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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

AV
INNHOLDET
”Bli hos oss”
Centralen
Referat menighetstur
Intervju med Ragnhild
og Per Olav Sølvberg

www.centralkirken.no

”BLI HOS OSS, FOR DET LIR MOT KVELD…...
”BLI HOS OSS, FOR DET LIR MOT KVELD
OG DAGEN HELLER.”
LUK.24,29
Av alle betydningsfulle bøker er Bibelen
den største, mest oversatte, utbredte og
elskede av alle bøker. Det er den viktigste boken du kan kjenne til! Leser du regelmessig i den? Bibelen er kilden til vår
tro, mat for det indre menneske og autoriteten for vår lære. Det er denne boken
som gjør Jesu virkelighet til en virkelighet
for deg når Hans navn forkynnes. Denne
boken har også vært en viktig inspirasjonskilde for kunstnere og komponister
gjennom alle tider.
En sang som har sin inspirasjon fra Bibelens ny-testamentlige fortelling om Emmaus-vandrerne er: ”O bli hos meg.”
Som den fotballglade mann jeg er, har
jeg hørt den og sunget den mange ganger. Ikke bare i kirken eller begravelser –
men hver eneste gang den engelske FAcup finalen ble vist på TV. Da synger engelskmennene ”Abide with me.”
Sangen er inspirert fra fortellingen i Lukas’ evangelium, 24, 28-29: ”Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til,
lot han som han ville gå videre. Men de
bad ham inntrengende og sa: Bli hos oss,
for det lir mot kveld, og dagen heller. Han
gikk da inn for å bli hos dem.”
Jesus hadde betydd så uendelig mye for
så mange. Han ble sett på som Israels
håp i et okkupert land; Messias, frelseren. Men så døde Jesus korsets død – og
deres liv som fulgte ham og hadde satt
sin lit til ham var nedbrutt av sorg og
skuffelse. De hadde ikke skjønt hans ord
om at han skulle oppstå tre dager senere. De hadde ikke skjønt at lidelsen var
nødvendig før gjenopprettelsen. Emmaus
-vandrerne samtalet om dette vonde
som hadde skjedd – og plutselig - som ut
av intet - kommer en fremmed mann
opp på siden av dem og spør hva de samtaler om. Å for en spennende samtale
det ble! Før de visste av ordet av det var
de kommet frem til sitt reisemål – og den
ukjente latet som om han ville gå videre.
Da er det de sier: ”Bli hos oss, for det lir
mot kveld og dagen heller.”
Jeg vil gjerne stanse ved tre trøstefulle
sannheter utfra deres bønn: ”Bli hos
oss.”
1. Bli hos hos;
Det er en god bønn å be!
Å ønske Jesus velkommen og invitere ha
inn i sitt livsfellesskap og i hjertet kunne
si: ”Bli hos oss Jesus; det lir mot kveld og

dagen heller” - det er en god bønn å be;
ja den viktigste bønnen du noen sinne vil
komme til å be! Det er en bønn som er
god å be som et livsønske. En bønn å be
når man våkner og når det lir mot kveld. I
liv og død er det en god bønn å be.
Knut Hamsun ble på sine gamle dager
spurt: ”Hva frykter De mest? ”Døden.
Finnes det et middel mot den, ville jeg ta
det og leve for evig.” Det finnes et middel mot døden som også hjelper i livet!
Det er ikke en pille, men det er et navn.
Hans navn er Jesus – dødens og gravens
overvinner. Ham som vi har vår tidsregning fra. I troen på Ham kan vi være trygge. I livssamfunnet med ham er det fred.
Frykter du døden? Det er helt naturlig.
Men i Kristus kjenner du en du skal gå til i
bønn når lider mot kveld og dagen heller
i ditt liv.
Salmisten sier: ”Om jeg enn skulle vandre
i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for
noe vondt, for du er med meg! For du er
med meg! Hvilken venn vi har i Jesus! Slik
Emmaus-vandrerne fikk merke det, skal
vi med den bønnen få erfare - når vi våger å be den av hele vårt hjerte - at Jesus
ikke er død, men at Han lever - og at
hans frelse og kjærlighet er virkelig og
ikke vil svikte oss – ja, at han også er nær
oss i den mørkeste time – og på den andre siden skal vi erfare at det er sant det
Jesus har sagt: ”Jeg er oppstandelsen og
livet. Hver den som tror på meg skal leve
om han enn dør. Den mørke timen da
det lir mot kveld og dagen heller - skal
også komme til oss. Hvor godt det er at vi
da kan be til ham som er dødens overvinner, den oppstandne Jesus: ”Bli hos
meg.”

2. Bli hos oss;
det er en bønn alle kan be!
Her har du disse to Emmaus-vandrerne.
De var desillusjonerte og skuffet over at
Ham som de hadde satset alt på; han
som var deres fremtidshåp - var død.
Riktignok hadde noen kvinner vitnet for
dem noen dager senere og sagt at Jesu
grav var tom, og at Han levde – men de
forkastet det som tomt prat og trodde

det ikke. Når de er vantro, som mest
skuffet, når de tror han har sveket dem
og de føler seg uten håp i en verden lagt i
illusjonenes grus - og de ikke vet hvordan
de skal møte hverdagens utfordringer –
da kommer den fremmede til dem. Han
slår følge med dem på veien og åpner
Guds ord opp for dem. Han vet alt om
deres liv. De kjenner at noe av håpet
kommer tilbake. Hvem er egentlig denne
mannen? Deres hjerter begynner å brenne, men likevel skjønner de ikke at det
Han, Jesus - som igjen går ved deres side.
Likevel ber de: ”Bli hos oss, for det lir
mot kveld og dagen heller.”
Kjenner du Jesus? Kanskje gjør du ikke
det. Kanskje forstår du ikke Bibelens budskap. Skal du være ærlig kan det tenkes
at du må innrømme at du også har mistet troen, slik Emmaus-vandrerne hadde i
sin skuffelse. Livet er brolagt med skuffelser. Men har du likevel en lengsel etter
frelse, etter håp, etter syndsforlatelse og
kraft til et nytt liv – er det aldri for sent å
be til ham som i dag er ukjent for deg:
”Bli hos meg. Det lir mot kveld og dagen
heller.” Det er en bønn alle kan be. Uansett hvem vi er. Om vi lengter etter frelse
og håp og åpner oss for Jesus ved å lese
hans bok skal vi erfare at den ukjente
umerkelig slår følge med oss på veien og
skaper nytt liv, nye muligheter og gir oss
sikkerhet for et evig fremtidshåp. ”Det
begynner å bli et liv det her. Det begynner å ligne en bønn.”
3. Bli hos oss;
det er en bønn Jesus gjerne vil besvare.
En ting er våre ønsker og våre behov.
Våre bønner. En annen ting er oppfyllelsen av dem. I fortellingen om Emmausvandrerne heter det om bønnens oppfyllelse, da de hadde bedt den ukjente
mannen bli hos dem: ”Han gikk da inn for
å bli hos dem.”

Det er dette Jesus, Guds Sønn og verdens
frelser - så gjerne ønsker å gjøre hos alle
mennesker. Det var derfor Han kom. For
å ta inn våre hjerter, bli en virkelig del av
våre liv – skape frelse og forvandling.
Han er ikke kommet for å fordømme
verden, me for å frelse verden. Han er
ikke kommet for de friske, men for de
syke. Jesus sier til den som vil lytte: ”Se,
jeg står for døren og banker. Om noen
hører min stemme og åpner døren, vil
jeg gå inn til ham og holde måltid. Han
med meg og jeg med ham.” Hvilket nydelig bilde på livet i fellesskap med Jesus og
på hans inderlige ønske om å bli en del

av vårt liv hvis vi vil ta imot hans invitasjon!
Jesus måtte dra videre fra Emmausvandrerne denne kvelden. Likevel var
han hos dem. Han, den allestedsnærværende Gud, levde i deres hjerte – og de
sprang av gårde med glede og håp for å
fortelle de andre vennene til Jesus at Han
lever. Hva var det som hadde åpnet øynene deres? Det var da Han brøt brødet
og de fikk se de naglemerkede hender!
Der har du det. Jesus er ikke synlig for
vårt fysiske øye. Men i nattverden får vi
smake og kjenne at Han er god. Vi får ta

imot i tro det han gjorde på Golgata da
han gav sitt legeme og blod. Hvilken sikkerhet for deg at Han gjerne vil besvare
denne bønnen; bli hos oss! Til den som
tror, sier Jesus: ”Se, jeg er med dere alle
dager – inntil verdens ende.
Ta imot både hans invitasjon og hold fast
på Hans løfte; be den viktigste bønnen:
”Bli hos meg. For det lir mot kveld og
dagen heller.” Så skal du erfare at Jesus
lever og at Han i sannhet vil besvare bønnen og gir fremtidstro og håp.
Dag Martin Østevold

I N F O F R A PA S TO R E N E
Sommeren nærmer seg og vi kan se tilbake på et arbeidsår som fyller oss med
ydmykhet og takknemlighet.
Frammøtet til gudstjenestene har økt,
nye medlemmer er ønsket velkommen
og det kommer tydelige signaler på at de
nye trives i fellesskapet.
Apropos fellesskap, så har vi nettopp
gjennomført en ny menighetsprofil i regi
av Naturlig Menighetsutvikling. Der kom
”Varme relasjoner” øverst på listen over
menighetens sterke sider.

Vi kan også som pastorer se tilbake på
det første året som nære medarbeidere.
Dette samarbeidet har vært en stor gjensidig velsignelse. Vi utfyller hverandre på
en fin måte og oppmuntrer hverandre
hele tiden. Nå ser vi fram mot et nytt
arbeidsår som menighetens pastorer
etter ferien.
Vi nevnte menighetsprofilen. Den viste
også at den svakeste siden ved menighetsarbeidet er ”Behovsorientert
evangelisering.” Den utfordringen tar vi.

Det arbeides derfor med planer om alfa –
kurs et par steder til høsten der målet er
å nå mennesker som ennå ikke kjenner
Jesus.
Så må vi ikke glemme å ønske dere velkommen til sommerfesten på Drotningborg i slutten av juli. Centralkirken arrangerer festen i år og neste år. Det er
ennå ikke for sent å melde seg på.
Ha en velsignet sommer!
Hilsen Dag Martin og Leif

BARNEDÅP 15. MAI
Søndag 15. mai var det fest i Guds hus . En nesten
fullsatt kirke lovpriste den oppstandne Jesus. "Kristus
kan vende nederlag til seier og nytt håp", var dagens
tema ut fra teksten om Emmaus-vandrerne i Lukas
24.
Det var et høydepunkt i gudstjenesten da familien
Barmen-Fløisand bragte sin sønn Jonathan til dåpen.

Pastorer
Leif S. Jacobsen
Tlf 48 00 04 83
leif.jacobsen@
centralkirken.com

Dag Martin Østevold
Tlf 91 24 40 63
dagmartin@
centralkirken.com

På bildet ser vi fra venstre:
Pastor Dag Martin Østevold.
Familien Barmen-Fløisand:
Anita med Jonathan på armen,
Roar og storesøster Sara Emilie.

Legleder

Nettside:

Brede Aasen
Tlf 90 09 78 86
brede.aasen@
broadpark.no

www.centralkirken.no

Kontortid:
Mandag, onsdag, fredag
kl 1000-1400
Tlf: 55 31 65 80
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MØTEKALENDER JUNI/JULI/AUGUST 2011
SØNDAG 5. JUNI

SØNDAG 31. JULI

Fredag 2. september

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

Kl 1100 Gudstjeneste

Kl 1900 Centralen

SØNDAG 7. AUGUST

SØNDAG 4. SEPTEMBER

Kl 1100 Gudstjeneste

Tirsdag 7. juni

Kl 1100 Gudstjeneste

Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Sangkoret
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

Tur med formiddagstreffet
se egen info
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 12. JUNI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Takkedagsgudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Sangkoret
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 14. juni
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 14. AUGUST
SØNDAG 21. AUGUST
SAMLINGSSØNDAG

Mandag 5. september

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Sangkoret
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

MYLDREDAG
starter i uke 34,
hvilken ukedag det blir var
ikke klarlagt da bladet gikk i
trykken.

Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Tirsdag 23. august

TUR TIL
HARDANGER
7. JUNI

Tirsdag 6. september
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 7. september
Fredag 9. september
Kl 1900 Centralen

SØNDAG 19. JUNI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Karin Nilsen leder
Sangkoret
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

SØNDAG 26. JUNI
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Siv Kristin Bøe leder
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

SØNDAG 3. JULI

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 24. august
Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Fredag 26. august
Kl 1900 Centralen

SØNDAG 28. AUGUST
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Eget opplegg for barna
Kirkekaffe

Kl 1100 Nattverdgudstjeneste

SØNDAG 10. JULI

Tirsdag 30. august

Kl 1100 Gudstjeneste

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Bjørn Østevold forteller
fra sin tur til Etiopia.
Magnus Fotland leder
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 24. JULI

Onsdag 31. august

Kl 1100 Gudstjeneste

SØNDAG 17. JULI

Kl 1100 Gudstjeneste

Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Formiddagstreffet avslutter vårsesongen
med tur til Hardanger. Det er 35 som har
tegnet seg til turen, men vi har ennå
noen ledige plasser dersom noen vil
være med. Vi møtes i Finnegårdsgt (bak
kirken) kl 0945. Bussen går kl 1000.
Det er satt opp et flott program med en
fin rundtur og god servering på Strandebarm Fjordhotell.
Du er hjertelig velkommen til å være
med. Prisen er kr 400,- og inkluderer
busstur og 2 serveringer på turen.
Vi gleder oss til turen.
Påmelding til:
Magnus Fotland tlf. 97674204 eller
Greta Abrahamsen tlf. 98800879

MEDLEMSKAP I CENTRALKIRKEN
Centralkirken er en del av Metodistkirken
i Norge. Har du vurdert å bli medlem av
Metodistkirken?
Hvorfor skulle jeg det, sier du kanskje?
STYRKE; Som en
glo i peisen snart
vil slukne hvis den
blir liggende for
seg selv, vil også
en kristen ha
vanskelig for å
klare seg uten
fellesskap med andre kristne. På de annen side vil en glo som rakes sammen
med andre glør kunne holde varmen og
tenne en ild. Gud har gitt oss menigheten
for at vi på lignende måte skal bli styrket
og bevart i vår tro. Og den er til hjelp for
familien i dens ønske om at barna skal
lære å kjenne Jesus.

GUDS MØTEPLASS; En kristen har fått et
nytt liv inne i seg ved troen på Jesus Kristus. Dette livet trenger næring og gode
vekstvilkår. Som en hjelp til å ta vare på
det nye livet og kunne vokse som en kristen, har Gud gitt oss forskjellige hjelpemidler eller møteplasser. Disse møteplassene er bibelen, bønnen, dåpen, nattverden og menighetens ”broderfellesskap.”
Menigheten er noe helt annet enn en
menneskelig interesseforening for likesinnede. Den er Guds forsamlingen av de
troende som kommer sammen for å tilbe
Jesus, lytte til hans ord og bli utrustet til
all god gjerning. I dette trofaste fellesskapet forvaltes sakramentene; dåp og nattverd. Guds ord forkynnes til frelse og
fornyelse og Den Hellige Ånd virker med
sine nådegaver.

UTRUSTNING TIL TJENESTE; Menigheten
er også det fellesskap hvor du som Jesu
etterfølger settes i stand til å utføre det
oppdrag Jesus har gitt oss. I menigheten
kan du også bruke din tjeneste. Å formidle Guds kjærlighet i nærmiljøet, på jobben og der du ferdes i ord og gjerning. Å
vitne, vise omsorg for hverandre og søke
å gjøre nye mennesker til Jesu etterfølgere. Kunne medlemsopptakelsen bli et
nytt ledd i din overgivelse til Jesus og til
menigheten?

Hensikten med ungdomsarbeidet er ”å
NÅ UT til ikke-kristne ungdommer, inkludere dem i FELLESSKAP, hjelpe dem til å
VOKSE i troen, til å finne sin TJENESTE og
til å ÆRE GUD med sine liv.

Så spør deg selv på hvilken måte du kan
bidra, det er nemlig mange måter å involvere seg på.
Er du av de om sitter igjen med en følelse
av at du ser barnebarna dine litt for lite,
hva med å tilbringe litt mer tid sammen
med dem ved å kjøre dem til kirken. Har
du kanskje noen ressurser vi kan benytte
oss av som minibuss/minibusslappen,
båt eller hytte. Eller kanskje du er villig til
hjelpe til med et arrangement, eller til å
lage mat, bidra med innkjøp eller stå i
caféen på en klubb kveld. Har du en PC,
en sofa eller annet du vil gi bort som vi
kunne har bruk for tar vi gjerne imot.
Ellers setter vi pris på om du vil være
med å be for arbeidet, ungdommene og
lederne.
Sissel Flølo

Vi tenker å ha medlemsopptakelse på
takkedagen i juni. Dersom dette er noe
for deg; ta kontakt med pastor Dag Martin.
Dag Martin Østevold

CENTRALEN den nye ungdomsklubben
i Centralkirken
Det siste året har vi manglet et tilbud til
ungdommer i menigheten vår og vi gleder og fryder oss nå over å endelig være i
gang igjen.
Til høsten, nærmere bestemt fredag 26.
august klokken 19.00 braker det løs med
et gedigent bakgårdsparty i bakgården.
Vi i lederteamet, Sissel og Endre Flølo,
Dag Martin og Hilde Kristin Østevold, Siv
Bøe, Cecilie Lyshol og Ove Braaten har
tro på at Centralen kan bli et kult sted for
ungdommen å henge sammen med venner, et sted der ungdommen kan få møte
voksne mennesker som bryr seg, et sted
hvor de kan få være helt og fult seg selv
og ikke minste et sted hvor ungdommen
kan få møte Jesus.

Cafe - venner - musikk - dart - bordtennis
- biljard - playstation - hyttetur er bare
noe av det vi kan by på. Så er du mellom
13 og 16 år er det bare og sette av annenhver fredagskveld. For alle dere andre er det bare å dele det dere har lest
med de dere kjenner i den aldersgruppen. Videre oppfordrer vi alle foreldre,
besteforeldre, tanter og onkler til å kjøre
hele ungdomsflokken til Centralen.
Vi i lederteamet har arbeidet med å få
Centralen ungdomsklubb opp å gå og ser
frem til høsten. Det er herlig å se at ting
faller på plass, men vi har likevel bruk for
din hjelp og støtte.

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!
Vi vil gjerne takke for lekene og pengegavene vi har fått for å kjøpe inn nye leker
til jungelgjengen.
Vennlig hilsen barnelederne

MENIGHETSTUREN 20. - 22. MAI
Hver kveld kl 2100 hadde vi kveldsmøter
hvor vitnesbyrd, lovsang og forbønn ble
delt. Dette ble fantastiske samlinger hvor
vi erfarte et sterkt Gudsnærvær og et
trosstyrkende og rikt fellesskap. Lørdagen hadde vi også rebusløp som Sissel og
Endre så flott ledet store og små gjennom.
Tradisjonen tro gikk også årets menighetstur til Raknestunet. Vi var samlet
nesten 70 små og store. Tema for menighetsturen var ”trosformidling i hjemmet”. Vi hadde et rikt og variert program
med fellessamlinger for hele familien og
undervisning, mens barna hadde eget
program.
Lørdag formiddag
hadde vi flott undervisning av barnepastor Øyfrid
Sofienlund
fra
Pinsekirken Tabernaklet. Hun underviste om viktigheten av å inkludere
barna i troslivet og
betydningen av at
vi ”setter gode
åndelige spor” etter oss, slik at barna kan
bli bevart i troen.
Videre hadde Per Olav og Ragnhild Sølvberg et kjempeinspirerende foredrag om
”kreative ting vi kan gjøre sammen som
familie”.

Søndagen feiret vi gudstjeneste. Veldig
hyggelig at ca 20 venner fra sangkoret
delte fellesskapet med oss gjennom sang
og påfølgende middag.
Neste år satser vi på ny menighetstur til
Raknestunet. Da er målet at vi klarer å
toppe turen med at enda flere fra den
voksne garde er med og får del av dette
rike fellesskapet.
Tusen takk til Jesus som velsignet oss så
rikelig denne maihelgen og takk til alle
som var med, og dere som tjenestegjorde på ulike måter og var med å gjøre
denne helgen så flott !!

Hilsen Bjørn A. Østevold

VI GRATULERER
Installasjon av:

Jeg takker så meget for oppmerksomheten ved min 85-årsdag: Besøk av pastor
Roald Zweidorff og frue og en nydelig
blomsterbukett fra Menigheten.
Hilsen Evelyn Michelsen

-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
Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

Vetrlidsallmenningen
Telefon 55 31 79 63
www.vestbok.no

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

75 år
Frantz Schneider 21. juni
Solveig Heimdal 17. juli
Laila Eriksen 18. juli
85 år
Edith Borgen 2. juli
Marit Semshaug 5. september
90 år
Jonetta Mjåtvedt 4. juli

KIRKEVERTER
5. juni
Solveig & Hans Kristian Rygg
12. juni
Karen Kristine & Knut Rasmussen
19. juni
Guri Johansen & Harald Monsen
26. juni
Bjørg & Mikal Vindenes

21. august
Bjørg & Mikal Vindenes
28. august
Karen Kristine & Knut Rasmussen
4. september
Solveig & Hans Kristian Rygg
11. september
Aud & Einar Lillevik
18. september
Guri Johansen & Harald Monsen

BRANNANSVARLIGE

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Skandinavisk design opnar i byrjinga av juni på Bryggen

TAKK

5. juni
Jarle
19. juni
Hans Kristian

12. juni
Jan
26. juni
Ole-Jørgen

21. august
Hans Kristian
4. september
Jarle
18. september
Hans Kristian

28. august
Jan
11. september
Ole-Jørgen

GAVER TIL CENTRALKIRKENS ARBEID
Vil du være trofast med.. dine gaver, spør
vi blant annet om når nye medlemmer
opptas i menigheten. Trofasthet handler
altså også om hvordan vi forvalter pengene våre. Hvordan du velger å gi er helt
opp til deg. Og vi ønsker oss glade givere.
Her er en mulighet vi vil presentere for
strukturert givertjeneste:
Metodistkirken er godkjent som mottaker av pengegaver hvor du kan få 28%
skattefradrag for inntil kr. 12.000,- pr.
person. Det er krav om å oppgi personnummer for den som vil ha skattefritak.
Gavene blir anonyme for Centralkirken
og vår menighet vil ikke vite hvem som
har gitt hva. Metodistkirken sentralt rapporterer beløpet til skattemyndighetene
og du får et skattefradrag på inntil 3360,tilbake på neste års skatteoppgjør.

Som frikirke er vi avhengig av gaver fra
våre medlemmer og venner for å kunne
drive. Fast, trofast givertjeneste er ryggraden i vår økonomiske drift. Via en telefon eller en e-post til kirken sentralt (se
under) får du en KID som automatiserer
betalingen din og pengene vil måneden
etter overføres til Centralkirken. Du velger selv hvor mye du vil gi fra måned til
måned – akkurat som før.
Har du spørsmål om denne typen givertjeneste, ring Metodistkirken sentralt på
23 33 27 00 og spør etter Ragnar Falch,
eller
send
epost
til
post@metodistkirken.no Mange i vår
menighet benytter seg av denne ordningen. Kan dette være en måte for deg å få
regelmessighet og struktur på din givertjeneste? Guds velsignelse over din givertjeneste!

B

CENTRALKIRKEN

Vetrlidsalm. 8
5014 BERGEN
Tlf: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.com

INTERVJU MED RAGNHILD OG PER OLAV
Per Olav og Ragnhild; litt om dere selv:
- Jeg, Per Olav er 35 år og er født og oppvokst i Måløy. Ragnhild er 75 modell – og
det skulle bli 36 år i år. Ragnhild er født i
Bergen. Vi er begge utdannet lærere. Per
Olav arbeider for tiden i en barnehage,
mens Ragnhild er hjemmeværende med
morspermisjon fra rektorjobben i Da
Vinci Montessory-skolen.

er vi kun når det er noe som hindrer oss i
å være tilstede. Jentene våre har helt fra
begynnelsen av likt seg i kirken. Ettersom
vi bor i nabolaget og ofte går forbi kirken
– pleide de alltid å spørre om vi ikke kunne gå i kirken. Det var nesten som om vi
måtte gå omveier; for de skulle alltid inn.

Hvordan møtte dere hverandre?
- Vi ble kjent på NLA-lærerskolen i 1996,
men ble faktisk ikke gift før i 2007. Allerede har vi rukket å få tre barn. Og de er
kommet i løpet av tre år.
Hvordan er det å være småbarnsforeldre, synes dere?
- Vi innrømmer at det tidvis er tøffe tak å
være foreldre til tre små barn som alltid
krever vår oppmerksomhet. Det er både
travelt og tidkrevende og det stiller krav
til oss om å være både disiplinert og
strukturert.
Vi er etter hvert blitt kjent med dere i
menigheten og dere har allerede rukket
å bli medlemmer nå i våres. Hvordan
kom dere i kontakt med Centralkirken?
- Vårt første møte med kirken var faktisk
Myldredagen. Det var en mandag i november 2009. Lars Henrik og Birgit som
begge går her hadde snakket med hver
av oss helt tilfeldig og inviterte oss til å
komme – og det gjorde vi. Vi husker faktisk at vi fikk skikkelige hjemmelagete
kjøttkaker den mandagen (sier Per Olav
med et stort smil) På denne tiden hadde
vi faktisk bedt Gud om ledelse til slik at vi
kunne finne et åndelig hjem. For det var
viktig for oss. Møtet med menigheten var
en stor berikelse for oss! Vi følte at kirken var et godt sted å være. Vi merket
oss også at da vi kom tilbake husket folk
navnene våre og vi lurte på om folk faktisk var så hyggelige som de gav inntrykk
av å være. Vi begynte å gå på gudstjenestene sommeren 2010 og siden da er det
ikke mange ganger vi har vært borte. Det

mange positive ringvirkninger i samfunnet, både på jobb og som enkeltmennesker.
Dere er kanskje begge oppvokst i en
kristen familie?
- Ragnhild er. Men ikke Per Olav. Jeg, sier
Per Olav, har ingen kristen oppdragelse.
Jeg hadde ingen kristne venner eller
noen som helst kristen påvirkning i oppveksten. Da jeg var 15 år gammel var
livet vanskelig. Jeg måtte flytte hjemmefra og havnet på et kristent gymnas i
Møre og Romsdal. Der ble jeg radikalt
frelst på møter i Misjonssambandet, og
det er Guds nåde alene at jeg er bevart i
troen frem til i dag.
- Men skal du ikke spørre om hva som er
bra med Centralkirken, spør Per Olav.

Er det noe spesielt dere er opptatt av?
- Vi brenner for familien. Den er ligger
oss virkelig på hjertet. Familieliv, kreativitet og entusiasme er viktig. Landet vårt
trenger kristne familier som holder sammen. Vi tror også at familier som ber
sammen holder sammen. I dag er det
mange ekteskap som går i oppløsning.
Dette er en stor ulykke. Og det skjer også
blant kristne. Derfor er det viktig at vi
gjør det vi kan for å holde familien sammen. Derfor er vi engasjert i noe som
kalles HJERTEFOKUS. Det er arbeid som
ønsker å drive god forebygging og styrke
ekteskap og familier. Har man det godt i
sin familie og trives med seg selv får det

Ok. Så hva er det dere setter pris på i
kirken her?
- Det vi setter virkelig stor pris på er den
salige blandingen av liturgi og Åndens
frihet som finnes i gudstjenestene. Vi
synes det er storartet å se at menigheten
er en generasjonsmenighet! I menigheten finnes det voksne og eldre med et
levende og brennende kristenliv. Det er
en stor ting for oss og våre barn. Alle
stilarter og former synes å få plass. Det
har vi faktisk ikke sett noen andre steder.
I de eldre finner vi gode forbilder og ser
eksempler på at vi kan leve et langt liv
med Jesus. Han er ikke bare de unges
frelser. Ja, det at menigheten er en menighet for alle generasjoner er faktisk en
viktig grunn for at vi valgte å bli værende
her. Her i denne menigheten kan vi bli
gammel! Og skal vi være ærlig, savner vi
faktisk de eldre på menighetsturen, avslutter Ragnhild.
Da er kanskje oppfordringen til neste år
gitt 
Dag Martin Østevold

