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det Centrale 
-Å Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles 

Metodistkirken ved Fløibanen  

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! 
For deg som er i sorg og behøver trøst. 
For deg som er trett og behøver hvile. 

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap. 
For deg som er glad og vil lovsynge Gud. 

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus. 
For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap. 

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be. 
For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv. 

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn! 

 

TUSEN TAKK! 
En stor takk til pastor Leif og til Kerstin for mange års trofast tjeneste i Centralkir-

ken. Dere vil bli savnet og vi ønsker dere Guds velsignelse i videre tjeneste. 

Nå ut   -    Inkludere   -   Vokse   -   Sende 



J E G  H O L D T  I K K E  N O E  T I L B A K E  
 

For jeg har ikke holdt 
noe tilbake, men for-
kynt dere hele Guds 
Råd.                Ap gj 20,17 

 

Det er alltid vanskelig å 
si farvel. Når bånd er blitt knyttet og 
vennskap bygget er det ikke enkelt å 
bryte opp. Man har vokst sammen og 
blitt et team. Når den rette kjemien 
er til stede og man arbeider godt 
sammen, er det ekstra vanskelig. Det 
var sikkert dette de opplevde utenfor 
Efesus der Paulus skulle ta farvel med 
menighetens eldste. I tre år hadde 
denne byen vært hans senter for un-
dervisning og misjonsarbeid, og hele 
Lille-Asia hadde fått høre evangeliet. 
Og det er slik Kerstin og jeg opplever 
det, når vi etter syv år avslutter vår 
tjeneste i Centralkirken. Men heldig-
vis skal ikke bånd kuttes over. Vi fort-
setter tjenesten i samme kirke, om 
enn på ulike steder. Vi ser tilbake på 
disse årene med stor takknemlighet. 
For oss ble Centralkirken døren tilba-
ke til kirken der vi for mage år siden 
startet vår tjeneste i Guds Rike. Dette 
vil vi for alltid være takknemlig til 
menigheten for.  
Men tilbake til Paulus. Etter en rund-
reise som brakte ham til Hellas og 
Troas, var han nå kommet til Milet 
for å ta avskjed med menigheten i 
Efesus. Det var tårer. Det var sorg. 
Det var alvor. Hans gripende av-
skjedstale står nedskrevet i Apostle-
nes Gjerninger 20. Den vitner om 
kjærlighet og omsorg til den menig-
heten han hadde tilbrakt så mye tid 

sammen med. Han begynner med å 
fortelle om sin misjonsstrategi. Den 
var enkel: offentlig og fra hus til hus. 
Offentlig og fra hus til hus 
Evangeliet måtte ut. Derfor ble 
evangeliet forkynt offentlig. Disipler 
måtte trenes og fellesskapet utvikles. 
Derfor underviste han fra hus til hus. 
I det offentlige rom traff man nye 
mennesker som tok imot Jesus og i 
hjemmene var det oppbyggelse. 
Dette var før man fikk forsamlingslo-
kaler. Og lenge før man fikk kirker og 
katedraler. For dem var kirke noe 
enkelt og disippelskap altomfattende 
og forpliktende. Her tror jeg vi har 
noe å lære. Å være kirke kan gjerne 
være enkelt. Å være en Jesu etterføl-
ger må omfatte hele vårt liv og alt vi 
gjør. 
De første kristne hadde alltid denne 
to-delte arena som grunnlag for sin 
virksomhet: offentlig og i hjemmene. 
Det førte til en eksplosjonsartet 
vekst. Omkring år 100, antar man at 
det var 25 tusen kristne i verden. Like 
før kristendommen ble statsreligion i 
Romerriket, hadde dette vokst til 20 
millioner. Og dette skjedde under en 
tid da de kristne i perioder ble kraftig 
forfulgt, og da de som ville slutte seg 
til kirken gikk igjennom en prøveperi-
ode der de ble opplært i troen og der 
de måtte vise seg verdige til å bli den 
del av Veien. Kirken fikk oppleve at 
Guds Rike er som et sennepsfrø som 
vokser til et stort tre, og som en sur-
deig som forvandler alt den kommer i 
berøring med. Slik er Guds Rike frem-
deles. 
 

Jeg holdt ikke noe tilbake 
I sin avskjedstale bruker Paulus et 
uttrykk jeg vil fremheve spesielt. Han 
holdt ikke noe tilbake, men forkynte 
hele Guds Råd. Hva dette innebærer 
får du rikelig innføring i når du leser 
hans brev. Han forkynte det samme 
uansett hvor han var. Han hadde et 
oppdrag og det formet hans budskap. 
Det var han tro mot selv om det kos-
tet. Som kirke må også vi være tro 
mot vårt oppdrag og vårt budskap 
uten å holde noe tilbake. Det er klokt 
å tilpasse forkynnelsen etter dem 
man taler til. Det gjorde også Paulus 
da han var hos korinterne. Noen 
ganger må man holde seg til det 
enkle, fordi dem man taler til ikke har 
vært kristne så lenge. Andre ganger 
kan man gå litt dypere i Skriften. Men 
det er aldri klokt å tilpasse budskapet 
etter den tiden man lever i. Kirken 
har et profetisk oppdrag. Det inne-
bærer å gå motstrøms. Og fordi kir-
ken representerer en motkultur, er 
mulighetene til stede for at den kolli-
derer med den sekulære kultur. Da er 
det lett å holde noe tilbake. Eller å 
tone ned det profetiske oppdraget så 
det blir spiselig i den sekulariserte 
tiden vi lever i. Men det var når kir-
ken med åpne armer ønsket de bort-
komne velkommen tilbake til fars-
huset samtidig som de holt fast ved 
sitt oppdrag om å være lys og salt i 
verden, at den så de største gjen-
nomslag for evangeliet.  
Vi skal heller ikke holde noe tilbake, 
men ut fra Skriften forkynne hele 
Guds Råd til frelse. 

Leif S Jacobsen 

Som kjent er pastor Leif og Kerstin på 
reisefot. Vi vil på en spesiell måte 
takke Leif og Kerstin for deres 
tjeneste i Centralkirken gjennom det 
som har vært sju gode år i vår 
menighet! Centralkirkens menighet 
har vært svært beriket ved deres 
trofaste og helhjertede tjeneste for 
vår menighet. En gave til oss rett og 
slett.  Leif, spesielt ved sin tjeneste 
som lærer og forkynner og ved sitt 
fremsynte og visjonære lederskap. 
Kerstin spesielt ved sin bønne- og 

besøkstjeneste.  Men omsorgs-
personer har de begge vært i vår 
menighet.  Vi kommer til å savne dem 
sårt når de drar. Med 
takknemligheten for det de er, har 
betydd, har gitt og det de står for – vil 
vi for alltid ta vare på som et kjært 
minne med stor takknemlighet. 
Allerede gleder vi oss til å se dem 
igjen! Når det måtte være. Vi ønsker 
dem Guds rike velsignelse når de nå 
vender østover og bosetter seg i Oslo.  
Og vi vet at de skal få være til 

velsignelse for kirken fortsatt og 
mange mennesker i tiden fremover. 
Vi gleder oss med menigheten i 
Arendal som Leif fortsatt skal betjene 
ved siden av andre verv innenfor 
Metodistkirken i Norge.  
Søndag 28.juni er siste søndag Leif er 
satt opp til å preke i Centralkirken i 
år. Da tar vi formelt avskjed med 
Kerstin og Leif, vårt avholdte 
pastorpar. Sett av den datoen. 

Dag Martin 

T A K K  
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A V S K J E D  M E D  K E R S T I N  O G  L E I F  

Leif, ryktene går om at dere reiser 
fra Bergen. Er det vår feil eller Bisko-
pens? 
Verken Centralkirken eller biskopen 
står bak at vi reiser fra Bergen. Med 
stor grad av ydmykhet tror vi at det 
er en del av Guds ledelse. Både for 
oss og for menigheten her. Når vi 
flytter til Oslo-området er det fordi 
man i vår alder gjerne vil være litt 
nærmere barna og deres familier. 
Men også fordi spennende oppgaver 
venter oss der. Og biskopen og hans 
team har vært med i planleggingen. 
Dere kom tilbake til Metodistkirken 
etter mange år i andre kristne sam-
menhenger. Hva var årsaken til at 
dere begynte å gå i Centralkirken og 
hvordan var det å komme hit? 
Da vår tjeneste i menigheten Levende 
Ord, nærmet seg slutten, skjedde det 
to ting som sammen styrte vår vei 
mot Centralkirken. Under en konfe-
ranse arrangert av Jesuskvinner, kom 
Kerstin ved en ”gudfeldighet” i sam-
tale med Gunvor Østevold. Gunvor 
inviterte Kerstin til en samling i Cen-
tralkirken på kvelden, også i regi av 
Jesuskvinner. Kerstin kjente at det var 
spesielt godt å komme inn i kirken. 
Det var et gudsnærvær og hyggelige 
mennesker. Det andre som skjedde 
var en invitasjon til gudstjeneste gjen-
nom en telefon fra  Mirijam Høy. Per 
Braaten skulle tale og han kjente vi 
godt fra før. Gudstjenesten ble en 
positiv opplevelse og måten vi ble tatt 
i mot på var hjertelig.  
Etter hvert begynte vi å gå på gudstje-
nestene i kirken. Forkynnelsen til Tom 
Johnsen og måten han tenkte menig-
het på, var noe vi kunne kjenne oss 
igjen i. Lovsangen og den tilbedelses-
atmosfæren den brakte med seg, var 
spesiell. Jeg ble invitert til å preke ved 
en høstofferdag og vi ble spurt om å 
delta ved en menighetstur til Raknes-
tunet. Vi ble omfavnet av menigheten 
og trukket inn i fellesskapet og opp-
levde Centralkirken som en menighet 
med et stort hjerte og åpne armer. 
Etter et drøyt år hadde vi tenkt å gå 
inn som medlemmer, da menigheten 
kom oss i forkjøpet og spurte om jeg 
ville bli pastor. Overraskelsen var stor 
hos oss over å bli spurt om å komme 
tilbake til den kirken vi hadde vært 

borte fra i 36 år. Men vi sa ja, og det 
var begynnelsen på det som nå har 
blitt syv spennende år. 
 Du og Kerstin har vært her nå i 7 år. 
Fortell litt om hvordan tjenesten de-
res har vært. 
Både for Kerstin og meg har det vært 
en udelt glede å tjene i Centralkirken. 
Vi har begge sett det som vår oppga-
ve å stå i et team-arbeid der vi er 
med og løfter fram andre. NaMu kal-
ler det Utrustende Lederskap. Vi øns-
ker ikke å være solospillere, men stå 
sammen med andre i det vi gjør. Vi 
har da også sett en vekst av nye med-
arbeidere og ledere. For meg har for-
kynnelsen vært det viktigste, sam-
men med den strategiske ledelsen av 
menighet. Det er stort å oppleve at 
menighetens neste pastor har vokst 
inn tjenesten i denne tiden. 
For Kerstin har arbeidet vært på tre 
områder. For det første besøkstje-
nesten blant menighetens syke og 
eldre. Det har vært spesielt givende. 
Det gir så mye tilbake. Hun har lært å 
kjenne mange av menighetens eldre 
medlemmer som for noens vedkom-
mende nå er hjemme hos Herren. 
Det andre har vært hennes hjerte for 
de yngre kvinnene i menigheten. De 
står i den mest krevende tid i sine liv 
der de selv blir formet samtidig som 
de skal forme sine barn og være gode 
ektefeller. Hun har i den forbindelse 
hatt jentekvelder hjemme hos oss, 
der de har samtalt og bedt og der 
Kerstin har undervist om å finne sin 
nådegave og utvikle sitt talent, og å 
finne sin tjeneste i menigheten. Det 
tredje har vært bønnen. Det er en av 
Kerstins hjertesaker. I flere år har 
hun hatt bønnemøter i gatekapellet 
hver onsdag. Der har noen trofaste 
mennesker møtt opp hver gang. De 
har fått mange herlige bønnesvar. 
Det vil hun savne og minnes med gle-
de. 
Du, Leif, er en mann som ikke har 
begrenset din pastorale tjeneste til 
bare å gjelde Centralkirkens menig-
het. Kan du si litt om hvilke andre 
ting i Guds rike du er opptatt med? 
I tre av de årene jeg har vært i Cen-
tralkirken, har jeg også vært pastor 
for vår menighet i Molde. For tiden 
har jeg også det pastorale ansvaret 



for Metodistkirken i Arendal, i tillegg 
til at jeg har besøkt andre metodist-
menigheter og undervist ved School 
of Congregational Development. Men 
min tjeneste i Guds Rike går langt 
utover vår kirke. Siden begynnelsen 
av 1990 – tallet har jeg vært med i 
oversetterutvalget for Bibelen – Guds 
Ord, og jeg underviser ved flere bibel-
skoler. 
 Hva har vært det kjekkeste i deres 
tjeneste? 
Det kjekkeste har vært å være en del 
av en menighet der man er glad i Je-
sus og glad i hverandre og der man 
holder fred med hverandre. Og så må 
vi selvfølgelig løfte fram at vi fikk 
være med å plante en helt ny Meto-
distmenighet på Sotra. 
Når vi leser om Metodistkirken i ver-
den, er det både ting som gleder oss 
og ting som bekymrer. Hvordan ser 
du på kirkens fremtid? 
Det er et sammensatt bilde som mø-
ter oss. Vår del av Metodistkirken har 
de siste 40 år hatt en jevn numerisk 
tilbakegang. Det samme bildet ser vi 
hos de andre historiske kirkesam-
funn. Samtidig har det vært en vekst i 
flere av de nyere kirker og menighe-
ter. Mange studier viser at det er de 
liberale kirker som går tilbake mens 
de som holder fast ved Guds Ord og 
de grunnleggende kristne sannheter 
om omvendelse, frelse og helliggjø-
relse som holder stand eller vokser. 
Her ligger et kraftig signal til oss i Me-
todistkirken om hvilken kurs vi bør 
velge dersom vi har tenkt å snu den 
negative trenden. Og det har vi vel? 
Hvordan vurderer du vår menighets 
fremtid? Er det ting du ønsker å un-
derstreke før du drar? 
Centralkirken er en viktig menighet i 
Metodistkirken og den er en viktig 
menighet i Bergen. Jeg har flere 
ganger under tiden jeg har vært her 
understreket at Centralkirken har et 
spesielt oppdrag. Jeg har kalt den for 
et apostolisk sentrum. Det betyr 
ganske enkelt at Centralkirken, i til-
legg til å være en lokal menighet, skal 
trene og inspirere arbeidere til å gå 
ut med evangeliet og at den skal 
være med å starte nye trosfellesskap 
og plante nye menigheter. Det har 
skjedd opp igjennom historien. Men 
jeg tror at vi bare har sett begynnel-
sen.                          Dag Martin Østevold 

SØNDAG 28. JUNI 
Avskjedsgudstjeneste for  Leif og 
Kerstin 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Leif Jacobsen taler 
Dag Martin Østevold leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og Kirkekaffe 
 

SØNDAG 5. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Åsta Marie Olafsson taler 
 

SØNDAG 12. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjørn Martin Østevold taler 
 

SØNDAG  19. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Dag Martin Østevold  taler og leder 

 
SØNDAG 26. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjarte Notnæs taler 
 

SØNDAG 2. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Kjell-Morten Bratsberg Thorsen taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
 

SØNDAG 9. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Roar Barmen-Fløisand taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
 

SØNDAG 16. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Roar Barmen-Fløisand taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
 

Lørdag 22. august 
Øvelsesseminar med sangkoret 
 

SØNDAG 23. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 

  V I  M Ø T E S  J U N I - S E P T E M B E R  

Tirsdag 2. juni 
De som har meldt seg på til Formid-
dagstreffets sommertur til Siljustøl og 
videre til Bjørnefjordens Gjestetun; 
Fremmøte utenfor Centralkirken 2. 
juni kl 0945.                                           
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 3. juni                                  
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri”                         

 Fredag 5. juni                                  
Kl 1900 Sommeravslutning med CEN-
TRALEN på Vikaleitet. Grilling, lek og 
aktiviteter. 

SØNDAG 7. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Dag Martin Østevold taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 9. juni 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 10. juni 
Kl 1300: Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
 

SØNDAG 14. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste.  
Gave til misjonen.  
Leif Jacobsen  leder og taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 15. juni 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Torsdag 18.– søndag 21. juni 
Metodistkirkens  årskonferanse i  
Halden 

 
SØNDAG  21. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjørn Olav Hammerstad taler 
Brede Aasen leder 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 23. juni 
 Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 



  V I  M Ø T E S  J U N I - S E P T E M B E R  
  

 

  

 
 
 

Kl 1100 Gudstjeneste. 
Dag Martin Østevold taler 
Silje Myntevik leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Mandag 14. september 
Kl 1130 Misjonsforeningen Blåklok-
ken 

Tirsdag 15. september 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 16. september 
Kl 1300: Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1900 Menighetskonferanse  
 

SØNDAG 20. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 22. september 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 23. september 
Kl 1300: Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
 

SØNDAG 27. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Brede Aasen leder 
Bjarte Notnæs taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Dag Martin Østevold taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 

 
Tirsdag 25. august 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 26. august 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 

 
SØNDAG 30. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste. Misjonssøn-
dag med gave til misjon. 
Brede Aasen leder 
Bjørn Olav Hammerstad taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Mandag 31. august 
Kl 1130 Misj.foreningen Blåklokken 

Tirsdag 1. september 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 2. september 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 
 

SØNDAG 6. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste. Misjonssøn-
dag med gave til misjon. 
Dag Martin Østevold taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

SØNDAG 13. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 

J E S U S  
F O R A N D R E T  
L I V E T  M I T T  

Truls Kato Fotland (nr 5 fra venstre) 
ble tatt opp som medlem på med-
lemsopptakelsen 15.03. Her er hans 
vitnesbyrd: 
Mine foreldre Odny og Gudmund 
(Truls), tok meg tidlig med på søn-
dagskolen i Centralkirken. Jeg var 
aktiv med i speideren, ungdomsko-
ret og ungdomsgruppen. Ungdom-
mene strømmet til  Foreningsalen. 
På søndagskveldene var kirken full 
av ungdommer. Det var en fantastisk 
fin tid. Jeg øvde på trompet med 
søndagskole musikken. Jeg var med i 
I.O.G.T. og begynte å gå endel i Førs-
te Metodistkirke i Skottegaten. Til 
mine foreldre store fortvilelse fikk 
jeg etterhvert alt som hadde med 
kristendom langt opp i halsen og jeg 
ville ikke lenger høre snakk om Jesus 
og det eneste livet som fører til evig 
liv. For meg ble livet ute i verden 
spennende og fristende. Der var det 
dans, fest, gøy og bare moro. Helge-
ne ble etterhvert ensbetydende med 
alkohol.  
 
Jeg begynte i blikkenslagerlære, men 
fant fort ut at det ikke var noe for 
meg. Min siste jobb var å tekke taket 
på Landås kirke med kobber.  Jeg 
tilbragte ett år i militæret i infante-
riet. Siden jobbet jeg som sjåfør og 
selger. Jeg ble gift og fikk to døtre.  I 
dag har jeg også to barnebarn. Jeg 
ble skilt etter noen år og ble deretter 
samboer. I ca 15 år har levde og bod-
de jeg alene. Jeg ble bussjåfør og 
kjørte Flybussen i 27 år. Jeg kjørte 
også turbuss i noen turistsesonger. 

Konfirmant 2015/2016? 

Vi vil gjerne få ønske deg velkommen til konfirmantundervisning i Centralkir-

ken! Vi har undervisning annenhver uke og et av høydepunktene er Konfir-

mantleir på Solåsen leirsted utenfor Sandefjord den 22.-25.november sam-

men med andre metodistungdommer fra rundt omkring i Norge. Vi skal også 

på tur  til London 8.-11.april 2016. Datoen for konfirmasjonsdagen med over-

høring er satt til søndag 1. mai 2016. Datoen kan endres hvis det er ønske om 

dette. Målet med konfirmantundervisningen er å gjøre deg bedre kjent med 

Jesus, om det å være hans disippel og det Metodistkirken står for. Pastor Dag 

Martin, assistert av diakon Anne-Linda vil undervise. For foreldre og konfir-

manter som vil vite mer: Infomøte i CK onsdag 3. juni kl 20.00! 



VI GRATULERER 
 

80 år: Otto  Kåre Haukeland, 5. 
september 

 
80 år: Rolf Magnus Sørensen, 26. 

september 
 
 

 

i 50 år, uten å få bønnesvar. Hun ba 
blant annet om at jeg måtte finne en 
kvinne å leve med, slik at jeg ikke 
skulle bli gammel alene. Mamma 
døde i februar 2014.  2. august, på 
mamma sin fødselsdag, kjørte jeg et 
brudepar. Etter bryllupsmiddagen 
ble jeg sittende på bord med to per-
soner jeg kjente og to ukjente. Det 
tok ikke så veldig lang tid før jeg ble 
helt betatt av den ukjente kvinnen 
som satt ved samme bordet. Jeg klar-
te ikke å få øynene bort fra henne. 
 
 Det ble alvor fra begge sider. Vi ble 
et par. En kveld var vi på besøk hos 
noen venner. Som vanlig om fredag-
ene drakk jeg. Denne kvelden drakk 
jeg alt for mye og ble skikkelig full. 
Sidsel, kjæresten min, kjørte meg 
hjem. Neste dag fortalte Sidsel meg 
hva jeg hadde sagt og gjort. Jeg ble 
helt skremt. Hva var det jeg holdt på 
med? Her hadde jeg funnet en kvin-
ne som elsker meg og som jeg elsker. 
Jeg ville slett ikke skyve henne i fra 
meg. Vi satt oss ned og snakket om 
det. Det kom frem at Sidsel hadde 
vært kristen i 25 år. Hun har mye å 
lære meg. Vi snakket mye, lenge og 
grundig om mitt problem alkoholen, 
og det livet Sidsel levde i troen på 
Jesus.  
 
24. oktober feiret jeg min 69 års dag 
med familie og venner. Da drakk jeg 
alkohol for siste gang. I november, 
ca. ni måneder etter mamma døde, 
leste Sidsel fra Bibelen for meg. Hun 
leste Joh Åp kap 20 – 22. Da falt jeg 
på kne og ba om å bli frelst. Jesus var 
klar til å ta imot en så stor synder 
som meg. Halleluja. Amen. Siden har 
jeg opplevd at Jesus har gjort mye 
for meg. En morgen ristet det i hele 
meg. Det var smertefullt og jeg visste 
ikke hva som skjedde. Min første 
tanke var at Jesus hadde tatt bort 
trangen til alkohol. Julaften fikk jeg 
lyst på et glass likør. Da jeg var på vei 
til barskapet, hørte jeg tydelig en 
stemme som sa: «Nei Truls!» Siden 
har det ikke vært problem med å 
holde seg borte fra alkoholen. Den 
14. mars 2015 ble Sidsel min kone. 
Jeg takker Gud og priser Jesus for 
Sidsel. 
Jeg kommer aldri til å forlate Jesus 
igjen. Amen! 

 

MENIGHETEN TAKKER 
HJERTELIGST FOR GAVEN 

PÅ KR 20.000 TIL VÅRT BAR-
NE– OG UNGDOMSARBEID. 
GIVEREN ØNSKER Å VÆRE 

ANONYM 

Caroella Sol Rokne Steffensen og Ma-
tilde Constance Østevold stod til kon-
firmasjon søndag 10. mai. Det var en 
nydelig gudstjeneste og vi oppfordrer 
alle til å være med å be for disse 
flotte jentene fremover.  

 
 
 
 

 

 

V I  G R A T U L E R E R  

Hjertelig takk 
 

For blomsten og hilsenen fra 
menigheten, sangkoret og ven-

ner til 90 års dagen min. 
 

Hilsen Aud Lillevik 
 

Jeg hadde ikke problemer med å hol-
de meg borte fra alkoholen når jeg 
var eller skulle på jobb. Hele denne 
tiden ba mine foreldre for meg, hver 
dag, morgen og kveld, noe de gjorde 
så lenge de levde.  
 
Som turbuss-sjåfør har jeg kjørt noen 
ganger både opp og ned Stalheims-
kleiva. Jeg hadde slett ikke lyst til å få 
full stopp på vei opp. Før jeg kjørte 
fra Gudvangen, ba jeg en stille bønn. 
«Kjære Gud. La meg slippe å få stopp 
i Kleiva på vei opp.» Og jeg har faktisk 
aldri måttet stoppe. I 1985 var det 45 
passasjerer som skulle til Spania. Det 
ble endel forviklinger med bussen på 
vei til Spania. Vi kom ned, og skulle 
en tur til Andorra, oppe i  Pyreneene 
som er en høy og bratt fjellkjede. Jeg 
kjørte heldigvis på en ny vei, som ikke 
var helt ferdig ned igjen. Da skjedde 
det som ikke skal skje. Alt som het 
bremser på bussen bare forsvant. Jeg 
tipper farten var ca. 100 km. Langt 
der nede så jeg blinkende, gule lys. 
Det fortalte meg at der var det slutt 
på den nye veien. Før vi kom dit, 
måtte bussen stoppes. Jeg la bussen 
ut i autovernet, og fikk like før den 
nye veien sluttet, svingt bussen inn 
på en liten åker som var der. Bussen 
stoppet som den stoppet i bomull. 
Det ble store skader på bussen, men 
ingen personskader. Hvorfor var den 
åkeren akkurat der? Hvorfor ble ing-
en personer skadd? Jeg tror årsaken 
var bønn og de foldede hendene i 
Norge. Det var rett og slett englevakt 
på hvert av bussen sine hjul, og vår 
Far i himmelen som holdt sin hånd 
over bussen og rattet.  
Jeg har fått mange plager med opera-
sjoner og sykdom opp igjennom livet. 
Jeg har vært igjennom 4 skuldero-
perasjoner, to operasjoner i høyre 
kne, samt fem i høyre hofte. De tre 
første i løpet av tre måneder. Jeg har 
også hatt en operasjon i venstre al-
bue. Jeg har psoriasis, astma, KOLS,  
og en 2,5 cm stor flekk på venstre 
lunge. Jeg har vært mye plaget med 
lungebetennelse, vært syv uker på 
Granheim Lungesykehus og i tillegg 
har jeg gått igjennom strålebehand-
ling for prostatakreft. Jeg er nå er-
klært frisk for kreft. Takk Jesus!  
 
Mamma ba for meg, to ganger daglig 



STIFTELSEN BETANIEN, 
BERGEN 
EIER OG DRIVER FØLGENDE 
INSTITUSJONER: 
 
-Hospitalet Betanien 
- Betanien diakonale høgskole 
- Betanien barnehage 
- Fundacion 
   Betanien, Spania 

Skandinavisk design  

på Bryggen  

www.befas.no 

 

  

FRIST FOR INNLEVERING 
AV  STOFF TIL NESTE 

MENIGHETSBLAD 
ER 1. SEPTEMBER 

 

 

Søndag 14. juni vil gudstjenesten 
sette fokus på misjon, og offeret som 
kommer inn vil gå til Centralkirken 
sitt misjonsprosjekt i Liberia. 
Det vil bli satt av tid til orientering 
om arbeidet, og vist fram en gave 
som Centralkirken har fått fra Omega 
Menigheten i Liberia. Og kanskje får 
vi Afrika-besøk – det er i skrivende 
stund ikke avklart. 
Målet for offerinnsamlingen er 
25.000 kroner. Og dersom vi løfter i 

valget, Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen, leder av Nå Ut, ungdomsrepr. 
Magne Sand Torvanger, Karen Kris-
tine Rasmussen, legleder/Inkluder,  
Dag Martin Østevold, pastor. 
Vi ønsker alle våre ledere Guds rike 
velsignelse i det kommende ar-
beidsåret og vil oppmuntre menig-
heten til å huske på alle våre ledere 
i bønn. 
 

M I S J O N S O F F E R  S Ø N D A G 1 4 .  J U N I  

Ønsker du å få menig-
hetsbladet på e-post? 

Send en melding til  
  

anne.linda@centralkirken.no 

På menighetskonferansen vår 
20.mai ble følgende medlemmer 
innstilt og valgt - med sete i Menig-
hetsrådet - for det kommende kon-
feranseåret i kirken: Birgit Kalvatn 
Viken – leder av Barnearbeidet. Kjell 
Morten Bratsberg Thorsen – leder 
Ungdomsarbeidet. Anette Munoz – 
leder av fokusområdet Vokse.  Jo-
stein Holsen – leder av Personalut-
valget. 
 
På en spesiell måte vil vi ønske disse 
Guds rike velsignelse i de nye tje-
nester de går inn i. Vi vil av hjertet 
takke Torunn Bachmann 
(barneleder), Hilde-Kristin Østevold 
(ungdomsleder) og Knut Rasmussen 
(personalleder) for deres fine leder-
tjeneste gjennom flere år og er glad 
for at de vil fortsette å tjene selv om 
det ikke blir som hovedledere. 
 
Menighetsrådet i konferanseåret 
2015/16 består for øvrig av: Jan Lil-
levik, leder. Hildur Kleppe, Sekretær. 
Kari Fjørtoft, senior repr. Hans-
Kristian Rygg, leder Forvaltningsut-

M E N I G H E T S K O N F E R A N S E N  2 0 .  M A I   

Viktig nyhet!! 
 

Har du ting du brenner inne 
med? Saker du er opptatt av 
og ønsker å ta opp i menighe-
tens fellesskap? Merk deg ons-
dag 16.september kl. 19.00 og 
onsdag 11.november kl. 19.00. 
Agenda kan du være med å 
sette.  Da setter vi av tid for 
menighetsmøter. Saker du 
ønsker å ta opp i fellesskapet 
kan meddeles menighetsråds-
leder eller pastor, gjerne to 
uker før møtet. 

flokk så klarer vi målet. 
Dersom du er forhindret fra å være 
tilstede i gudstjenesten og gjerne vil 
bidra med din gave til misjonsarbei-
det, kan du benytte deg av Central-
kirken sitt kontonummer for gaver 
som er 3000. 28. 48542 og merke 
den med ”Gave til Cetralkirken sitt 
misjonsprosjekt i Liberia”. 
 

Med optimistisk misjonshilsen 
Bjørn M. Østevold 

Misjonskontakt for Centralkirken 
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A V S E N D E R :  
 
C E N T R A L K I R K E N  

Centralkirken er en unik, livs-
kraftig menighet  underveis! 
 
Derfor inviterer vi til en storstilt 
festkveld for alle i alle aldre.  
Barne- og ungdomsarbeid er et 
viktig arbeid og vi ønsker å være 
med å løfte dette arbeidet frem og 
være med å gi muligheter til fort-
satt utvikling og vekst.  
 
Denne festkvelden er derfor en 
stor anledning til å samle alle ge-
nerasjoner til fellesskap, med det 
fokus å gi barne- og ungdomsar-
beidet et godt økonomisk hånd-
slag! 
 
Før denne kvelden vil vi selge 
loddbøker som trekkes denne 
kvelden. På selve kvelden vil vi ha 
åresalg, god bevertning, under-
holdning og en flott mulighet til å 
bli bedre kjent med hverandre og 
barne- og ungdomsarbeidet i me-
nigheten. 
 
Barne- og ungdomsarbeidet i vår 
menighet: 
Barn: 
Barnekirken teller rundt 60 barn 
og er delt inn i Søndagsklubben 0 
– 8 år, BeTweens 9-11 år og Teens 
12-16 år. I tillegg har vi 24 dedi-

kerte, voksne ledere som gjør en 
fantastisk jobb med å undervise 
og leke med barna. Hver søndag 
gir disse lederne barna en mulig-
het til et møte med Jesus gjen-
nom drama, sang, dans, bibelfort-
ellinger og lek. Kreativiteten er 
stor! Det arbeides også med å få 
til en erstatning for myldredagen 
med et opplegg for barn i alderen 
1. – 7. klasse. 
 
Ungdom: 
Centralen ungdomsklubb har de 
siste årene vokst jevnt og trutt. 
Stadig nye ungdommer kommer 
på besøk. Klubben samles hver 
14. dag. Fokus er sosialt fellesskap 
og å bli kjent med Jesus. Centra-
len Live er et tilbud for ungdom 
14-17 år og er et tilrettelagt tilbud 
for denne aldersgruppen med 
bønnevandring, sosialt fellesskap 
og bevertning.  
Vi nevner også konfirmantarbei-
det vårt som en del av vårt arbeid 
for ungdommene. 
 
Hovedpremien i loddboken er en 
komplett Kystdrakt med sølv. En 
annen gevinst er lån av en bunga-
low fritt en uke i Alfaz del Pi og i 
tillegg mange andre flotte gevins-
ter. 
 

Menigheten er 125 år i 2015.  La 
oss denne kvelden vise at vi fort-
satt er en livskraftig menighet 
underveis og at vi denne kvelden 
kan samle hele menighets-
familien, venner og kjente til en 
festkveld. Samtidig kan vi få gitt 
arbeidet blant barn og ungdom 
og lederne i Centralkirken en vel-
fortjent oppmuntring.  La oss vise 
at hele menigheten er med i for-
bønn og praktisk tjeneste for vårt 
gode barne– og ungdomsarbeid 
og deres ledere. Noter deg da-
toen! 
 

 

 

  

Vi oppfordrer deg til å gi en gevinst/gave til utlodningen og til å selge loddbøker! 

Ta kontakt med Hans Kristian og Solveig Rygg tlf. 911 68 305 eller Steinar og Randi Jacobsen 906 00 684 
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