor 3,10-17
16.08. Luk 19,41-48, Jer 18,1-10
23.08. Luk 18,9-14, Jes 2,12-17
30.08. Mark 7:31-37, 1 Sam 3:1-10

A K S J O N « E VA N G E L I S E R I N G O G
MENIGHETSBYGGING I LIBERIA»
Pastor Øyvind Aske tilbringer et halvt år i Liberia blant annet for å
evangelisere og bygge opp menigheter i landet. I den forbindelse sparkes
det i gang en innsamlingsaksjon. Vil du være med og støtte arbeidet?
Øyvind Aske jobber i et team
Metodistkirken i Liberia har
sammen med lederen for hjem- 850 lokale og ordinerte prester.
memisjonsavdelingen i landet, Mange av disse har kort utdanIsaac Padmore, og de andre seks ning og noen kan ikke lese eller
ansatte ved avdelingen på hoved- skrive. Dette betyr at det er viktig
kontoret i Monrovia. De har med kurs og opplæring i bibeltravle dager.
kunnskap og metodisme, og ikke
Norge er et tre ganger så stort minst med gjennomgang av tekland som Liberia, men Meto- ster for disse prestene. Dette er
distkirken i det vestafrikanske noe av det Øyvind Aske og teamet
landet har nesten femten ganger han er en del av reiser rundt for å
så mange medlemmer som Meto- gjøre. De holder kurs, viser filmer
distkirken i Norge. 175 000 med- med kristent budskap, underviser
lemmer er fordelt på 700 kirker om Bibelen og deler ut traktater
i 20 distrikt, og medlemstallet til de som har deltatt på kursene.
vokser stadig; på Årskonferansen i De er også med og bygger opp
februar kunne Biskop John Innis menigheter i landet og evangelisemelde om 1200 nye medlemmer rer i områder der kirkens budskap
i året som gikk. I tillegg er det er lite kjent.
mange som kommer til gudstjeLinn Markussen
nestene som ikke er meldt inn i
kirken.

Øyvind Aske og noen av de ansatte ved hjemmemisjonsavdelingen i Liberia.
(Bilen har registreringsnummer JOHN 3-16)

K I R K E V E RT E R
03.05. Guri Johansen og Harald Monsen
10.05. Gunvor og Bjørn Østevold
24.05. Aud og Einar Lillevik
31.05. Guri Johansen og Harald Monsen
07.06. Gunvor og Bjørn Østevold
14.06. Aud og Einar Lillevik
21. 06. Solveig og Hans Kristian Rygg
28.06. Guri Johansen og Harald Monsen
I sommertiden er det alltid en utfordring å få noen til å være med som
dørvakter og kollektører. Derfor vil jeg be dere som vanlig vis har denne
tjenesten om å være oppmerksom på dette når dere kommer til kirken i
sommer. På forhånd takk.
rz
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B A R N E F E S T I VA L

MED

Returadresse:
Centralkirken
Vetrlidsalm. 8
5014 Bergen

JARLE WALDEMAR

Velkommen til en fantastisk barnefestival der du vil bli
bedre kjent med Jesus og mange barn og barneledere
fra forskjellige menigheter i byen vår. Vi gleder oss
stort!
Helgens gjest, Jarle Waldemar er barneevangelist
og reiser rundt i landet for å presentere evangeliet
gjennom sang, musikk, drama, trylling og kreativ
preken. Hvert år møter han over 5000 barn. Jarle har
gitt ut en rekke spennende produkter, er redaktør for et
barneledermagasin og står bak hjemmesider som www.
jarletv.no, www.barnesang.no og www.barneleder.no.
Barna vil bli delt inn i to grupper. En for 4-6 år og en
for 1-8 kl. Gruppene vil være noe samlet og noe hver
for seg. I løpet av lørdagen skal barna sammen med
Jarle og andre barneledere øve inn et show som vil bli
fremført senere på dagen. Helgen vil innholde mye lek
og moro med sang, kreativ preken, aktiviteter,
trylling, fortellinger o.l.
Sted: Kristkirken i Bergen, Kanalveien 90
(i NRK sine lokaler på Minde)
Påmelding: Send e-post til
barnefestival@gmail.com innen 17. mai med navn,
fødselsdato, hvilken menighet du eventuelt tilhører og

e-post og mobil der mamma eller pappa kan nås på
lørdagen.
Festivalen koster kr. 50 og inkluderer måltidene på
lørdag. Festivalen betales kontant ved ankomst.
Mer info: Ta kontakt med en av
arrangørmenighetene, se deres hjemmesider eller send
e-post til barnefestival@gmail.com. Velkommen til en
uforglemmelig helg!
Program:
Lørdag:
09:00 - 10:00 Registrering og film
10:00 - 12:00 Sang, andakt, fortellinger og lek
12:00 - 12:30 Forfriskninger i kafeen
12:30 - 15:00 Sang, andakt, fortellinger og lek
15:00 - 15:30 Middag i kafeen
15:30 - 17:00 Aktiviteter
17:00: Konsert med Jarle Waldemar og barna.
Åpent for publikum i alle aldersgrupper. Kafeen selger
kveldsmat etter forestillingen.
Søndag:
11:00: Familiegudstjeneste hvor barna synger i kor og
Jarle holder kreativ preken.
Kafeen holder åpent etter møtet.

