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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no

Fra åpningen av metodistkirken på Sotra

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!

H Ø S TA R B E I D E R E
Be derfor høstens Herre å drive ut
arbeidere til sin høst
Matteus 9,38
Annen påskedag var en festdag for Metodistkirken. Da ble den første gudstjenesten holdt i den nye menigheten på Sotra.
Folk hadde kommet sammen i stort antall i Tranevågen Ungdomsskule og alle
var fylt med takknemlighet. Spesielt gledelig var det å se at flere familier vi har
fått kontakt med gjennom myldredagsarbeidet var til stede, og det var en sterk
opplevelse å se alle dem som kom får å
motta Herrens nattverd!
En ny menighet er plantet i vår kirke, og
den ligger midt i høstmarken. Ågotnes,
stedet der gudstjenester og andre slags
samlinger vil holdes, sammen med Sotra
for øvrig, er et tilflytningsområde med
alle de utfordringer og muligheter dette
fører med seg. Vi tror at den nye menigheten skal bety en forskjell i mange menneskers liv. Nå begynner arbeidsdagen
for alvor! Det ligger til rette for en spennende tid framover.
En base for å nå ut.
En menighet skal være en base for å nå
nye mennesker med evangeliet og demonstrere Kristi kjærlighet i praktisk
handling. Og den skal være et hjem for
alle som har tatt imot Jesus. Dette doble
fokus må hele tiden være levende for
oss. Fellesskapet må bygges og nye må
vinnes. En rett balanse mellom disse to
prioriter er kjernen i misjonsbefalingen.
Men vi må erkjenne at det utadrettede
fokus ofte har blitt nedprioritert. Derfor
er det så inspirerende når en ny menighet blir plantet. Men vi må ikke stanse
med det. Oppdraget om å gjøre alle folkeslag til disipler er langt fra sluttført.

Høsten er stor
Sjelden har det vært slik åpenhet for
evangeliet som i dag. Det vekker ikke
oppsikt om du snakker om åndelige ting.
NRK har hatt flere program denne påsken med tema fra bibelen og de første
kristnes tid. Det er ikke uvanlig å høre
disse programmene kommentert av
mennesker som sjelden setter sine ben i
en kirke. Gud er tilbake som samtaletema. Om du sier at du er en kristen, eller
forteller om åndelige opplevelse eller at
du ber, vil du ikke bli sett på som om du
kom fra en annen planet. Tvert imot.
Mange vil høre mer om det du har opplevd. Vi har alle muligheter til å lede samtaler med venner og kolleger inn på de
viktigste spørsmålene i livet. Den muligheten bør i benytte! Det Jesus sa gjelder
som aldri før: Høsten er sannelig stor.
Det trengs flere arbeidere
Som på Jesu tid, trengs det også i dag
flere arbeidere. Det er i grunnen overskudd av kristne funksjonærer som har
meninger om alt mulig og som gjerne tar
en diskusjon og lar det være med det.
Men det er mangel på arbeidere som vil
gå og fortelle andre om det de har opplevd. Du behøver ikke være teologisk
ekspert eller kunne svare på de vanskeligste spørsmål. Det holder at du har
opplevd å få dine synder tilgitt ved troen
på Jesus Kristus. Da har du noe å fortelle
til andre. Da kan du være en arbeider.
Det trengs mange slags arbeidere
Når Jesus snakket om arbeidere, kunne
han umulig mene at bare profesjonelle,
avlønnede heltidsansatte forkynnere
skulle gjøre jobben. Slike arbeidere
trengs det mange av, men ikke bare slike.
Flertallet av de arbeiderne Høstens Herre
har drevet ut og vil drive ut til sin høst, vil

være menn og kvinner, unge og eldre,
som er vitner der de er. De kan gjøre
arbeidsplassen og nabolaget til sin misjonsmark. Og her er mulighetene mange
ettersom vi i flesteparten av dagens timer befinner oss der, midt i høstmarken.
Vi må aldri falle for fristelsen til å tenke
at en høstarbeider - det er pastoren,
evangelisten og diakonen eller andre
som har en ordinert og synlig tjeneste.
Da blir det ikke mye høst. Det trengs
mange flere slags arbeidere enn dette.
For å bli en høstarbeider kreves det kun
en ting: at du er en disippel.
Om du vil gå inn i tjenesten som høstarbeider, vil det nok innebære at du får litt
mindre tid for seg selv og dine egne interesser fordi du må tenke mer på andre.
Men det er vel greit? For andre vil det
bety å bryte opp og flytte til et annet
sted, en annen by eller et annet land. Det
kan virke forstyrrende, men du vil bli
rikelig velsignet tilbake.
Bønn om flere arbeidere
Jesus peker på nøkkelen til å få flere
høstarbeidere: bønn. Her kan vi alle være
med å gjøre en innsats. Ta dette med i
dine daglige bønner: Herre, driv ut arbeidere. Be for personer Gud legger på ditt
hjerte og be om at vår menighet fortsatt
må være en sendemenighet.

MENIGHETSTUR FOR ALLE GENERASJONER
Menighetsturen går i år til Strandebarm i
Hardanger, søndag 16. juni. Denne gangen satser vi på en dagstur og destinasjonen er altså Strandebarm idrettspark.
Her er det ett minutts gange til fjorden.
Vår egen Hans Kristian Rygg er like godt
kjent der som en innfødt og har lagt turen til rette for oss.
Ta med en god venn, grillmat el.l, , og en
sykkel eller fotball om du ønsker det. Det
blir mange muligheter for variert rekreasjon!

Vi håper på godt og tjenlig vær – og gleder oss til en annerledes dag i et stort
fellesskap med mye sosialt og avslappende fellesskap. Åndelig fellesskap skal vi
også ha.
Idrettsklubbens klubbhus med gode sanitære fasiliteter står til disposisjon for oss.
Om du vil kjøre sammen med noen kan
du møte med eller uten bil ved rundkjøringen i Vågsbotn kl. 0900 eller ved parkeringsplass ved Outlet på Midtun kl.
0900.

Aller er hjertelig velkommen til å være
med!
Hans Kristian Rygg kan kontaktes om du
har spørsmål om turen eller transport;
mob. 911 68 305
Håper du blir med!

F ESTG U D STJ E N EST E PÅ S OT R A
FESTGUDSTJENESTE PÅ
TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE
FOR METODISTKIRKEN
PÅ SOTRA
”Det var oppstandelse og en høytidsdag i
dobbel forstand - og slett ingen aprilsnarr, - da Metodistkirken på Sotra
feiret sin første offisielle gudstjeneste,
1.april, 2.påskedag – på Tranevågen ungdomsskule, på Ågotnes.
Metodistkirken har ikke plantet noen ny
menighet i Hordaland siden Centralkirkens menighet ble etablert i 1890.
Aulaen på Tranevågen var full av barn,
omtrent 50 stykker, og av voksne i alle
aldre. Det kom nok en del flere enn vi
hadde regnet med og vi måtte bære ut
ekstra stoler til de 170 menneskene som
kom.
Det var gledelig og oppmuntrende at
mange fra modermenigheten Centralkirken møtte opp og viste sin støtte til den
nye menigheten. Takk skal dere ha!

Pastorer

Varaordføreren i Fjell hilste fra kommunen og uttrykte glede over at kommunen
kunne stille lokaler til disposisjon for menigheten, at Metodistkirken i Norge ville
satse på Sotra – og spesielt i Ågotnesdistriktet som har stor vekst i både sin
befolkning og økonomiske vekst, men
også en del sosiale utfordringer.
Hele kirkens kabinett var også tilstede på
festgudstjenesten. Tilsynsmann for vårt
distrikt, Svein Veland, overrakte menigheten en gave på 5000.-, og sammen
med biskopen velsignet de den nye menigheten, bad for dem– og sendte ut våre
medlemmer som nå utgjør stammen i
den nye menigheten.
Pastor Leif Jacobsen gav forsamlingen en
god orientering om den prosessen som
har ledet frem til den nye menigheten og
overrakte den nye menigheten et vakkert
nattverdssett i gave fra Centralkirkens
menighet.
Noen av våre medlemmer orienterte
forsamlingen om den visjonen som me-

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

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

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

Kontortid:
Mandag, onsdag, fredag
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nigheten har for sitt arbeid.
Anita Barmen-Fløisand ledet gudstjenesten på en fin måte og lovsangsteam fra
Centralkirken tjente oss og ledet i liflig
lovprisning.
Pastor Østevold forkynte Guds ord om
muligheten Jesus Kristus gir oss til en ny
start - og forrettet nattverd sammen med
biskopen. Det var stort å se både liten og
stor gå til nattverd!
Da gudstjenesten var over etter vel 2,5
time hadde vi kirkekaffe, og frydet oss
over det vi får være en del av.
En stor takk til Centralkirken og alle dem
som møtte frem og som tjente den nye
menigheten på Sotra! All ære skal Jesus
Kristus ha!
Vår bønn må være at menigheten virkelig får bety noe godt for mennesker på
Sotra, og at Jesus Kristus blir kjent, trodd,
elsket og etterfulgt av stadig flere mennesker gjennom den nye menighetens
arbeid. En vakker dag blir den kanskje
selv ”mor til et barn?”

Nettside:
www.centralkirken.no
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MØTEKALENDER MAI/JUNI/JULI
SØNDAG 5. MAI

Fredag 24. juni

SØNDAG 16. JUNI

Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1900 Evangelisk møte

Menighetstur til Strandebarm

SØNDAG 26. MAI

Tirsdag 18. juni
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Gudstjeneste
Svein Nordvik taler
Silje Myntevik leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Onsdag 8. mai

Tirsdag 28. mai

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 10. mai

Onsdag 29. mai

Kl 1100 Takkedagsgudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Sangkoret

Kl 1900 Centralen, stedet for deg
som er 13+

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

SØNDAG 12. MAI

SØNDAG 2. JUNI

Tirsdag 7. mai

Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Minikoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 21. mai
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest er fra Radio Osterøy:
Alv Magnus Tysse taler og synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 15. mai
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

SØNDAG 19. MAI
1. PINSEDAG
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 21. mai
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 22. mai
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag
Kl 1900 Evangelisk møte

Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Per Braaten taler
Tonje Løvland leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 4. juni
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 5. juni

Onsdag 19. juni
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 23. JUNI

SØNDAG 30. JUNI
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler

SØNDAG 7. JULI
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler

SØNDAG 14. JULI
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler

SØNDAG 21. JULI

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler

Fredag 7. juni

SØNDAG 28. JULI

Centralens sommeravslutning hos
Hilde Kristin

SØNDAG 9. JUNI
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 11. juni
Formiddagstreffets sommertur
Turen går til Westland hotell i Lindås.
Frammøte utenfor kirken senest kl
0945, bussen går kl 1000.
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler

SØNDAG 4.AUGUST
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler

SØNDAG 11. AUGUST
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler

SØNDAG 18. AUGUST
SAMLINGSSØNDAG
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler

SØNDAG 25. AUGUST
Onsdag 12. juni
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler

EVANGELISERINGS – OG MISJONSUTVALGET
Evangeliseringsog
misjonsutvalet
(EMU) i Centralkyrkja engasjerer seg for
tida
i
misjonsprosjekt,
evangeliseringskampanje
og
menighetstur.
I haust vart det vedteke at kyrkja skal
støtte to studentar i Liberia, ein
lærarstudent og ein prestestudent. Dette
er eit tiltak via Metodistkirkens
misjonsselskap, og vi har forplikta oss på
å støtte desse gjennom fire år. Det å
støtte talentfulle lokale unge er eit viktig
bidrag til samfunnsutvikling innanfrå i
dette landet. For å få barna i
Centralkyrkja engasjert i misjon, starta vi
saman med barnearbeidet eit eige
prosjekt for barna i januar i år. På dei
ulike gruppene for barna blir det kvar
søndag samla inn pengar til eit
vannpumpeprosjekt i Angola. Dette er eit
praktisk prosjekt som har stor betydning

for landsbyar som får slike. Målet er å
samle inn 15000,- og det trur vi at vi
klarer iløpet av 2013. Alle kan følge med
på veggavisa som heng i kapellet og som
blir oppdatert kvar månad av Tengruppa.
Evangeliseringskampanjen blir i år i veke
21, veka etter 17. mai og pinse. Svein
Nordvik med team kjem og skal ha base i
Central Hall. Det vil vere utadretta
kveldsmøter onsdag, fredag, laurdag og
søndag formiddag. Her er det høve for
heile menigheten til å engasjere seg etter
som ein kan og ønskjer. Det kan vere
praktisk innsats, og deltaking i utadretta
aktivitetar
som
gatemøter
og
fengselsbesøk. EMU vil oppmode alle til
at dette blir ei veke der vi grunnar på og
fornyar kallet til å nå ut til alle med
evangeliet, både vår eigen familie,
naboar, jobb og ellers.

Menighetstur vert i år av praktiske og
økonomiske grunnar ikkje ei helg, men
ein dag. Vi ønskjer å få med så mange
som mogeleg, unge som eldre, med og
utan barn, til ei søndagsutflukt i juni. Vi
har reservert eit idrettsanlegg i
Strandebarm, der vi kan samlast til leik
og moro, samvær, mat og alvor. Set av
søndag 16. juni allereie no. Det blir ikkje
gudstjeneste verken i Sentrum eller på
Sotra denne dagen.
Til info: Medlemmer EMU er Kjell
Abrahamsen, Stein Erik Fæø, Rachel
Elgen, Thomas Backmann, Ivar Pedersen
og pastorane Leif og Dag Martin

Kjetil Myklebust, leiar

INFO OM CENTRALKIRKENS PLANLAGTE
V E D L I K E H O L D S O M B L E V E D TAT T I
MENIGHETSKONFERANSEN 11.APRIL 2012

I 1915 ble menighetens 25 års jubileum
feiret i kapellet i Ladegårdsgaten. Det var
i denne tiden tanken om å flytte nærmere bykjernen (sentrum) ble tatt opp. Pågangsmot og begeistring av medlemmene – kvinner og menn – gjorde det mulig
å bygge Centralkirken på Vetrlidsallmennning. I byggeperioden krevde det
stor innsats av menighetens medlemmer. Denne kirken ble bygget og innviet
høsten 1917, og er fortsatt vårt kjære
kirkehjem. Et kirkehjem som betyr mye
for mange mennesker.

Centralkirken er snart 100 år
gammel, og for å bevare kirkebygget er det behov for omfattende vedlikehold de tre
neste årene. Blant annet må
tak og fasader rehabiliteres,
barnerommet under gårdsplass
skal settes i stand,
hovedavløpsledning
må
skiftes / fornyes, rullestolrampe
ved hovedinngang, glassmalerier må rehabiliteres, vinduer i
kirkesal og galleri må skiftes,
varmeanlegget må oppgraderes og det må gjøres ytterligere bygningstekniske tiltak i forbindelse med brannsikring.
Dette kommer i tillegg til løpende vedlikehold, og har en foreløpig totalramme
på til sammen kr 8, 5 mill. Vi planlegger å
starte med rehabilitering av tak og fasade mot Øvregaten i 2013.
Leieinntekter fra butikker og boliger dekker løpende driftskostnader for eiendommen, men ved det omfattende vedlikeholdsarbeidet vi har foran oss kreves
det en ekstra innsats blant våre medlemmer og kirkegjengere.

Dette kan gjøres ved å benytte
Centralkirken
sitt
kontonummer
3000.28.47988 i Sparebanken Pluss.
Vi er takknemlig for alle som bidrar gjennom gaver, forbønn og gjerninger!
Vi skal holde dere orientert om fremdrift
gjennom menighetsbladet og på Centralkirken
sine
hjemmesider
www.centralkirken.no

De beste hilsener fra
Forvaltningsutvalget
Hans Kristian Rygg, Steinar Jacobsen,
Karin Nilsen, Harald Viken, Gunnar Hole,
Inge Fjørtoft og Ole-Jørgen Fæø

MINNEORD ETTER ASTRID MONSEN
Astrid Monsen, født Mortensen
– ble født28.desember 1928.
Hun var – og det vet alle som kjente henne – et vennlig menneske med et særpreget og varmt smil. Hun var generelt
glad i mennesker og likte at det var mennesker rundt seg.
Hennes godhet fikk ikke bare hennes
mann og barn erfare – men alle andre
som var i hennes nærhet. Hun så oss som
var liten i kirken og viste en genuin interesse og omsorg for oss med sine vennlige
ord.
Noen vil kanskje si at hun var omsorgsfull
på grensen til det selvutslettende, midt i
det faktum at hun var et meget sosialt
menneske som trivdes med å være i lag
med mennesker. Men Astrid hadde aldri
behov for å være i sentrum av begivenhetenes interesse. Hennes interesse var
mennesker og det enkle faktum at de
hadde det bra.

I kirkelig sammenheng kom dette for
eksempel til uttrykk gjennom hennes
store engasjement i studentforeningen
for de tilflyttende prestestudentene som
studerte ved kirkens seminar. Astrid
ledet også i mange år en søndagsskoleklasse i Centralkirken og var i en rekke år
i menighetens sangkor og i bibelgruppe,
sammen med Henry.
Hele sitt voksne liv var hun et dedikert
medlem av Centralkirkens menighet
sammen med sin mann Henry som døde
i 2001.
Astrid levde for sin mann Henry og for
barna Jon Alfred og Tor Harald. Astrid
frydet seg over å få en svigerdatter i Karin og barnebarna, Kristine Marie, Solveig Elise og Anne Helene.
De siste ti årene var Astrids fysiske helse
svekket, men ikke hennes sjel og ånd.
Hun var en varm bekjenner av Jesus Kristus sin Herre og frelser.

Vi tar ikke munnen for full når vi sier at
Astrid var et elskelig menneske og høyt
verdsatt som ektefelle, venn, mor, svigermor og bestemor. De som kjente henne
godt i menigheten vår, beskriver henne
som en from kvinne.
I nærværet av sine nærmeste sovnet
Astrid Monsen fredfult inn, 84 år gammel, lørdag 2.mars - fra Mildeheimen på
Hjellestad, som var hennes gode bosted
de siste årene hun levde. Hun ble begravet fra Fana kirke, 13.mars.
Nå er hun borte fra legemet – og med
trygg visshet i Guds ord – tror vi at hun er
hjemme hos Herren som hun elsket.
Med bønn om kraft og styrke for hennes
familie – og med takknemlighet til Guds
nåde for at hun døde levende – for lyse
minner - og for den godhet hun viste oss
som kjente henne – lyser vi fred over
Astrid Monsens vakre minne.
Pastor Dag Martin Østevold

EVANGELISERINGSAKSJON
22.—26. MAI
Fra og med onsdag 22.mai til søndag
26.mai skal vi ha en evangeliseringsaksjon i Centralkirken. Evangelist Svein
Nordvik, som vi har hatt på besøk ved
flere anledninger tidligere, kommer med
sitt team fra organisasjonen han leder; ”Evangeliet ut til folket.”
Vi kommer til å ha evangeliske møter i
kirken onsdag kl.1900 og fredag kl.1900.
Dessuten vil Svein Nordvik tale på gudstjenesten søndag formiddag. Vi søker
kommune og politi om tillatelse til å ha
friluftsmøte på Torgallmenningen på
torsdag ettermiddag.
Svein Nordvik, vil sammen med sitt team,
besøke et par skoler i løpet av uken for å
snakke med elevene om rus. I tillegg satser vi på å ha et evangelisk møte i Bergen
fengsel.
Vi ser med glede og forventning frem til
denne uken. Vil du være med å be for det
som skal skje? Ta det også med i bønn
når husfellesskapet ditt møtes. Vi håper
du vil sette av disse dagene, be for venner og be med deg venner til møtene i
kirken.
For mer informasjon fremover henviser
vi til informasjon fra lesepulten og hjemmesiden vår.

ORD FRA
KIRKEFEDRENE
TAKK TIL
AUD-IRENE AMUNDSEN
I fire år har de som har besøkt Centralkirkens kontor blitt møtt av en smilende
og hjelpsom medarbeider: Aud-Irene
Amundsen. I de vel fire årene siden hun
begynte i denne stillingen i februar 2009,
har hun gjort en kjempeinnsats. Ved
siden av alle de forskjellige oppgavene
som må gjøres på et menighetskontor,
har hun arbeidet med det praktiske
rundt Myldredagen og for foreningene i
menigheten. Det har vært til stor og
uvurderlig hjelp.
Aud-Irene har også vært den kreative
kraften bak menighetsbladet i denne
tiden. Med sine vakre bilder og smakfulle utforming av bladet har hun brakt
glede og velsignelse til mange.
Etter eget ønske avslutter Aud-Irene sitt
arbeide hos oss i løpet av april. Som menighet står vi sammen når vi nå takker
henne for en enestående innsats og ønsker henne Guds rike velsignelse videre.
Leif S Jacobsen

”Kristus er oppstanden fra de døde.
Stå opp, du også!
Kristus som sov, har våknet.
Våkn opp du også!
Kristus er gått ut av graven.
Fri deg fra syndens lenker!
Helvetes porter åpner seg.
Døden er tilintetgjort.
Det gamle mennesket er avlagt.
Og det nye er endelig satt fri!
Og dere i Kristus er blitt til
en ny skapning. Forny dere!
Det er Herrens påske!
Til treenighetens ære sier jeg det
en tredje gang:
Herrens påske! Det er festenes fest.
Høytidenes høytid som overgår alle
menneskelige fester!
Det er oppstandelsens dag
og begynnelsen til det sanne liv.
La oss bryte ut i jubel og glede!
La oss omfavne hverandre!”
(Gregor av Nyssa – spilte en viktig rolle
ved kirkemøtet i Konstantinopel, 381
e.Kr., da treenighetslæren ble formulert.
Ble overtalt til å bli biskop i Nyssa,
men hadde visstnok sin største styrke på
det som hadde med åndelig erfaring å
gjøre.)

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

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke
med?
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Innføringskurs for
nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i februar 2013!
Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det
vanskelig. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den
som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.
Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge
du er med i tjenesten. Vanlig vaktturnus er ca. hver 12. dag, tilpasset
din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig
via telefon, SOS-melding og SOS-chat.

www.befas.no

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

Nattlandsfjellet 1—5098 BERGEN

Skandinavisk design
på Bryggen

Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser.
Innføringskurs starter 11. februar 2013. Kurset er gratis og omfatter
undervisning om samtalemetodikk og krisehåndtering. Interessert?
Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin
Tlf 55 32 58 45 / mob 941 83 654
Epost: bjorgvin@kirkens-sos.no
Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin

VI GRATULERER
75 år
Unni J. Strøm 14. mai
80 år
Bodil K. Zweidorff 10. juli
85 år
Else A. Helland 20. juni

B

CENTRALKIRKEN

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

