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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no

MISJONSPROSJEKT
Misjonsarbeidet som Metodistkirken driver i Liberia, Zimbabwe og Sierra
Leone er med på å forme neste generasjons ledere.
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!

ET LEVENDE HÅP
Kjære Venner
I dette første
Menighetsbladet henter
jeg et sitat
som lyder: Vi
vil åpne boken (i det nye
året). Sidene i
boken
er
blanke.
Vi
kommer til å sette ordene der selv. Boken heter ”Mulighet” og første kapittel
er første nyttårsdag.
De fleste av oss avslutter et år med ettertanke og alvor. Når jeg ved denne anledning lar tankene kretse rundt det forløpne året og det mest verdifulle innholdet,
kanskje med fremgang, og ny innsikt. Da
vet jeg at vi i det forløpne året har møtt
dager med opplevelser som ikke var så
lett og hanskes med. Det var hendelser
som krevde mye av oss; hvor vi måtte
hente frem en styrke som vi kanskje ikke
visste at vi hadde, før vi virkelig trengte
den.
Når vi nå skal skrive i boken som heter
”Muligheter” vet jeg at livet kan brått
skifte retning, fra lykke til sorg. Eller fra
sorg til lykke. At vi som mennesker skal
kunne makte å bære livet med alle dets
fasetter, krever mot og styrke, ydmykhet
og innsikt. Da er det godt for oss å vite
at: Som dine dager er, skal din styrke
være. 5Mos 33:25
Det er ikke alltid like enkelt å vite, kjenne, eller tro på, at du og jeg evner å ha
slike egenskaper. Vi leser et herlig og
styrkende vers i Rom 8:26: ”Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be
om slik vi burde. Men Ånden selv går i
forbønn for oss med sukk som ikke rom-

mes i ord”.
Å fylle livet med mening er i utgangspunktet kun vi selv som kan velge og jeg
velger håpet. Og en ukuelig tanke om at
kjærligheten til min neste og til livets
Herre er det største og beste valget vi
kan gi oss selv.
Når vi strekker ut en hånd til andre, som
av ulike årsaker trenger det, kan være en
måte å dele noe av sitt eget liv på.
Vi kan oppleve at livet kan by på ulike
håp, men personlig velger jeg det kristne
HÅP, både i det gamle, men også ved
inngangen til det nye året, og alle dager
Herren gir.
Og gode, venner, håpet knytter jeg til det
som Skriften sier i1Pet 1:3: Lovet være
Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i
sin rike miskunn har født oss på ny og
gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde!
Det er ved sin død på Korset og oppstandelsen fra de døde at Jesus har ført liv og
uforgjengelighet frem i håpets lys. Det
som ingen annen kunne - det gjorde Gud
- ved sin Sønn Jesus Kristus. Det er Gud
som i Kristus har gitt oss det levende Håp
ved Jesu oppstandelse fra de døde.
Kjære venner skal vi våge å gå litt frem i
tid? Til; Påskemorgen, oppstandelsens
morgen, som er livets seier over døden.
Dette er ikke en episode i menneskeslektens historie. Det Jesus gir oss er et nytt
tideverv, en ny begynnelse. Fordi i Kristus har livet seiret over døden. Og det er
i Kristus at vi gjenfødes til nytt liv. Jesus
har gitt oss nytt håp, ja et levende håp,
ved sin oppstandelse. Du spør kanskje
deg selv om hvordan du kan gripe dette,
hvordan kan min enkle hverdagstro få

dette til å passe inn i mitt liv? Om dette
spørsmålet skulle komme til deg er det
godt å gå til det Jesus sier til oss alle i
Den Hellige Skrift:
Joh 3:14-17:
Og likesom Moses løftet opp slangen i
ørkenen, slik skal også Menneskesønnen
løftes opp, 15 for at hver den som tror
på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt
har Gud elsket verden at han gav sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv.
I dette Bibelavsnittet står det nok et vers
til som er viktig for oss når vi skriver de
første sidene i ”Mulighetens Bok”. Det
jeg vil minne oss på i denne sammenhengen er at i dette verset forteller Herren oss at kan vi senke skuldrene og ta
inn i oss følgende løfte: 17 Gud sendte
ikke sin Sønn til verden for å dømme
verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham.
Se på Jesus. Ikke på din egen tro. Om du
gjør det, kan du bli ett av to: Enten motløs fordi du har så liten tro, eller en hykler som sier du har mer tro enn den du
har. Nei, Venner, se på Jesus, Han er troens opphavsmann og fullender. Ja, Han
er frelseren og livgiveren. Det er Han
som gir verden det kristne HÅP.
Mitt ønske for 2014 er at du og jeg kan gi
det kristne håp et ansikt. Fordi det må et
menneske til for å gi dette håpet videre.
Utfordringene er at vi går noen ekstra
skritt sammen med noen som trenger
det. Og hvem vet, kanskje nettopp det vil
være nok til at et annet menneske finner
styrke til å fylle sitt eget liv med det kristne håp.
Roald Zweidorff

HILSEN FRA PASTORENE
Et nytt år ligger foran oss med mange
spennende utfordringer. Når dette
skrives har vi hatt vårt første
menighetsmøte der menighetsrådet og
forvaltningsurvalget
orienterte
om
planene for oppgradering av bygget,
ferdigstilling av barnerom, rehabilitering
av orgelet og menighetens økonomi
generelt. Det ble en konstruktiv kveld.
Vi planlegger enda et menighetsmøte
10. mars. Der vil fokus være på
menighetens oppdrag og hvordan vi best
kan utføre det. Siden sist sommer har vi
hatt en dialog om dette i arbeidsutvalget

og i menighetsrådet. Vi har også hatt en
dag sammen der strategien sto i fokus.
Centralkirkens
oppdrag
ligger
i
misjonsbefalingen og vi har beskrevet
den med fire utrykk som vi vil utvikle til
hvert sitt fokusområde: Nå ut – Nå ut til
mennesker så de kan oppleve Jesu
kjærlighet gjennom oss. Inkludere –
Inkludere mennesker så de kan møte
Jesus
og
bli
en
del
av
menighetsfellesskapet. Vokse – Hjelpe
mennesker inn i en voksende og
forvandlende relasjon med Jesus Kristus.
Sende – Trene og forløse mennesker til

tjeneste så verden kan forvandles.
På neste menighetsmøte vil vi
presentere
disse
planene
for
menigheten og få en viktig dialog om
dette viktige veivalg for hvordan
arbeidet i menigheten skal skje i årene
som kommer.
Den ordinære menighetskonferansen
blir onsdag 7. mai.

Hilsen Dag Martin og Leif
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Søndag 9. februar kommer Misjonssekretær i Metodistkirkens misjonsselskap
Øyvind Aske til Centralkirken i forbindelse
med Misjonssøndag.
Hvordan du fikk ditt kall?
Øyvind forteller: -Jeg ble kristen da jeg
gikk på Tomb jordbruksskole i Østfold.
Jeg var en søkende ungdom som prøvde
å finne ut av livet og for første gang opplevde jeg påvirkning fra et kristent miljø.
Å bli kristen var ikke et alternativ for
meg. Vi var en gruppe på 5 kamerater
som ikke var kristne og i stedet for å være
med på skolens kristne møter og aktiviteter dro vi på puben. Forandringen skjedde under en møteuke i februar med Eivind Frøen fra Ungdom i Oppdrag. Jeg ble
motvillig med vennen mine siste kvelden.
På slutten av møtet var det alterkall. Til
min store overraskelse gikk vennene mine opp og knelte ved alteret. Jeg var sjokkert! Kameratene sa de trodde på dette.
Jeg hadde to uker med store kvaler mens
jeg leste bøker om kristendommen. Jeg
ville finne ut hva som var sannheten, men
ønsket ikke kristendommen skulle være
noe for meg. Da jeg leste Johannes
evangelium, skjønte jeg at Bibelen var
mer enn en vanlig bok. Bibelen plukket
meg fra hverandre og ikke omvendt. Jeg
kontaktet min mekanikerlærer Erik, som
hadde bibelgruppe med de 4 kameratene
mine. Jeg ble med et par ganger og gikk
til Erik for personlig samtale. Erik forstod
hvordan jeg hadde det, og vi knelte ved
sofaen sammen og ba frelsesbønnen. Da
fikk jeg endelig fred i hjertet. Dette var i
feb/mars 1980. Omtrent samtidig ble det
fra misjonsstyret i Metodistkirkens misjonsselskap etterlyst jordbruksmedarbeider i Vest Afrika for metodistkirken. Jeg
sendte søknad og fikk jobben enda jeg
knapt var kristen. Jeg var med på diverse
seminarer og så dro jeg til Gbason town i
sydøst Liberia og var der fra 1981-1984
som jordbruksmisjonær. Jeg trivdes nok
bedre med å ta med Bibelen til evangeliseringsmøter og jeg regner de tre årene i
Liberia som bibelskole. Jeg ble bedre
kjent med Bibelen, Gud og meg selv. I
Liberia kjente jeg tydelig en stemme som
sa at du skal bli metodistpastor. Det er
det tydeligste kallet jeg har fått noen sinne, jeg hørte det tydelig i mitt indre. Men
jeg tenkte at det var for mye for meg, jeg
fikk heller prøve som diakon. Jeg gikk på
Menighetsfakultetet fra 84-86 og tok
kristendom mellomfag. Det demret etter
hvert for meg at kallet var pastor og ikke
diakon. Fra 86-88 gikk jeg på seminaret i
Bergen og tok formell presteutdanning.
Under tiden i Bergen var jeg ungdomsar-

beider i Centralkirken mens Per Braaten
var pastor. Det preget livet mitt i den
perioden og vi hadde mange samtaler på
kontoret. Dette var en meget verdifull tid
for meg. Jeg trengte mye oppfølging for
jeg følte meg uerfaren og visste lite om
metodistkirken.
Kan du si litt om misjonsarbeidet?
-I forhold til vårt misjonsarbeid har det
vært en omlegging. Før var det misjonærer ute, sånn er det ikke lenger nå. Hovedprogrammet nå heter PID som betyr
«Partnership in development». Det består av formidling av bistandsmidler til
tre land i Afrika, men via Metodistkirken.
Vi får bistandsmidler fra Norad, via DIGNI
som er paraplyorganisasjon for 19 bistandsorganisasjoner i kirker i Norge og i
samarbeid med Metodistkirken i Liberia,
Zimbabwe og Sierra Leone. Istedenfor
norske misjonærer har vi nasjonale partnere som tilrettelegger bruken av midlene i sine land. Dermed kommer vi ut med
sånne typer prosjekter som vi i Centralkirken skal inn på ved å bygge skoler,
sykehus, vannpumper, og latriner, samt
andre behov i lokalsamfunnet. Det er
lokalsamfunnet selv som definerer sine
behov. De kontakter kirken sin lokalt
som igjen står i forbindelse med misjonskontoret vårt i Oslo som står i forbindelse med metodistmenigheter i Norge.
Dette arbeidet er mer bistand og ikke
direkte misjon, men fordi metodistkirken
er kanal for pengene fra Norad som kommer ut i andre enden som Guds kjærlighet, blir dette en indirekte form for misjon. Vi sier Gud er kjærlighet og vitner
om det, vi forkynner det gjennom handlinger, og tar det et skritt lenger. De har
prester og evangelister i disse landene
selv, så vi trenger ikke å sende noen fra
Norge. Vi samarbeider nært med de lokale metodistkirkene og det er aldri tvil
om at metodistkirken står bak dette og
at folk får det med seg. Job sa: «Før hørte vi om Guds kjærlighet, nå ser vi Guds
kjærlighet.» Vi ønsker også å formidle
midler til evangelisering og kirkebygging,
men da får vi ikke støtte fra Norad. De gir
ikke midler til evangelisering. Centralkirken gir 50% til partnership programmet
og 50% til evangelisering og kirkebygging.
Hva vil du dele med oss 9. februar?
-At Gud er god og kjærlig og at det også
er mulig for enkeltkristne og menigheter
å være god og kjærlig. Jeg vil bruke eksempler fra misjonsarbeidet for å illustrere dette.
Anne-Linda Bratsberg Thorsen

MØTEKALENDER FEBRUAR-APRIL
SØNDAG 9. FEBRUAR

Lørdag 22. februar

SØNDAG 9. MARS

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste. Misjonssøndag. Pastor Leif Jacobsen leder
Pastor og misjonssekretær Øyvind
Aske taler. Informasjon om vårt misjonsarbeid. Offer til misjonen. Filadelfia hornorkester.
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 20 00 Lovsangskveld i Centralkirken! Rudi Myntevik og Magnar Børnes.

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Karen Kristine Rasmussen leder. Pastor Leif Jacobsen preker.
Lovsangsteam. Sangkoret.
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

SØNDAG 23. FEBRUAR

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med dåp.
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Onsdag 12. februar

NB! Vinterferie uke 9

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.

Onsdag 26. februar

Fredag 14. februar

SØNDAG 2. MARS

Kl 1900 CENTRALEN
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og
18 år.

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Silje Myntevik leder.
Pastor Leif Jacobsen taler
Informasjon om- og offer til Norsk
Gideon
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 11. februar

SØNDAG 16. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Karen Kristine Rasmussen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam. Sangkoret.
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 17. februar
Kl 1130: Misjonsforeningen
”Blåklokken”

Tirsdag 18. februar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Rolf Sørensen. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen.
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken.

Onsdag 19. februar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.
Kl 2000: Bibeltime: ” Bibeleninspirasjonens mysterium. ”Kan vi
stole på Bibelen?” Undervisning ved
Pastor Per Braaten.

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Mandag 3. mars
Kl 1130 Misjonsforeningen
”Blåklokken”

Tirsdag 4. mars

Mandag 10. mars
Kl 1930 Åpent menighetsmøte
Tema: Ny modell for struktur i menigheten.

Tirsdag 11. mars
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 12. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.

Fredag 14. mars
Kl 1900 CENTRALEN
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og
18 år.

SØNDAG 16. MARS
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 5. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien
Kl 2000 Bibeltime: Bibelen-En ærlig
bok. ”Kan vi stole på Bibelen?” Undervisning ved pastor Per Braaten.

Fredag 7. mars
Kl 2000 Lovsangskveld med lovsangsbandet Connected

Lørdag 8. mars
Kl 1100: Lovsangsseminar for alle
interesserte!

Mandag 17. mars
Kl 1130 Misjonsforeningen
”Blåklokken”

Tirsdag 18. mars
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Frelsessarmèmajorene Ørjan og Anne Grethe Amland. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen!
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 19. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.
Kl 2000 Bibeltime: Bibelen– En profetisk bok. ”Kan vi stole på Bibelen?
Undervisning ved pastor Per Braaten.

SØNDAG 23. MARS
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Legleder Brede Aasen leder
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam
Haukås ungdomskor
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 25. mars
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 26. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.

Fredag 28. mars
Kl 1900 CENTRALEN
Ungdomsklubb for deg mellom 1318 år

SØNDAG 30. MARS
VÅROFFERDAG
Kl 1040 bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med medlemsopptakelse.
Pastor Leif Jacobsen leder
Knut Magne Ellingsen taler
Offer til menigheten
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

SØNDAG 6. APRIL
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder
Pastor Rolf Helen Iversen taler.
Lovsangsteam. Sangkoret.
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 8. april
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest : Eilif Løtveit taler og
kåserer om ”Et fritt Norge”.
Bevertning. Hjertelig velkommen!
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 20. APRIL
1. PÅSKEDAG
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Karen Kristine Rasmussen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

MANDAG 21. APRIL
2. PÅSKEDEAG
Kl 1200 Gudstjeneste på Tranevågen ungdomsskole, Sotra. Pastor
Dag Martin Østevold taler.

Onsdag 9. april
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med middagsservering og påskeverksted.

Fredag 11. april
Kl 1900 CENTRALEN
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og
18 år.

SØNDAG 13. APRIL
PALMESØNDAG
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Silje Myntevik leder
Pastor Leif Jacobsen taler.
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 15. april

Tirsdag 22. april
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 23. april
Kl 1100 Bønn i gatekapellet
Kl 1700 Myldredag med middag,
andakt og aktiviteter for hele familien.

Fredag 25. april
Kl 1900 CENTRALEN
Ungdomsklubb for deg mellom 13
og 18 år.

SØNDAG 27. APRIL
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Legleder Brede Aasen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler.
Lovsangs team, søndagsskole.

Kl 1930 Sangkoret øver

Mandag 28. april
Onsdag 16. april

Kl 1130 Misjonsforeningen
”Blåklokken”

Kl 1130 Misjonsforeningen
”Blåklokken”.

Kl 2000 Bibeltime: Bibelen– var
apostlene ufeilbarlige? ”Kan vi stole
på Bibelen?” Pastor Per Braaten underviser.

Tirsdag 1. april

SKJÆRTORSDAG 17. APRIL

Onsdag 30. april

Kl 1100 Gudstjeneste på Metodistenes alders og sykehjem ved Roald
Zweidorff.

Kl 1100 Bønn i gatekapellet
Kl1200-1500 Lunsjseminar med Ed
Silvoso. Seminar for kristne som
arbeider i arbeidslivet og i det
offentlige– i Centralkirken
Kl 1700 Myldredag med aktiviteter for hele familien.
Kl 2000:Bibeltime: Bibelen– Kan
alle forstå den? Pastor Per Braaten underviser.

Mandag 31. mars

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 2. april
Kl 1100 Bønnemøte i gatekapellet
Kl 1700 Myldredag med middag, andakt og aktiviteter for hele familien.
Kl 2000 Bibeltime: Bibelen– Hva var
Jesu bibelsyn? ”Kan vi stole på Bibelen?” Pastor Per Braaten underviser.

LANGFREDAG 18. APRIL
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Hildur Kleppe leder
Pastor Dag Martin Østevold taler

Tirsdag 29. april
Kl 1930 Sangkoret øver

MISJONSDAGEN 9. FEBRUAR
Kjære menighetsmedlemmer og gode
venner av Centralkirken!
Søndag 9. februar er det misjonssøndag i Centralkirken. Vi får da besøk av den nye misjonssekretæren
Øyvind Aske som er ansatt på metodistkirken sitt hovedkontor i Oslo.
Han vil sette
fokus på betydningen av misjonsarbeidet. Vi anser misjonsarbeidet som
en viktig oppgave som vi er kalt til å
engasjere oss i. Derfor er misjonsbudsjettet
vårt ”spenstig og utfordrende”.
Misjonsbudsjettet
for
EMU
(Evangelisering og Misjonsutvalg) for
2014 er på 100.000 kr med følgende
fordeling:
¤ Kr 70.000 til utdanning av en afrikansk prestestudent og en afrikansk
lærerstudent
¤ Kr 30.000 til et misjonsprosjekt i
Sierra Leone i Vest Afrika
I den lille landsbyen Lungi i Sierra Leone skal det bygges en ny skole, med
bord og stoler, med tilgang på rent

vann og sanitærforhold.
Der vil vi være med og bidra med
våre gaver for at prosjektet kan realiseres .
Misjonssøndagen 9. februar får vi en
virkelig fin anledning til å gi i misjonens tjeneste - spre ut evangeliet og
gi av vår overflod til de fattige som
lever på et eksistensminimum.
Dersom du og jeg gir dobbelt så mye
som det vi hadde tenkt å gi i kollekt
denne søndagen, har vi gode muligheter til å få inn et misjonsoffer på
25.000 kroner. Og pengene vil i sin
helhet gå til misjonsprosjektet og
evangelisering.
Dersom du ikke har anledning til å
være tilstede i kirken på misjonsdagen, men har lyst til å bidra med din
gave til misjonsprosjektet, kan du gi
din gave ved å betale inn pengene på
kontonummeret som står på side 3 i
menighetsbladet og merk
med
”Misjonsprosjektet til Centralkirken i
Bergen”.
Bjørn Martin Østevold

MINNEORD
Keth Horneland, f. Halvorsen
4.04.35, død 3.05.13 og ble bisatt fra
Møllendal Store Kapell 16.05.13. Forrettende prest var Trond Egil Moe.
Keth ble medlem av Centralkirkens
menighet 21.06.1953 og var i sine
yngre år aktiv i musikkoret, speideren og søndagsskolen. Vi lyser fred
over, Keth Horneland, sitt gode minne.

FRIST FOR INNLEVERING
AV STOFF TIL NESTE
MENIGHETSBLAD
ER 7. APRIL
Ønsker du å få menighetsbladet på e-post?
Kontakt diakonen på
anne.linda@centralkirken.no

Else Zweidorff, f. Olsen, 8.03.1934,
døde 28.11.2013 og ble bisatt fra
Loddefjord Kirke 5.12.2013. Forrettende prest var Gunnar Kolaas.
Else ble medlem av Centralkirkens
menighet 23. 01.1966. Else var aktiv i
menigheten sammen med sin mann
Arne Zweidorff. Etter at hun mistet
sin mann fortsatte Else arbeidet i
menigheten og var aktiv i Kirkens Vel
og senere var hun med i formiddagstreffet så lenge som helsen holdt. Vi
lyser fred over Else Zweidorff sitt
gode minne.

VI GRATULERER
Henny Marie Breivik Juul som fyller
75 år den 5. mars 2014
Gretha Abrahamsen som fyller 80 år
den 4. april 2014

Tusen takk for hyggelig hilsen og
nydelig blomst jeg fikk til jul!
Hilsen Kari W. Nilsen

KNUT MAGNE
BESØKER
MENIGHETEN
Menigheten har gleden av å hilse vår
tidligere pastor, Knut Magne Ellingsen, velkommen til Centralkirken Menighet på Vårofferdagen , søndag 30 .
mars.
Han startet sin yrkeskarriere i 1968
som ungdomsprest i Centralkirken og
sykehusprest på Betanien. Deretter
var han menighetsprest i Horten,
Fredrikstad og Porsgrunn. I løpet av
denne tiden var han også landsungdomssekretær i Metodistkirken og
kultursjef i Tysvær kommune.
I 1986 ble han ansatt som generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, før han i 1993 ble
"headhuntet" til stillingen som assisterende generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Der
ble han værende til han pensjonerte
seg i 2011. Disse årene i LHL hadde
han hovedansvaret for organisasjonen i Norge og alt internasjonalt arbeid, inklusiv bistandsarbeidet.
Knut Magne har hatt en rekke nasjonale og internasjonale tillitsverv. Bl.a.
var han i seks år forbundsleder i Hørselshemmedes Landsforbund og har
siden 2010 vært leder av hovedstyret
i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (en paraplyorganisasjon med
75 medlemsorganisasjoner og 350
000 medlemmer).
Han er i dag visepresident i den europeiske organisasjonen for hørselshemmede og styremedlem i European Disability Forum.
Han gleder seg stort til å komme tilbake til menigheten hvor han holdt
sin første preken!
Roald Zweidorff

Installasjon av:
-Bolig, hytter og industri
-Brannalarm og nødlys
-Varmegulvanlegg
-Belysning
-Tele og data
Totalleverandør av bad
Tel 55 28 77 00 / Mob 934 47 515
nationalelektro@online.no

www.befas.no

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

BIBEL
ONSDAG
i Centralkirken
Det
BIBELSYN-INSPIRASJON-UFEILBARLIGHET-AUTORITET
BIBELEN – KAN MAN STOLE PÅ DEN? Det finnes mange meninger om
Bibelen – sterke meninger – både i og utenfor Kirken. Og den gamle Boken reiser mange spørsmål! Hvordan ble den til? Hvem skrev den? Kan
alle forstå den, eller er dette forbeholdt ”de lærde”? Er alt i Bibelen like
sant? Kan vi fullt og fast stole på den? Dette er spørsmål som berører
oss alle. Og de spørsmål som reises i dag er ikke av ny dato. Bibelen har
vært i storm i mange år, ja faktisk gjennom hele kikens historie. Kampen
om Bibelsynet har gitt gjenklang på teologiske universiteter og i store og
små menigheter. Ingen har kunnet forholde seg nøytrale. Hvor står vi?
Pastor Per Braaten underviser - i Centralkirken ved Fløybanen. Alle samlingene begynner klokka 20:00 og varer cirka en time.
Inviter gjerne en venn med deg! Du er hjertelig velkommen!
Onsdag 22. januar kl.20.00
Onsdag 5. februar kl.20.00
Onsdag 19. februar kl.20.00
Onsdag 5. mars kl.20.00
Onsdag 19. mars kl.20.00
Onsdag 2. april kl.20.00
Onsdag 16. april kl.20.00
Onsdag 30. april kl.20.00

”Bibelen – en enestående Bok”
”Bibelen – en Åndsinspirert Bok”
”Bibelen – inspirasjonens mysterium”
”Bibelen – en ærlig bok”
”Bibelen – en profetisk Bok”
”Bibelen – hva var Jesu Bibelsyn?”
”Bibelen – var apostlene ufeilbarlige?”
”Bibelen – kan alle forstå den?”

CENTRALKIRKEN
ARRANGERER
TUR TIL ISRAEL!
Nattlandsfjellet 1—5098 BERGEN

Skandinavisk design
på Bryggen

Direktefly fra Bergen til Tel Aviv 4.
oktober med direkte retur igjen 15.
oktober. Det er løvhyttefest i Jerusalem på denne tiden, så det er et
spennende tidspunkt å reise på. Vi
skal blant annet besøke Jerusalem
med Oljeberget, Getsemane og
Gravhagen, Dødehavet, og områdene rundt Gennesaretsjøen der Jesus
tilbrakte mye av sitt virke, og mange
andre av de kjente stedene fra bibelhistorien. Sjekk vår hjemmeside
www.centralkirken.no for mer informasjon. For påmelding, eller ved
spørsmål, ta kontakt med diakon
Anne-Linda på e-post:
anne.linda@centralkirken.no
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MED CONNECTED

FREDAG 7. MARS KL 20 I CENTRALKIRKEN
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