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SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN!

Sangkoret er koret for de voksne. Koret har lange og solide tradisjoner i menigheten
og kan skilte med at det faktisk er noen måneder eldre enn selve menigheten.
Vi er en glad gjeng med voksne damer og herre, ca 25 sangere, som øver hver tirsdag fra kl 1930—2130 i kirkesalen, inkludert en kort kaffepause.

Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!!
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!

EN REISE MED GUIDE
Jeg er blitt mer og mer glad i friluftsliv
med årene. Noen ganger løper jeg.
Andre ganger går jeg sakte. Jeg drar gjerne en gang i uken på en kort skogstur og
tar gjerne med meg hekksaksen for å
holde stiene ryddet.
Jeg trives best med stier som er ryddet.
For jeg ser at det er lett for at det vokser
seg tett, om det ikke ryddes. Det er forunderlig at de stiene jeg oppsøker, har
folk gått på i generasjoner før meg.

stilner og man bare kan være. Alene,
men også sammen med andre. Men slik
er det jo. Selv om man vet at det finnes,
skjer det intet før man begir seg avgårde.
Da jeg oppmuntret en nabo til å gå selv
og prøvde å peke ut området, spurte han
meg om jeg ikke ville gå turen med ham
og guide ham. Det var en god ide. Og
håpet mitt er nå at han vil kunne veilede
andre i nabolaget som er åpen for å bli
bedre kjent i området. Så flere kan glede
seg over nærområdet vårt.
Det er jo forskjell på en reise med guide
og en reise uten. Når man drar inn i
ukjent territorium, enten reisen er lang
eller kort - er det godt, og til og med nødvendig, med en guide. En som er motivert i sitt arbeid, meget erfaren, kjenner
området ut og inn, som kan fortelle oss
om blindveier, farer og ikke minst lede
oss trygt frem på veien oppover.

I begynnelsen, da dette terrenget var
helt ukjent for meg, var det lett å gå seg
vill. Selv om jeg hadde studert kartet og
det så greit ut, var det mer krevende å gå
på de rette stiene. Jeg var på villspor
stadig vekk og kom noen ganger hjem
oppskrapet på hender og føtter da jeg
tok veier som jeg trodde førte frem, men
som viste seg å bare ende i krattskog.
Sannheten er at det hender fortsatt.
Nå oppmuntrer jeg mine naboer ofte til å
ta turen i dette området. Det har ligget
der hele tiden – lenge før noen av oss
flyttet til dette området. Det har bare
ventet på å bli tatt i bruk. Det ligger rett
foran oss og er tilgjengelig hver dag.
Det har i grunnen ofte forundret meg at
ikke flere benytter dette terrenget, for
det gir meg stor glede. Ja, det er berikende. Et sted med fred og ro, hvor tankene

Guiden vil kunne utruste oss slik at vi er
skodd for reisen. Ikke bare følger guiden
oss fremover. Men han følger oss også
når det går nedover. På alle lengre turer
er det jo både oppoverbakker og nedoverbakker. Som regel. Noen har prøvd å
foreta slike lengre turer uten guide og vi
har hørt om at folk har utsatt seg for
unødvendig fare.
En guide er en god ting. Selv med guide,
kan man naturligvis trå feil. Det er det
mange eksempler på. Men da er det godt
å vite at en guide med respekt for seg
selv, vil være forberedt på dette, at han
ikke forlater oss i nødens stund – men vil
gi den hjelpen som skal til om uhellet er
ute og man har falt, så man kan fortsette
reisen. Dette har jo en solid guide også
god erfaring med, og han kan også bruke
letemannskap om han skulle miste noen
på veien

I byen er det mange steder hvor du kan
bli kjent med samme reisemål som vi
anbefaler. Ja, faktisk finnes disse i hver
by i landet. I Centralkirken er det åpent
hver uke.
Vårt ønske er å fortelle om ett spesielt
landskap som ligger oss på hjertet. Dette
landskapet dekker mange gode, mindre
områder du virkelig bør legge veien i
retning av. Søndager er vi åpne fra kl.
11.00. Interesserte barn, voksne og eldre
er alltid hjertelig velkommen! For barna
anbefales samme reisemål som voksne,
selv om det tilpasses alderen.
Vi innrømmer at noen av oss er ferske
vandrere. Men det finnes også noen
med bred og variert erfaring. Noen av
områdene har vi personlig erfaring med.
Andre områder lengre borte, kan vi bare
fortelle om ut fra det vi selv har hørt og
lest om fra kjentfolk som vi har all grunn
til å tro er troverdige vitner.
Noen av områdene er ganske lett tilgjengelig og andre er mer krevende. Alle
veier kan gås alene, men det anbefales
på det sterkeste å gå dem i fellesskap
med andre. Gjerne sammen med oss.
Uansett: Det er godt for helsen, givende
og nyttig til alt. Håper vi ses!
Dag Martin

H I L S E N F R A PA STO R E N E
Et nytt arbeidsår har startet i Centralkirken, og vi har forventninger til hva det vil
bringe med seg. Samlingsdagen ble en
skikkelig start på høsten med mange forventningsfulle små og store til stede. Vår
nye diakon begynner i sin stilling 1 oktober. Hun innsettes under gudstjenesten
søndag 6. oktober.
Myldredagen er en viktig samlingsplass

for mange av familiene i menigheten, og
vi har et team som gjør en enestående
innsats. Det trengs imidlertid praktisk
hjelp til gjennomføringen. Les hilsenen
fra Birgit og Harald Viken i dette bladet.
Kanskje du kan gjøre en innsats?
I en del av gudstjenestene denne høsten,
vil Leif undervise om Den Hellige Ånd. Da
Jesus forlot sine disipler, lovet Han dem

at de ikke skulle blir latt alene. Han skulle
sende en annen Talsmann. Selv om den
apostoliske trosbekjennelse kun har én
setning om den tredje person i Guddommen, så er Bibelen full av undervisning
om Ham. Noe av dette vil vi sette fokus
på.
Vi gleder oss til å se dere i kirken!
Leif og Dag Martin

NY DIAKON I CENTRALKIRKEN
Vi har gleden av å presentere for dere
den nye diakonen som er ansatt i Centralkirkens menighet, og vil starte sin
tjeneste hos oss fra og med oktober.
Anne-Linda Bratsberg Thorsen er 33 år
gammel og presenterer seg for oss her:
”Jeg har vært
diakon
siden
våren
2006.
Diakonutdanningen tok jeg
ved
Diakonhjemmet,
og
grunnutdanningen min er barnevernpedagog. Etter
det har jeg jobbet i Strømsgodset menighet i Drammen, der jeg har hatt mange
og varierte arbeidsoppgaver med mennesker i alle aldre.
Diakon var ikke noe jeg planla å bli, jeg
visste ikke en gang hva en diakon var for
noe inntil jeg ved en Gudfeldighet (og

ikke tilfeldighet) møtte en annen diakon
som satte meg på sporet av diakoni.
Men jeg har aldri angret på at jeg endte
opp på den veien! For meg er diakoni
selve grunnmuren i kirken, omsorgen for
hverandre og for vår neste. Vi er Guds
utstrakte hånd på jorden , og med Jesus
Kristus som vårt forbilde formidler vi
Gudskjærlighet til alle mennesker. Vi er
alle diakoner og diakonien bør gjennomsyre alt menighetsarbeid.

og spiller trommer i et frittstående lovsangsband som heter Connected.
Jeg er glad i å møte mennesker og gleder
meg til å ta fatt på diakontjenesten i Centralkirken sammen med stab og frivillige
medarbeidere. Jeg tror det blir veldig
spennende og mange nye utfordringer.
Jeg ser frem til å treffe dere alle til høsten!
Hilsen Anne-Linda Bratsberg Thorsen”

Jeg er 33 år gammel, og er gift med KjellMorten. Jeg vokste opp i Skien, og stammer fra en familie med mange metodister. Derfor er det litt ekstra stas at jeg nå
skal starte å jobbe som diakon i en metodistmenighet!
Jeg har drevet mye med lovsang i mange
år og gjennom denne tjenesten har jeg
vært innom mange ulike kirkesamfunn
opp igjennom årene, også metodistkirken. På fritida driver jeg mye med musikk

Vi i Centralkirken ser med
glede frem til
at du kommer,
Anne-Linda, og
ønsker
deg
Guds rike velsignelse i liv og
tjeneste.

INTERVJU MED HARALD OLSEN
Menighetsbladet har vært i kontakt med
Harald Olsen, pastor i Kragerø metodistmenighet, i forbindelse med at han besøker menigheten på høstofferdagen,
20.oktober.
Harald er gift med sin Inger og sammen
har de 3 barn.
”Hvilket forhold har du til Centralkirken,
Harald?”
”et ganske gledesfylt forhold
egentlig,” svarer pastoren. ”Jeg har jo
bodd tre år i Bergen da jeg studerte på
kirkens teologiske seminar, den gang det
lå i byen. Centralkirken var min menighet
i den tiden og jeg hadde også en av mine
praksisperioder i menigheten. Det er jo

Pastorer

en helt annen menighet i dag enn det var
den gang. Sett utenifra ser det ut som
om Centralkirken er en levende og god
menighet, så det blir spennende å få
komme på besøk og si noe fra Herren til
menigheten.”
Metodistkirken i Norge, Harald, hvordan ser du på dens fremtid?
”Jeg tror så absolutt at vår kirke
har en fremtid. Skal vi oppleve tider med
fornyelse og vekst tror jeg at bønn er et
viktig stikkord. Det er en som har sagt at
”bønnen beveger den hånd som beveger
verden.” Det tror jeg på. I Joel kap. 2 står
det også noe om hva omvendelse til Gud
kan gjøre i en nasjon. Det kan få Herren
til å endre sine planer om dom til frelse.

Vi behøver kanskje en Joel 2 erfaring.
Dessuten finnes det en stor kraft i det å
leve et hellig liv. Her har vi en dyp åndelig tradisjon i
vår kirke som
vi behøver å
søke til!”

Centralkirken
ser med glede
frem til å ha
pastor Harald
Olsen i prekestolen
på
Høstofferdagen!

Legleder
Leif S. Jacobsen
Tlf 48 00 04 83
leif.jacobsen@
centralkirken.no

Dag Martin Østevold
Tlf 91 24 40 63
dagmartin@
centralkirken.no

Brede Aasen
Tlf 90 09 78 86
brede.aasen@
Centralkirken.no
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MØTEKALENDER SEPTEMBER—NOVEMBER
SØNDAG 8. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Barnevelsignelse
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Karen Kristine Rasmussen leder
Lovsangsteam
Innvielse og forbønn for det nye menighetsrådet
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 10. september
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 11. september
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Fredag 13. september
Kl 1900 Centralen for deg som er 13+

SØNDAG 15. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 16. september

Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 14. oktober

Tirsdag 24. september

Tirsdag 15. oktober

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Kl 1130 Formiddagsgjest
Dagens gjest: Pastor Rolf Helen Iversen taler
Roald Zweidorff leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 27. september

Onsdag 16. oktober

Kl 1900 Centralen for deg som er 13+

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Onsdag 25. september

SØNDAG 29. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste med medlemsopptakelse
Rune Larsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Sangkoret
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1830 Sangkoret synger på aldershjemmet på Storhaugen

Onsdag 2. oktober

Tirsdag 22. oktober

Tirsdag 1. oktober

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 6. OKTOBER

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Diakoni– og tjenestesøndag
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Hilde Linnsund leder
Innsettelse av diakon Anne-Linda
Bratsberg Thorsen
Knut Rasmussen og Tor Grønn spiller
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Fredag 20. september

Onsdag 9. oktober

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Grethe Skjelbred taler
Kjell Abrahamsen synger og Greta
Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 18. september

Kl 2000 Lovsangskveld i kirken
Besøk fra Credokirkens lovsangsteam

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 22. SEPTEMBER

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Legleder Brede Aasen leder
Lovsangsteam

SØNDAG 20. OKTOBER
Høstofferdag
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Harald Olsen fra Kragerø metodistmenighet taler
Pastor Leif S. Jacobsen leder
Sangkoret
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Ekstra offer til menighetens arbeid
tas opp
Kirkekaffe

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

Tirsdag 17. september

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

SØNDAG 13. OKTOBER

Onsdag 23. oktober

Fredag 25.—27. oktober
Kl 1900 Centralen hyttetur

SØNDAG 27. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Sangkoret
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna

Mandag 28. oktober
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

Tirsdag 29. oktober
Kl 1830 Fakkeltog fra Torgalmenningen for forfulgte kristne
Kl 1930 Sangkoret øver

KJÆRE VENER
Snart startar Myldredagen opp igjen i
Centralkirken.
Dette barne– og
familiearbeidet
opplever
vi
at
Centralkirken ønsker å holde fast på.
Dette er ei ”dør” inn i menigheten for
mange. Dette erfarte vi sjølve då vi
begynte å gå i Centralkirken for 6-7 år
sidan. Etter gudstenestene er det ofte
litt hektisk, så det å ha meir tid i lag over
ein middag og gjennom aktivitet, får ein
større mulighet til å bli kjent med andre.
Sjølve kjenner vi oss litt ferske i faget
både som metodistar og å ha ansvar for
ei teneste! Då vi begynte å gå på
Myldredagen var vi ei av dei nye
familiene, no er situasjonen snudd og vi
er ei av dei ”gamle”. Vi har sendt ut mail
til alle barnefamiliar for å kartlegge
interessa for å delta på Myldredagen
denne hausten. Utifrå respoensen har vi
alga eit opplegg med 3 grupper; 0-1, 2-4
og 5-6 år. Vi prøvar ut ein modell der

fleire foreldre deler på ansvaret for å ha
eit opplegg kvar gong. Dei barna som har
vist interesse for å vere med er alle under
6 år. Det fleste familiane kjem direkte frå
jobb, barnehage og skule og ofte er det
ein av foreldrene som er med.
Utfordringa vår er det praktiske med å
lage middag og å ta oppvasken.
Ein av dei tinga vi skattar høgt med kirka
vår er at alle generasjonar er
representerte. Utfordringa er å kome i
kontakt på tvers av generasjonane, ved
kirkekaffen snakkar vi gjerne med dei vi
kjenner fordi det kanskje er her vi møtes.
Men her kjem altså Myldredagen inn!
Mange av familiane som går på
Myldredagen er nye i menigheten og her
har ein god mulighet til å bli kjent med
alle.
Programmet på Myldredagen er
Kl 1700 Middag

HILSEN FRA
FORMIDDAGSTREFFET

Kl 1730
Aktiviteter for barna (3
grupper)
Kl 1815 Felles avslutning
Kl 1830 Vi går heim
Og her kjem utfordringa:
Denne hausten treng vi hjelp til å lage 10
middagar og til å hjelpe til med
oppvasken. Vi skal lage meny og handle
inn, og det er ikkje avanserte rettar vi
legger opp til.
Vi planlegg å starte opp onsdag 4.
september.
Sjå kalender for datoer for Myldredagen.
No håper og ber vi om at nokon kjenner
at dei har lyst til å bidra. Middagen
startar kl 1700, og vil du lage middag er
det tidsnok at du/de kjem kl 1530.

Med venleg helsing
Birgit & Harald Viken

MEDLEMSOPPTAKELSE
Er Centralkirken ditt åndelige hjem? Ønsker du å tjene Jesus Kristus ut fra denne
menigheten? Du er hjertelig velkommen
til å høre mer om hva det innebærer å
være medlem av metodistkirken.
Informasjonsmøtet finner sted: Mandag
23.september kl. 20.00 i kirken. Ta gjerne kontakt med en av pastorene om du
har spørsmål.
Selve medlemsopptakelsen vil bli på
gudstjenesten søndag 29.september.

Formiddagstreffet har sine møter som
oftest den tredje tirsdagen i måneden.
Høstens program vises på nettet og ligger
på bordet bak i kirken.
Vi er en fin flokk som møtes og har et
godt åndelig fellesskap. Vi har besøk av
forskjellige talere, og har også fin sang og
musikk på være møter.
Vi har også en liten pause der det serve-

res kaffe og snitter.
Alle er hjertelig velkommen på formiddagstreffet.
Jeg hilser dere med Matteus kap. 28, vers
20: Jesus sier: ”Jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.”

Onsdag 30. oktober

Fredag 8. november

Onsdag 13. november

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Kl 1900 Centralen for deg som er 13+

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

SØNDAG 3. NOVEMBER

Kjærlig hilsen Greta Abrahamsen

SØNDAG 10. NOVEMBER

Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Legleder Brede Aasen leder
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Knut Rasmussen, kornett

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

Tirsdag 5. november

Mandag 14. oktober

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

Onsdag 6. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Tirsdag 12. november
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 17. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam
Knut Rasmussen og Tor Grønn spiller
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 19. november
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Mary Brevik taler
Hjemforbundsmusikken synger og
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

NYE MEDLEMMER I CENTRALKIRKEN
Vi valgte å bli medlemmer fordi forkynnelsen er bra, det satses på søndagsskolen, og vi trives godt i Centralkirken med
gode venner.

Kjersti Pileberg og Anders Fosse med
Fride Sofie
Det å bli medlemmer i Centralkirken var
vel noe som modnet over tid... Vi har
tatt del i menighetslivet et par år og slik
ble det etter hvert naturlig å melde seg
inn.
Vi opplever kirken som et fint fellesskap;
inkluderende og med en god
atmosfære. Her er en god blanding av
flere generasjoner, og folk er hengivne.
Vi merker at Den Hellige Ånd er til stede.
Undervisningen er god og jordnær, og vi
har også hatt noen gode lovsangsstunder
i kirken.
Vi er en liten familie på tre som består av
pappa Anders, mamma Kjersti og lille
Fride Sofie på ett år. Anders jobber som
økonom i DNB Liv, mens Kjersti jobber
som fastlege på Landås og er ellers å
finne på byens legevakt i ny og ne. Vi bor
i Sædalen, bygger hytte på fjellet, har
stasjonsvogn og rekkehus, og hva mer
kjennetegner vel en A4 familie...?
:-)
Vi opplever oss selv som sunne og grådig
spreke, legger gjerne søndagsturen til
Ulriken eller Brushytten, men du finner
oss også rett som det er på kafe i byn. Vi
er sosiale og liker å tilbringe tid med
venner og familie. Vi elsker å reise, Fride
Sofie har i en alder av 16 måneder vært
gjennom store deler av Europa allerede.
Vi setter pris på å ha blitt en del av fellesskapet i Centralkirken, og ser frem til å
bli enda bedre kjent med dere i tiden
fremover!

Marianne, Christian, Tommy og Kine
Skjelbred

Vi synes også det er kjekt at alle generasjonene er til stede. Og vi opplever det
veldig positivt at barna får være en del
av møtet før de går til søndagsskolen.
Det er et pluss at barna blir tatt frem og
sett. Vi følte oss tidlig velkommen og
som en del av fellesskapet.
Vi synes det er veldig koselig når menighetskoret synger og tenker at det hadde
vært gøy med et barnekor og en sanggruppe for ungdommer/den yngre
garde. Deling av vitnesbyrd i møtet gir
åpenhet for at Den Hellige Ånd kan tale
til oss, og det er spennende. Vi opplevde
det også veldig positivt å være på
ekteskapskurs sammen med flere par fra
Centralkirken. Marianne synes det
er kjekt at Kerstin Jacobsen inviterer
kvinner til sitt hjem. Vi opplever kirken
som åpen, raus og inkluderende.
Litt om oss selv:
Vi er foreldre til Tommy (4 år) og Kine
(11 uker). Marianne er billedkunstner og
Christian jobber som Business Development Manager hos Odfjell Drilling Technology. Marianne er opprinnelig fra Sandefjord mens
Christian er Åsanegutt.

og hvor vi kan føle at vi er en del av kirken og det som skjer der.
Det er en fantastisk kirke å være en del
av. Første gang vi var der ble vi overveldet av hvor imøtekommende og hyggelig
alle var, og vi følte oss hjemme veldig
fort. Menneskene i Centralkirken er helt
spesielle og det er et veldig godt sted å
være.
Det er godt å være en del av en generasjonsmenighet og se hvordan alle generasjonene er delaktige på gudstjenester,
som også er lagt til rette for de ulike generasjonene. Det er også en ekte lengsel
etter mer av Gud. Det er en trofast og
velsignet menighet, og vi er glad Gud
plasserte oss akkurat der.
Ellers er jeg (Nina) østlending, kommer
fra Skien, og flyttet til Bergen for 13 år
siden. Her møtte jeg også min mann,
Bjørn Vidar, og vi giftet oss for fire år
siden. For øyeblikket er jeg i mammapermisjon med verdens nydeligste Nicolai
på syv måneder, men til vanlig jobber jeg
som HMS rådgiver i en bedriftshelsetjeneste som heter Stamina.
Jeg har et stort hjerte for lovsang, og
liker veldig godt å drive med musikk,
hovedsakelig sang og piano. Jeg er mye
sammen med venner og familie, liker å
treffe nye mennesker og er veldig glad i
reising og dykking.
Jeg er spent på hva Gud har for Centralkirken og Bergen, og gleder meg
over å være en del av menigheten.
Vi valgte å gå inn i Centralkirken som en
familie, men for meg (Bjørn Vidar) var
det viktigste den gode undervisningen
som gis i kirken, og i tillegg det store
engasjementet for barn og at det er en
engasjert generasjonsmenighet.

Nina og Bjørn Vidar Smette
Vi har valgt å bli medlemmer av CK fordi
det er en kirke hvor vi trives veldig godt.
Det er viktig for oss å gå i en kirke hvor vi
stadig kan lære mer om Gud, bli utfordret, hvor lovsang og nådegaver er i fokus

Jeg opplever kirken som engasjerte i deg
som person, vennlig, åpen og tydelig
samtidig som den har en fokus på Jesus
Jeg (Bjørn Vidar) kom til Bergen i slutten
av 2004 etter 3 år med IT studier i Australia. Jeg og Nina er glad i dykking, vi
liker også godt å reise (tror Nina snart
kan plotte inn 50 land?). Ellers er jeg glad
i tekniske ting og duppeditter. Jeg begynner i ny jobb som IT konsulent i et selskap som heter Communicate etter åtte
år DNB.

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

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
Olav Andreas Næss fyller 95 år,
den 6.oktober
Kirsten Elise Sunde fyller 80 år,
den 12.oktober
Gunleif Lundevold fyller 85 år,
den 7.november

Nattlandsfjellet 1—5098 BERGEN

Hjertelig takk for skjønne blomsterhilsener og gaver fra alle gode
venner her i Centralkirken i forbindelse med min 70-årsdag. Det
varmet og jeg satte stor pris på
det alt sammen!
Skandinavisk design
på Bryggen

Med vennlig hilsen
Kerstin Jacobsen
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