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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no

Herrens nåde er ny
hver morgen!
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!

SAMMEN...
Stavanger kommune har en visjon. Den
lyder: Sammen for en levende by.
Sammen.
Er ikke det et nydelig ord?
Jeg er fotballtrener for Åsane jenter
2000. På dette laget er SAMMEN et viktig
ord. Før hver kamp og i avslutningen av
hver pause minner jeg dem om to ord for
laget vårt. Jeg spør dem: ”Hva er det vi
er?” De roper: ”Et lag.” Jeg sier det, fordi
det er en tendens til solospill, ego og at
alle løper etter ballen. Det har noe med
modenheten å gjøre i fotballens verden i
den aldersgruppen.
Mitt neste spørsmål er: ”Hvordan skal vi
spille?” De sier alle i kor nå, etter å ha
lært det neste svaret gjennom år med
indoktrinering: ”Sammen.” Og i løpet av
kampen gauler jeg ved det jeg mener er

passende anledninger: ”Sammen, jenter
nå! Sammen!” Og de vet hva treneren
mener...
Sammen er et nydelig ord, synes jeg. Det
gir løfter om noe.
Det er et ord som kan ta angsten vekk fra
den som er redd for å være alene. Det gir
håp til den som vet at han ikke klarer
byrden alene. Det bærer bud om en større glede til den som har noe godt som
helst burde deles. Det gir mot til den som
gjerne skulle vært med – men som ikke
vil gå alene. Det ligger i lengselen til den
som er forelsket og lengter etter sin elskede. Det er et ord som minner om styrke.
Sammen. Det er også et nytestamentlig
ord. Paulus bruker det ofte. Det er ikke
så rart, for den kristne tro handler om
hvem vi er - sammen - som et fellesskap.
Eller lag, om du vil. Hvem vi er sammen
med og sammen for. Paulus sier: ”Av
nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har
Han reist oss opp sammen med ham og
satt oss i himmelen med ham”(Ef.2,5b-6)
”Han holder hele bygningen sammen, så
den vokser til et hellig tempel..”
Sammen.
Om ikke så lenge skal vi arrangere Alphakurs. Sammen. Du kan lese om det på
hjemmesiden vår og på neste side i dette
bladet. Vi tror det blir veldig bra. Det gir
en fin anledning til å gå en prosess og
arbeide med de store og viktige spørsmå-

Det er nå gått 6 måneder siden vi startet
opp med Centralen og annen hver fredag
har alt fra 4-12 ungdommer vært samlet i
Central hall. Vi har blant annet tagget i
bakgården, hatt ulike konkurranser, kokkekamp og julebord. Tilbakemeldingene
fra ungdommene er mange og positive,
kjempe gøy, chill, fantastisk, dritkult og vi
vil gjerne komme igjen er bare noen av
kommentarene vi har hørt ungdommene
komme med.

Gjennom andakter, det å være gode forbilder og medmennesker og gjennom
musikk med et kristent budskap forsøker
vi å formidle evangeliet til ungdommene,
og på den måten arbeider vi også mot
visjonen vår: ”å nå ut til ikke kristne ungdommer, inkludere dem i fellesskap, hjelpe dem til å vokse i troen, finne sin tjeneste og ære Gud med sine liv.”
Er du mellom 13 og 16 år eller kjenner
noen i denne alderen så legg merke til
datoene
og
programmet
under, vi har
mye kjekt å by
på utover våren.

lene i livet. Som vi tror og har erfart at
Jesus Kristus er en helt sentral del av. Det
viser seg også at Alpha fungerer aller
best når det er vennskaps og relasjonsbasert. Altså: Når vi gjør det sammen med
noen som vi kjenner.
Så jeg lurer på: Kjenner du noen som
kanskje ville gått på Alpha? Som søker
det som Alpha tilbyr? Som kanskje vil gå,
om de fikk en invitasjon. Som ville gått
om de kunne gjøre det.. sammen.. med
noen de kjente? Kanskje du kan være en
som inviterer med deg en venn som betyr noe for deg. Og som du kan gjøre noe
bra sammen med.. i ti uker.
La oss gjøre det sammen. Som et lag. En
hand-out skal du få som hjelp i invitasjonen. Du er hjertelig velkommen på ALPHA-kurs!
Ha en velsignet dag!
Dag Martin

Program for våren 2012
Fredag 3. februar- Vinn på minuttet
Fredag 17. februar- Spillkveld
Fredag 2. mars – Vinterferie,
ingen Centralen
Fredag 16. mars - Jeopardy
Fredag 30. mars - Sittefotball
Fredag 13. april - Centralen talenter
Fredag 27. april - Konkurransekveld
Fredag 11. mai - Baet for beat
Fredag 25. mai - menighetstur
Fredag 8. juni - sommer OL
Fredag til søndag 15-17 juni - Hyttetur

B L I M E D PÅ A L P H A KU R S
Leter du etter svar på de grunnleggende
spørsmål i livet?
Alpha har lav terskel, det er vennlig og
det er moro! I tillegg er Alpha noe som
de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om. Mer enn 10 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at
det er vel verd å gjennomføre Alpha i
kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i et fengsel.

- Hva gjør Den Hellige Ånd?
- Hvordan blir man fylt av Den Hellige
Ånd?
- Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av
resten av livet mitt?
- Hvordan kan jeg stå i mot det onde?
- Hvorfor og hvordan skal vi fortelle til
andre?
- Helbreder Gud i dag?
- Hva med kirken og menigheten?

Alle er velkommen på Alpha, og det er
mange forskjellige grunner til at mennesker deltar. Alt fra noen som prøver å finne ut om Gud finnes, til at noen rett og
slett søker et nytt miljø og nye venner.
Alpha
passer
spesielt
for:
- De som ønsker å undersøke hva den
k r i s t n e
t r o
e r
- De som har en tro de ønsker å børste
s
t
ø
v
e
t
a
v
N y e
k r i s t n e
- Nye i menigheten

Kurset starter opp TORSDAG 8. MARS.
Sted: Centralkirken (ved fløibanen)

Påmelding innen 1.mars!
Meld deg på i dag til:
dagmo@broadpark.no
Pris: kr 300,- som dekker mat på de ti
samlingene og kurshefte. Mer informasjon om helgen vil bli gitt på kurset.
Inviterer naboen din, familiemedlemmer
og kollegaer – og gå sammen med dem!
Håper du vil bli med oss på å utforske de
livsviktige spørsmålene. Hjertelig velkommen!

Alpha er en anledning for deg til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Kurset består av 10
ukentlige og tankevekkende samlinger +
en helgesamling.
Hver kurskveld har en fast struktur hvor
vi først spiser kvelds sammen, etterfulgt
av undervisning og refleksjon og samtale
i grupper.
Følgende temaer tas opp:
- Hvem er Jesus?
- Hvorfor døde Jesus?
- Hvordan kan jeg være sikker på min
tro?
- Hvorfor og hvordan kan jeg be?
- Hvorfor og hvordan skal jeg lese
Bibelen?
- Hvordan leder Gud oss?
- Hvem er Den Hellige Ånd?

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

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

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

Redaksjon
- Leif S. Jacobsen
ansvarlig redaktør
- Dag Martin Østevold
redaktør
- Aud-Irene Amundsen
redaksjonsmedarbeider

Gaver
Bank: 3625.87.07936

MØTEKALENDER FEBRUAR/MARS
Fredag 3. februar
Kl 1900 Centralen - Vinn på minuttet

SØNDAG 5. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Silje Myntevik leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 6. februar
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 7. februar
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 8. februar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 12. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Musikkgudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Filadelfia, Drammen brassorkester
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Kl 1900 Musikk-kveld
m/ Centralkirkens sangkor, Bergen
Turforeningsorkester med flere.
Andakt. Fri entre.

Tirsdag 6. mars

Mandag 20. februar
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 21. februar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dag Martin Østevold taler og
Kjell Abrahamsen synger
Roald Zweidorff leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 22. februar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 26. FEBRUAR
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Anita Barmen-Fløisand leder

Mandag 27. februar
IKKE myldredag gr. vinterferie

Tirsdag 28. februar
Kl 1930 Sangkoret øver

Mandag 13. februar
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Onsdag 29. februar

Tirsdag 14. februar

Fredag 2. mars

Kl 1930 Sangkoret øver

Ingen Centralen gr. vinterferie

Onsdag 15. februar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Fredag 17. februar
Kl 1900 Centralen - Spillkveld

SØNDAG 19. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Hilde Linnsund leder

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 7. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 8. mars
Kl 1900 Alphakurs

SØNDAG 11. MARS
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 12. mars
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 13. mars
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 14. mars
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 15. mars
Kl 1900 Alphakurs

Fredag 16. mars
Kl 1900 Centralen - Jeopardy

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 4. MARS
Kl 1100 Våroffergudstjeneste
med nattverd
Biskop Christian Alsted taler
Pastor Leif S. Jacobsen leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 5. mars
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening

SØNDAG 18. MARS
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe
Barnefest rett etter gudstjenesten
Utdeling av bøker til 4-åringene
Pizza og kos
Påmeldingen innen 14. mars

Mandag 19. mars
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

GODT NYTT BLADÅR
Godt nytt år ønskes alle våre medlemmer, menighetsbarn og gode venner.
Menighetens aktiviteter er noe menighetsbladet ønsker å formidle.
Vi ønsker også å bringe ut det fine og
verdifulle arbeidet som utføres og skjer i
vår menighet.
Vi er heldig som har kontormedarbeider,
Aud-Irene Amundsen. Hun sammenfatter
bladets innhold, og står for trykking av
bladet.
Vi har forsøkt å beregne hva det koster å
produsere et menighetsblad. Bearbei-

ding av tekst – trykking, noe i farger og
utsendelse. Det blir sendt ut 5 menighetsblad pr år, som beløper seg til ca
kr.150.-,
Vi vet at mange setter stor pris på å få
menighetsbladet i posten.

Vi håper du vil være med å gi en gave til
menighetsbladet.
Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen
Centralkirkens Forvaltningsutvalg

Menighetsbladet
CENTRALKIRKEN

3625 87 07936

PA S TO R E N ES P R E K E N E R
En grundig og systematisk gjennomgang
av bøker i Bibelen er gjerne noe man må
gå på bibelskole for å få være med på.
Forkynnelsen i gudstjenestene er ofte ut
fra enkelte sentrale vers og avsnitt i Bibelen, eller den er bygget opp rundt et
tema. Dette året inviterer vi i flere av
gudstjenestene i Centralkirken til et
"dypdykk" i et sentralt brev i Det Nye
Testamentet, nemlig Hebreerbrevet.
Med det gjennomgående temaet
"Symfonien om Sønnen", vil vi gå igjennom brevet vers for vers. Du vil få et fantastisk perspektiv på Bibelen og se hvordan Guds frelsesplan går gjennom hele
menneskehetens historie for å kulminere

med Sønnen, Jesus, han som er troens
opphavsmann og fullender. Det er pastor
Leif Jacobsen som underviser.

Tirsdag 20. mars

Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

DATOER Å MERKE SEG:

Mandag 26. mars

Vårofferdag med besøk av biskop
Christian Alsted

Kl 1130 Formiddagstreff
Liv Rise og Gjertrud Knudsen taler og
synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Pastor Dag Martin Østevold vil ta utgangspunkt i Metodistkirkens medlemsløfter for sine prekener. Disse løftene er
ikke ment å være en tung plikt, men en
mulighet for å vokse i vår relasjon til Jesus Kristus og hverandre. Bønn, nærvær,
gaver, tjeneste og vitnesbyrdet vil være
utgangspunkt for forkynnelsen.

Velkommen til kirkens
gudstjenester denne våren!

Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Søndag 4. mars

Søndag 18. mars
Onsdag 21. mars

Tirsdag 27. mars

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Kl 1930 Sangkoret øver

Torsdag 22. mars

Onsdag 28. mars

Kl 1900 Alphakurs

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Barnefest rett etter gudstjenesten
Utdeling av bøker til 4-åringene
Pizza, leker og kos
Påmelding innen 14. mars til
Mirjam Østevold, mob 48 21 51 72

Torsdag 29. mars

Lørdag 24. mars

SØNDAG 25. MARS
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Minikoret

Kl 1900 Alphakurs

Fredag 30. mars
Kl 1900 Centralen - Sittefotball

Bønn og faste i kirken fra og med
lørdag kl 1000 til søndag kl 1100.
For nærmere informasjon, se
www.centralkirken.no

VÅ R T S I N N E R F Y LT M E D G L E D E
”Vårt sinn er fylt med glede, i hjertet lyder sang!” Denne gleden og sangen har
fylt hjertet til mengt et sangkormedlem
gjennom de snart 122 årene Centralkirkens sangkor har eksistert og gjort tjeneste ved menighetens gudstjenester!

med sitt nærvær og aktive bidrag i koret,
kan gjøre koret i enda bedre stand til å
kunne prise Himlens konge. Ja! du har
skjønt det?

Centralkirkens sangkor trenger deg!!

Vi lever i en ”ny tid”, med andre gudstjeneste- og musikkformer. Slik har det også
vært opp igjennom disse over 100 årene
koret har eksistert, men vi har troen på
at budskapet om Ordet skal få lyde fra
koret også i mange år framover!

Opp igjennom årene har koret fått en del
nye medlemmer - men jobb og livsforhold gjør at en ikke alltid kan stille opp til
tjeneste. Derfor ønsker vi å øke besetningen og håper at
DU tar utfordringen!

Men for at vi skal kunne holde denne
stolte tradisjonen og arven i hevd - i tjeneste og lovprisning - er vi også avhengig
av fornyelse og flere sangere. Vi tror at
det i menigheten sitter sangere, som

Vi kan tilby et trivelig
og godt miljø med
god omsorg for hverandre. Vi er ikke et
konsertkor, men har

som motto ”Synger for Gud, lover Herren!” Er dette noe du kunne like å være
med på, håper vi at du tar skrittet og
møter opp på øvelse en tirsdag kl 1930.
Du kan også ta kontakt med vår dirigent
Inge Fjørtoft eller en annen i koret, om
du lurer på noe! Vi vil ønske deg varmt
velkommen!

G AV E R M E D S K AT T E F R A D R A G
Centralkirken menighet baserer sin
daglige drift på frivillige gaver fra sine
medlemmer.

Metodistkirken er godkjent som
mottaker av gaver hvor du kan få fradrag
for inntil kr. 12.000,- pr. person.
Fradraget er 28%.
Pengene sendes til kontonummer 8220
02 83747 – Metodistkirken i Norge.

Oppgi hvilken menighet beløpet skal
videreføres til. Disse blir videresendt til
menigheten
hver
måned.
Har du spørsmål, ring 23 33 27 00 eller
mail post@metodistkirken.no

RENHOLDSARBEIDER SØKES
RENHOLDSARBEIDER
CENTRALKIRKEN

SØKES

TIL

Fra 1. juni og ut året (med mulighet for
forlengelse)
trenger
vi
ny
renholdsarbeider for vask av kirkens
arealer.

Hovedvask en gang pr. uke, (fredag eller
lørdag) pluss vask av kapell med toaletter
mandag kveld. Vedkommende må være
over 18 år (gjerne en sprek pensjonist).
Nærmere info får du ved å ringe Gunnar
Hole på mobiltlf. nr.: 91 71 89 71

MITT VITNESBYRD
Hvor er det godt å komme
til Herrens helligdom,
Den urtegård av fromme,
som mildt han verner om,
Hvor hvert et hjertebeger
for Gud helt åpent står.
Hans himmeldugg dem kveger,
så liv og kraft de får.
Jeg sitter i gudstjenesten og kjenner at
det er godt å være her – kjenner at skuldrene senker seg, kjenner at jeg får påfyll
til å ta fatt på en ny arbeidsuke. Og jeg

takker Gud for menigheten, for fellesskapet, for at også jeg kunne brukes i menighetens arbeid, for alle som kommer til
menigheten og deltar med begeistring og
innlevelse, for alle barna som hører
hjemme og føler seg hjemme i kirken. Og
det slår meg at det er fremveksten av
fremtidens menighet jeg aner konturene
av og jeg blir takknemlig. Da jeg vokste
opp sang vi ”himmelsanger” . I dag lovsynger vi Gud og Jesus, men fokus har
ikke endret seg. I menighetsfellesskapet
har jeg lært og gjennom livet har jeg fått

erfare at Gud er en god Far som tar vare
på barna sine og vil det beste for oss.
Fra ham jeg ei vil vike,
Ei vandre skyggers vei.
Nei lyset er hans rike,
Hans sol den leder meg,
For Herrens åsyn kjære
Jeg dvele vil og bo,
Der er så godt å være
Der har mitt hjerte ro.
Hildur Kleppe

VI GRATULERER
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
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

90 år
Martha Sortland, 2. mars

FORBØNNSLISTE
5. februar
Metodistkirkens misjonsselskap
Leder Torill Langbråthen
Misjonssekretær Tove Odland
12. februar
Halden, pastor Hilde H. Tveter
19. februar
Hammerfest, pastor Leif A. Hansen
26. februar
Tromsø, pastor Hugo Skar
4. mars
Finnsnes, pastor Idar Halvorsen
11. mars
Harstad/Narvik og Skånland, pastor Idar
Halvorsen
18. mars
Metodistkirkens kvinneforbund
Tove Synnøve Tveit
25. mars
Soltun folkehøgskole, rektor Marit Hetmann og skolens personale
1. april
Bodø, pastor Hugo Skar

KIRKEVERTER
5. februar
Solveig & Hans Kristian Rygg
12. februar
Bjørg & Mikal Vindenes
19. februar
Aud & Einar Lillevik
26. februar
Guri Johansen & Harald Monsen
4. mars
Karen Kristine & Knut Rasmussen
11. mars
Solveig & Hans Kristian Rygg
18. mars
Bjørg & Mikal Vindenes
25. mars
Aud & Einar Lillevik
1. april
Guri Johansen & Harald Monsen

BRANNANSVARLIG
5. februar
Ole-Jørgen Fæø
12. februar
Jarle Lillevik
19. februar
Hans Kristian Rygg
26. februar
Ole-Jørgen Fæø
4. mars
Jan Lillevik
11. mars
Ole-Jørgen Fæø
18. mars
Jarle Lillevik
25. mars
Hans Kristian Rygg
1. april
Ole-Jørgen Fæø

VINTERFEST PÅ
ILDJARNTUNET
Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Skandinavisk design
på Bryggen
www.befas.no

Det nærmere seg vinterfesthelg, 24.-26.
februar. Arrangører og deltagere gleder
seg til noen dager i fellesskap og glede. Biskop Christian Alsted og pastor Leif
S. Jacobsen har ansvaret for bibeltimene, Anne-Margrethe Wilter for det musikalske. Det er begrenset med plasser og
påmeldingen har begynt å komme, så
meld deg på nå! Påmedlingsfrist 10. februar. For mer info se:
www.centralkirken.no

«Navn»
«Adresse»
«Postnr»

«Poststed»

B

CENTRALKIRKEN

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

S E T T E R P R I S PÅ G E N E R A SJ O N E N E
De stakk innom Myldredagen en høstkveld i 2009. Siden den gang har familien
Homme Myklebust funnet sitt kirkelige
hjem i Centralkirken.
– Vi ville gjerne finne et tilbud om babysang for Elise, og hadde hørt at myldredagen var bra, forteller ekteparet.
Kjetil (40), Ingebjørg (33), Elise Konstanse
(3) og Nikolai (1) opplever kirken som et
sted med lange tradisjoner og en varm og
gjestfri stemning.
– Det er et spesielt nærvær av Gud i det
som skjer, og vi merker at folk har bedt i
årevis i denne kirken, forteller de.
Ble rørt av mangfoldet
De kan godt huske den første gudstjenesten i Centralkirken.
– Vi ble rørt av bredden i alt som skjedde.
At barna fikk plass, det flotte koret, salmesang, skriftlesning og lovsang med
rom for stillhet og forbønn.
Det siste året har familien gått fast på
gudstjenester i kirken, og de ble medlemmer i høst.
Kjetil er utdannet lærer, men arbeider nå
som rådgiver i staten på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) der
han driver med utdanningssamarbeid i
Norden og mellom Norge og Frankrike.
Søskenflokk på ti
Den unge mannen vokste opp i en søskenflokk på ti på en gård i Nordfjord.
– Det var jo litt spesielt å vokse opp i en
søskenflokk på ti, sier Kjetil. Han opplever det som et lite under at alle søsknene
er bevart i troen.
– Det var jo få aktive menigheter der vi
vokste opp, men foreldrene mine sendte
oss til leirer og konferanser både her og
der. De var gode forbilder for oss, samtidig visste de at de ikke kunne gi oss alt vi
trengte, forklarer Kjetil.
Dermed fikk søskenflokken fra Stårheim
oppleve mye mer enn lokalmiljøet i
Nordfjord.
– Flere av søsknene mine har reist mye

og noen har bodd lengre opphold i utlandet.
Kjetil selv har bodd i flere perioder i utlandet, USA, Tyskland, Frankrike og Belgia.
De siste årene har han være aktiv i Heimevernet og er frivillig som konfirmantlærer i Loddefjord menighet. Ellers har
han bloggen sauesanking.blogspot.com
der han skriver historier fra oppveksten i
Nordfjord.

Han tror ikke at Gud er avhengig av en
spesiell type musikk eller uttrykk for at
han sal kunne bruke det til å velsigne
mennesker.
– Jeg tenker ofte på Efeserbrevet 3, der
det står at vi skal forstå Guds kjærlighet
sammen med alle de hellige. Det er dette
mangfoldet som gjør menigheten unik,
og her har alle sin plass. Dette er like
viktig i hjemmet som det er i menigheten.

Familiestemning
Ingebjørg er utdannet siviløkonom fra
NHH og arbeider med pensjonssparing i
Nordea, men er for tiden i morspermisjon med Nikolai. Hun er fra Klepp på
Jæren, og har bodd i Bergen siden 2000.
Ingebjørg er glad i å synge og liker veldig
godt diverse håndarbeid som strikking,
hekling og sying.
Kjetil og Ingebjørg opplever menigheten
som en stor familie.
– Her er alle generasjoner samlet. Det er
ikke så mange ungdommer enda, men de
er på vei. Vi setter veldig pris på at folk
tar kontakt med oss, spesielt de eldre,
påpeker ekteparet.
Nettopp opplevelsen av en familie har
gjort at Kjetil og Ingebjørg har fått sans
for Centralkirken.
– I en familie er
det helt naturlig
at de yngste har
kontakt med de
eldste. Og da er
det ikke sånn at
det er de eldre
som har skjønt
det, eller de
unge, men alle
har noe viktig å
bidra med. Gud
er så stor at han
kan bruke alle
gen era sjo n er,
sier Kjetil.

Tradisjon og trygghet
Ettersom Ingebjørg og Kjetil har små barn
har de naturlig nok fått oppleve denne
siden av kirken.
– Folk er imponerende aktive. Det er
mange som tar i et tak for å få hjulene til
å gå rundt.
Selv har de opplevd ulike kristne miljø før
de kom til Centralkirken.
- Vi har blitt kjent med mennesker i kirken som har vokst opp her, truffet sin
ektefelle her, og ikke kan tenke seg å
være noe annet sted. Det vitner om en
lang tradisjon og en kontinuitet som gir
trygghet, forteller ekteparet.
Bjørn Olav Hammerstad

