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BE OG DERE SKAL FÅ...
Bønn er kristenlivets åndedrett. Det
er også livsnerven for en menighet.
Gjennom bønnen skapes det en
livsforbindelse mellom himmelen og
jorden. Vi åpner våre hjerter for
Gud, og han åpner sitt hjerte for
oss. Bønn er å lytte til hva Gud har
på hjerte. Vi gjør våre behov kjent
for ham, og han gir oss det vi treng
er. Men mer enn det. Når vi ber
mottar vi inntrykk som forandrer oss
og det livet vi lever.
At bønn er viktig og dermed skal
stå sentralt i en kristens liv og i en
menighets liv understrekes i hele
det Nye Testamente. Enhver kris
ten og enhver menighet som har
våget å ta skrittet ut av den rutine
messige andaktsbønnen og inn i en
levende bønnerelasjon med sin
himmelske Far, har opplevd at
bønn kan forandre alt.
Paulus skriver til sin unge medar
beider Timoteus:
Derfor formaner jeg først av alt
til at det blir gjort påkallelser,
bønner, forbønner og takksigel
ser for alle mennesker (2 Tim
2,1)
Bønn er ikke ord men ånd. Bønn er
hjertets samtale med Gud. Å kunne
be er et privilegium. Det er barnet
som kommer til sin himmelske far.
Den beste måten å lære å be på er
å be.
Bønn er ikke en religiøs aktivitet
knyttet til spesielle steder og ritua
ler. Bønn er et uttrykk for vår rela
sjon med Gud. Jesus sier det slik:

Kvinne, tro meg, den time kom
mer da dere ikke skal tilbe Fa
deren verken på dette fjellet
eller i Jerusalem. Dere tilber det
dere ikke kjenner. Vi tilber det
vi kjenner, for frelsen kommer
fra jødene. Men den time kom
mer og er nå, da de sanne til
bedere skal tilbe Faderen i ånd
og sannhet. For Faderen søker
dem som tilber Ham slik. Gud
er Ånd, og de som tilber Ham,
må tilbe i ånd og sannhet (Joh
4,2124).
Denne mulighet til å kommunisere
med vår himmelske Far, er et resul
tat av gjenfødelsen. Vi har fått Hans
Sønns Ånd, som er den Hellige
Ånd:
Og fordi dere er sønner, har
Gud sendt sin Sønns Ånd inn i
våre hjerter, som roper: ”Abba,
Far” (Gal 4,6)
Bibelen og bønn hører sammen.
Guds Ord gir næring til bønnen. Det
hjelper oss til å kjenne Guds vilje i
det vi skal be om og det gir oss
trygghet og visshet slik at vi kan be
med troens overbevisning.
Og dette er den frimodige tillit vi
har til Ham, at om vi ber om
noe etter Hans vilje, så hører
Han på oss. Og hvis vi vet at
Han hører oss, uansett hva vi
ber om, så vet vi også at vi har
fått oppfylt de bønnene vi har
bedt til Ham (Joh 5,1415).
Når vi leser Bibelen blir vi ledet inn i
bønnen. Og når vi ber etter å ha fylt
oss med Guds Ord, kan den Hellige
Ånd lede oss til å be ut fra det vi
har fått åpenbaring om i Ordet.
Den Hellige Ånd og bønn hører
sammen. Han hjelper oss når vi ber
og leder oss i det vi skal be om. Og
når vi ikke vet hva vi skal be om, gir
han oss det vi skal be om, selv om
det ikke utrykkes med ord vi selv
kan forstå:
På samme måten hjelper
også Ånden oss i våre
svakheter. For vi vet ikke

hva vi skal be om slik vi
burde. Men Ånden selv går
i forbønn for oss med sukk
som ikke kan utrykkes med
ord. Han som gransker
hjertene, vet hva Åndens
sinnelag er, for Han går i
forbønn for de hellige etter
Guds vilje (Rom 8,2627).
En viktig side ved dette, er bønn i
tunger. Tungetale er først og fremst
et bønnespråk. Når vi ber vanlig,
formidles bønnen gjennom vår for
stand, selv om bønnen starter i vår
gjenfødte ånd. Når vi ber i tunger,
er det vår ånd som ber og den Hel
lige Ånd må gi oss tydningen der
som vi skal forstå det vi ber om.
Bønn i tunger er en fantastisk gave
som hjelper oss spesielt når vi går i
forbønn for andre:
For om jeg ber i en tunge,
er det min ånd som ber,
men min forstand er uten
frukt. Hva innebærer dette?
Jeg vil be i ånden, men jeg
vil også be med forstanden.
Jeg vil synge i ånden, men
jeg vil også synge med for
standen (1 Kor 14,1415).
Vi har begynt en nytt arbeidsår i
menigheten. Nye muligheter ligger
foran oss. Gud har tanker og planer
for dette året. Derfor vil vi prioritere
bønn. Det er en viktig del av vårt
arbeide.
Leif S. Jacobsen
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SOMMERFESTEN 2009

VELKOMMEN TIL NYTT ARBEIDSÅR
Pastorteamet, Leif Jacobsen og
Roald Zweidorff, ønsker menighe
ten vel møtt til kirken etter ferien.
Samlingsdagen, 23. august, tar til
med gudstjeneste kl 1100.
Denne dagen samles vi til det nye
og utfordrende arbeidsåret og vi
møter også jungelgjengen, sangko
ret og lovsangskoret.
Mandag 24. august er vi i gang
med myldredagen kl 1700 og alle er
hjertelig velkommen.
Søndag 30. august er menighetens
bønnedag (se info under).

Søndag 6. september får vi besøk
av pastor Tor Bernhard Tobiassen
fra Første Kirke i Fyllingsdalen og
25. oktober, kommer den kjente
forkynneren, Svein Nordvik.
Detaljene rundt dette besøket kom
mer vi tilbake til i neste nummer av
menighetsbladet.
Velkommen til dere som har barn
som har lyst til å bli med i jungel
gjengen! Dette er en positiv samling
for barna.
Til dere som er glad i sang; bli med
i sangkoret eller lovsangsteamene,

og ta gjerne kontakt med Roald
Zweidorff.
Som dere ser går vi en utfordrende
høst i møte og vår oppgave er å
være Herrens høstfolk.
Jesus sier i Luk 10:2: Høsten er
stor, men arbeiderne få. Be derfor
høstens herre sende ut arbeidere
for å høste inn grøden hans.
La Jesu ord bli din bønn for
høstens arbeid.
Vel møtt!
Roald Zweidorff

BØNNEDAG I CENTRALKIRKEN
Søndag 30 august inviterer vi
til bønnedag i Centralkirken.
Etter gudstjenesten vil det bli
en spesiell bønnesamling i
kirken.
Vi vil be for det nye arbeids
året, for alle virkegrenene, for
ledere og medarbeidere i de
ulike avdelingene og ellers for
de mange bønneemner Gud
har lagt på oss. Etter denne

felles bønnesamlingen i kir
ken, er kapellet ved kirkesa
len gjort i stand til bønne
vandring med ulike
”bønnestasjoner”. Her vil det
være åpent fram til kl 21 på
kvelden slik at de som ønsker
å komme tilbake til kirken for
å fortsette å be etter en
”middagsrast” kan gjøre det.
Man kan også skrive seg på

spesielle bønnetimer denne
dagen slik at man vil sette av
en time i bønn enten hjemme
eller i kapellet.
Gjør hva du kan for å være
med.
Vi har store forventninger til
dette. Det kan bli den første
av flere bønnedager i det
kommende arbeidsåret.
Gud hører bønn!

Gaver

Redaksjon

NYTTIG INFORMASJON

Pastorer

Leif S. Jacobsen
Tlf 48 00 04 83
leif.jacobsen@centralkirken.com
Roald Zweidorff
Tlf 91 57 39 86
roald.zweidorff@
centralkirken.com

Legleder

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

Bank: 3625.87.07936

Kontortid:

Mandag, onsdag, fredag
kl 10001400
Tlf: 55 31 65 80

Nettside:

www.centralkirken.com

Leif S. Jacobsen
ansvarlig redaktør
Roald Zweidorff
redaktør
Vetle Eide Karlsen
redaksjonssekretær
AudIrene Amundsen
redaksjonsmedarbeider
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SOMMERFESTEN 2009
Sommerfesten fant sted
(22.)/23. 26. juli på
Drottningborg videregående
skole i Grimstad.
Alt søndag 19. juli dro 7 ungdom
mer og 4 ledere fra Støperiet til
Kristiansand for å lade opp til som
merfesten. I Kristiansand sto besøk
i dyreparken, bading,
grilling og båttur på programmet.
Onsdag bar turen videre til Drott
ningborg, hvor tenleiren tyvstartet
sommerfesten. Noen av ungdom
mene hadde snakket om tenleiren i
ett år og det var stor gjensynsglede
da de fikk se igjen venner fra
andre steder i landet.
Torsdag kveld var det endelig klart
for åpningsmøte. Dette møtet ble
innledet med en hilsen fra Luk 1.28.
“vær hilset du som har fått nåde!”
Uansett hvem vi er, hvordan vi ser
ut eller hva vi har gjort har vi alle
fått Guds nåde. Gud er der for oss
og som kristne skal vi få møte and
re mennesker med den samme
nåden som vi har fått. Den beste
måten vi kan gjøre det på er å for
telle andre om Jesus og den kjær
ligheten Gud gir. Vi skal få hjelpe
hverandre og samtidig ta vare på
jorden og på den måten arbeide for
en bedre verden.

Utover torsdagen strømmet det til
med bergensere. Alle var de spente
og forventningsfulle til årets som
merfest. Mange av barna hadde
snakket om minior i ukevis og viste
stor glede for endelig å være der.
“Jeg skal ikke, jeg er på minior”
kunne Sara Emilie fortelle straks
hun ankom Drottningborg.
Temaet for årets sommerfest var
“et nådens år…”
Sommerfesten handlet om rettfer
dighet og komiteen hadde valgt å
ha en grønn profil på hele arrange
mentet.

Fredag var en innholdsrik dag. På
formiddagen sto misjonsmarkedet
på programmet. Årets inntekt gikk
til gatebarnsenteret i Kiev. Ikke alle
mennesker i verden har det like
godt som oss.
Misjonsmarkedet gav oss alle en
anledning til å bidra slik at gatebarn
i Kiev kan få en bedre hverdag.
Dagen startet med sommer
temperaturer og sol, men da det
meste av forberedelsene til mi
sjonsmarkedet var gjort åpnet him
melen seg og regnet strømmet ned.
Selv Helen Byholt Lovelace begyn
te å tvile på om Gud virkelig elsker
gatebarna. Men takket være en

snartenkt sommerfestkomité og
arbeidsvillige ungdommer ble hele
misjonsmarkedet flyttet inn i
kafételtet.
En ting er i alle fall sikkert etter å ha
vært på dette misjonsmarkedet og
det er at det ikke var noe å si på
kreativiteten til deltagerne. Salg av
klemmer, englevakt, oppvask av
kopper, selvlagede Bibelverskort,
en tur i rallybil, loddsalg, auksjon,
salg av klær og gjenstander fra uli
ke land var bare noe av det mi
sjonsmarkedet hadde å by på.
Selv gatebarna i Kiev hadde levert
sitt bidrag.
Helen hadde med seg lys, såper,
og smykker som hun solgte. De
som selv ikke bidro med å samle
inn penger denne dagen støttet opp
om arrangementet ved å kjøpe det
som ble solgt. Det var en rørt Helen
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Byholt Lovelace som søndag kunne
fortelle at det var kommet inn i
overkant av 81.000 kroner til
Gatebarnsenteret i Kiev. Gud må
virkelig elske gatebarna sa hun før
hun gikk fra scenen.
Sommerfestens tema ”et nådens
år…” berørte ikke bare det å hjelpe
andre mennesker, men handlet
også om hvordan vi kan ta vare på
jorden vår. Changemaker hadde et
fantastisk seminar om hvordan vi
som enkeltmennesker, menighet og
samfunn kan ta vare på jorden. Fo
kuset deres var på at vi er blitt gitt
et forvalteransvar for skaperverket,
men at klimaendringer er i ferd med
å ødelegge kloden vår. Dette må vi
alle ta et ansvar for å stoppe.

Lørdag var det tradisjonen tro fot
ballkamp mellom junior, tenleiren
og de voksne.
Været var nydelig og det var god
stemning både på og rundt banen.

Fortsettelse fra side 8
For meg handler det nok om at kirken
skal snakke sant – både om himmelen
og om livet vi lever her og nå. Jeg me
ner nok at misjonsoppdraget i vid for
stand ikke kan gå på bekostning av
diakonioppdraget – og at diakoniopp
draget ikke kan gå på bekostning av
misjonsoppdraget. Her mener jeg det
må tenkes likevekt og ikke
konflikt.
Kirkefaren vår John Wesley formante
”folket kalt metodister” på sin tid til å la
kjærligheten til Kristus og kjærligheten
til nesten gå hånd i hånd.
Tro og handling kan ikke skilles ad,
men må tilpasses hverandre som
hånden og hansken.
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Tenleiren sto igjen som vinner etter
at alle hadde spilt mot hverandre.
Nytt av året var at de da måtte
møte tenleirens ledere. Her gikk de
på et tap.

Uansett
hvem vi er,
hvordan vi
ser ut eller
hva vi har
gjort har vi

På kvelden var det underholdnings
kveld.
Her bidro ungdommene fra Bergen
med både sang og sketsj.
Programmet for kvelden var variert
og underholdende.

alle fått
Guds nåde

Søndag ble sommerfesten avsluttet
med en felles gudstjeneste med
nattverd.
En fin og verdig avslutning på som
merfesten. I overkant av 40 store
og små fra Centralkirken hadde
noen flotte dager sammen på Drott
ningborg. God mat, sosialt felles
skap, åndelig påfyll, lovsang, semi
narer, lek og moro var bare noe av
det dagene ble fylt med, og mange
har nok begynt å glede seg til neste
års sommerfest.
Sissel Flølo

Men hva tenker du om menighets
bladet.
Jeg synes det kan være litt vanskelig å
komme med en ferdig utformet
programerklæring her. Men jeg håper at
menighetsbladet, i tillegg til å informere
om viktige begivenheter i kirken, også
kan bli et blad som tar pulsen på
menighetsarbeidet på en spennende og
interessant måte.
Og jeg håper vi kan presentere gode
møter med spennende medlemmer av
kirken og andre som kan ha noe å viktig
å formidle gjennom bladets spalter.
Jeg skal i alle fall forsøke å gjøre mitt
for at bladet skal bli leservennlig. Så får

tiden vise hva som blir
resultatet. Men det er viktig å understre
ke at det er ikke jeg som er menighets
bladet. Det er en god
redaksjon som skal jobbe fram produk
tet i samarbeid med menigheten. En
slik gruppe er jeg også helt avhengig av
for at det skal kunne bli det beste
produktet.
Så er hun her igjen:
Hva føler pappa seg da han er
kokende varm?
Nei, da har han bare lyst til å gå til
stranden og ta seg et deilig bad i sjøen.
Og slik ble det.
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SOMMERFESTEN 2009

VI MØTES I KIRKEN
SØNDAG 23. AUGUST

Mandag 7. september

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Samlingssøndag
Gudstjeneste ved pastor Leif
S. Jacobsen og Brede Aasen
Sangkoret. Jungelgjengen.
Lovsang.

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

SØNDAG
27. SEPTEMBER

Mandag 24. august

SØNDAG
13. SEPTEMBER

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Tirsdag 8. september
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Brede Aasen
Jungelgjengen. Lovsang.

Mandag 28. september

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Karin Nilsen
Jungelgjengen. Lovsang.

SØNDAG 30. AUGUST

Mandag 14. september

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Karen Kristine Rasmussen
Jungelgjengen. Lovsang.
Kl 1300 Bønnedag i kirken

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Tekstrekker

Mandag 31. august

Fredag 18. september

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Kl 1900 Ungdomsklubben
Støperiet

Tirsdag 25. august

Tirsdag 1. september
Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 4. september
Kl 1900 Ungdomsklubben
Støperiet

SØNDAG
6. SEPTEMBER
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved Tor
Bern Tobiasen og pastor Leif
S. Jacobsen
Nattverd. Jungelgjengen.
Lovsang.

Tirsdag 15. september
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG
20. SEPTEMBER
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Per Braaten og Anita
Barmen Fløisand
Jungelgjengen. Lovsang.

Mandag 21. september
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Tirsdag 22. september
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest:
Pastor Per Braaten
Honnørkoret synger.
Magnus Fotland leder.

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing
og Crusifax

Tirsdag 29. september

23.08. Luk 18,914
Jes 2,1217
30.08. Mark 7,3137
1. Sam 3,110
06.09. Luk 10,2537
3 Mos 19,1618
13.09. Sal 116,1216
1 Tess 5,1524
20.09. Matt 6,2434
1 Kong 17,816
27.09. Joh 11,1727 & 3744
Hos 6,13

Kirkeverter
23.08. Solveig og
Hans Kristian Rygg
30.08. Gunvor og
Bjørn Østervold
06.09. Bjørg og
Mikal Vindenes
13.09. Guri Johansen og
Harald Monsen
20.09. Solveig og
Hans Kristian Rygg
27.09. Aud og
Einar Lillevik
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ÅRSKONFERANSEN 2009
Årskonferansen er Metodist
kirken i Norge sitt høyeste
organ. Her foretas de
viktigste veivalgene til kirke
samfunnet. Årskonferansen
2009 foregikk i Oppegård
kommune 18. til 21. juni
2009. Fra vår egen menighet
deltok våre to pastorer Leif S.
Jacobsen og Roald Zweidorff
samt legdelegater Roar Bar
menFløisand og
undertegnede.
Øståsen menighet stod som
arrangør for en flott årskonfe
ranse. Konferansen ble ledet
av biskop Christian Alsted,
som hadde sin debut i denne
rollen i Norge.
Forhandlingene foregikk på
Mastemyr hotell, og et av
høydepunktene der var softis
maskinen i vestibylen som
alle deltagerne gratis kunne
forsyne seg fra.
Det ble tildels køer av
ishungrige metodister.
Forhandlingene foregikk i en
meget god ånd, og vår egen
Roar hadde et par konstrukti
ve innspill i mikrofonen. Refe
rat fra forhandlingene kan le
ses i sin helhet på
www.metodistkirken.no.
Årets konferansetaler var
Harry Månsus. Han er en av
svensk kristenhets mest
framtredende figurer fra1980
talet fram til våre dager. Han
delte tanker omkring 12
trinnsfolket og sinnsrobøn
nen.
Vi fikk også mulighet til være
med på en sinnsrogudstje
neste i Øståsen menighet.

På lørdagen ble vår egen
pastor Leif Sverre Jacobsen
høytidelig opptatt som prøve
medlem i konferansen.

Årskonferansen hadde
mottoet: ”Mot til å forandre”.
Et spennende og utfordrende
motto. Mine første refleksjo
ner knyttet seg til den over
skriften som pastor Leif S.
Jacobsen hadde brukt på sin
prekenserie i høst/vår:
”En sikker grunn i tider av
forandring”. Vi må alltid
sørge for at vi bygger på det
riktige fundamentet, Guds
ord. Det er godt å vite at
Bibelen er en sikker grunn
selv om det stormer omkring
og samfunnet stadig er i end
ring.
Det er aldri Ordet som skal
forandres. Videre tror jeg ikke
nødvendigvis at forandring i
kirken først og fremst skal
handle om nye programmer
eller aktiviteter, men om at
Jesus må gi oss mot til å føl
ge ham.
Da tilsynsmannen, Øyvind
Helliesen besøkte menighe
ten vår i mars, fokuserte han
på hva som er kirkens opp
drag:
”Å skape disipler for Jesus

Kristus som kan forvandle
verden”!
Vi tror at vi som kirke er til for
andre enn oss selv (Matt 28.
1920). Gjennom Jesu liv og
tjeneste blir vi påminnet om
hvordan Guds kjærlighet kan
forandre våre liv og den ver
den vi lever i.
Jeg tror at det er viktig at vi
tilstadighet minner hverandre
på oppdraget, både som en
keltpersoner og som
menighet.
Det er i ditt og mitt liv at det
kan skje forandring.
Det er i vår menighets
virksomhet at det kan skje
endring.

Brede Aasen

Det er godt
å vite at
Bibelen er
en sikker
grunn

B
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5014 BERGEN
Tlf: 55 31 65 80
Epost: post@centralkirken.com

D U PAP PA, H V O R D AN FAL L E R
B L A D E N E AV T R Æ R N E ?
Intervju med Vetle Karlsen Eide, påtroppende redaksjonssekretær i menighetsbladet
Han sitter og smiler mens han nipper til
en kopp kaffe. Solen skinner og livet
synes godt å leve for Vetle Karlsen
Eide. Vi har fått noen minutter med ham
på årets ”Sommerfest 2009” på Drott
ningborg som arrangeres av Metodist
kirken i Norge. Han har akkurat hatt et
workshop om diakonien i Metodistkir
ken og virker godt fornøyd med gjen
nomføringen.
Mens vi sitter og småprater kommer
hans mellomste bort til oss. Hun har et
spørsmål hun ønsker å få svar på:
Du pappa, hvordan faller bladene av
trærne?
Han blir litt usikker på spørsmålet men
prøver å svare så godt han kan.
Jeg håper hun ble fornøyd med svaret,
sier han idet hun springer bort til noen
nye venner hun har fått på sommerfes
ten.
De stiller gode spørsmål disse små,
sier vi.
Ja, de stiller ofte spørsmål som kan
stille hvem som helst i forlegenhet på
grunn av mangel på nok kunnskap.
Fortell litt om deg selv Vetle.
Jeg er gift med Brynhild Eide. Sammen
har vi tre barn. To gutter på 4 og 11 og
ei jente på 6. Til daglig jobber jeg som

bilde av Vetle

ungdomsdiakon på Sartor Storsenter.
Det er særlig utsatt ungdom mellom 13
og 20 år som er mitt arbeidsfelt. Ellers
er jeg engasjert litt her og der. Jeg skul
le gjerne også trimmet mer enn jeg gjør
for tiden, men håper dette legger seg
bedre tilrette etter hvert.
Hvordan synes du det gikk på diakoni
seminaret du hadde her på
Sommerfesten?
Jo, utifra forholdene så synes jeg det
gikk veldig bra. Det var jo litt spennen
de fordi dette seminaret i liten grad
handlet om å foredra men heller hand
let om å dra deltakerne med inn i en
aktiv refleksjon omkring diakonien i
Metodistkirken.
Grunnen til at seminaret ble avholdt var
at gruppen som jobber med ny plan for
diakoni i Metodistkirken i Norge ønsket
innspill fra kirkens medlemmer på hvor
dan diakonien kan og bør se ut i framti
den innenfor Metodistkirken i Norge. Vi
benyttet ulike metoder på dette semina
ret for å få dette til. Alt fra klipping og
liming i gamle aviser, ukeblader og mi
sjonsblader, til actionpainting. Veldig
spennende dette med
actionpainting.
Fortell. Hva gikk actionpainting ut på?
Det handler om at en
gruppe skal male et bilde. Men hvert
gruppemedlem skal bare male et objekt
utifra det gitte temaet. Dersom temaet
er rettferdighet må en tenke seg fram til
et objekt, en ting eller noe som kan
uttrykke det ordet rettferdighet betyr for
den enkelte for så å male dette på et
felles lerret. Det som er spennende er
hvordan bildene som ble malt ble et
uttrykk for deltakernes refleksjon rundt
begreper som eksempelvis rettferdig
het, barmhjertighet, inkluderende felles
skap og vern om skaperverket.
Vi blir plutselig avbrutt av datteren på
nytt.
Hva spiser et ekorn?

Vetle blir litt forfjamset, men prøver å
komme den vitebegjærlige i møte.
Det er vel kongler det, svarer han.
Å ja, sier hun og piler
videre.
Vi prøver å pense oss tilbake på
samtalen og spør:
Men Vetle, når du tenker på Centralkir
ken og menighetsbladet du nå skal
engasjere deg i. Hvilke tanker har du
om disse?
Han tenker seg om før han svarer.
Min drøm for Centralkirken er at den
kan være en frikirkelig folkekirke uten
terskler og at diakonien blir satt i
høysetet.
På hvilken måte da?
Jeg har nok et ønske om at livet vi
lever i større grad tas inn i arbeidet vi
driver enn tilfellet kanskje er i dag.
Se f.eks. på ungdomsarbeidet. Tenk
om vi kunne utvidet dette til også å
komme opp med et tilbud til foreldrene
til alle disse ungdommene.
Eksempelvis en samtalegruppe hvor
foreldre kunne møtes å snakke sam
men eksempelvis om det å ha ungdom i
huset og hvordan en på den ene siden
kan gi ungdommen sin rom for livs
utfoldelse samtidig som en, på den
annen side, også kan bli bevisst og
trygg på de grensene en setter – og at
disse grensene kanskje også deles av
andre foreldre. Jeg tror det kunne vært
både spennende og viktig.
Dette er vel et krevende arbeid?
Både ja og nei. Men en skal selvsagt
vite hva en gjør før en går i gang med
et slik arbeid. Kanskje tiden er kommet
for å ansette en diakon i Centralkirken?
Men de tingene du trekker fram – er
ikke de litt fremmed for en kirke å drive
med.
Skal ikke kirken først og fremst bidra til
at mennesker skal bli frelst?
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