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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no

Han lever, han lever, han lever, Jesus har stått opp igjen
Han er ikke lenger i grava, nå har jeg møtt Frelseren
Han lever og jeg skal få lov til å gå med beskjed
om at Jesus han lever fremdeles i dag det er ingen tvil om det

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!

”NO MORE MIXED WORSHIP SERVICES”
I Centralkirken har det det siste året
kommet noen mennesker til menigheten
utenfra som har funnet seg til rette i forsamlingen vår. Godt er det! Vi fryder oss
over å være et åndelig hjem for deg og et
hjem for oss alle.
Det har hendt at jeg har spurt: ”Hva er
det som gjør at dere fortsetter å gå i vår
menighet?” Naturligvis oppgis det flere
årsaker. Jeg er glad for at det nevnes at
menigheten oppleves å være inkluderende, varm og at mennesker kjenner seg
velkommen.
Det som er interessant imidlertid er at
flere av disse nye sier at det er positivt at
alle generasjoner er tilstede når gudstjenesten feires og at det er en blanding
mellom nytt og gammelt, fasthet og frihet, liturgi og det som skjer når Ånden
blåser dit den vil. ”Her kan jeg bli gammel,” var det en ung mann som sa!
Det er mange av oss ledere i kristennorge som har hentet svært viktige impulser fra moderne menigheter i blant
annet Amerika. Vi har mye å lære! Det er
min oppfatning.
Der finnes det mange menigheter som
vokser og som når nye mennesker. Og de
er pasjonerte for det å nå ut med de
gode nyhetene. De er menigheter som
synes å kommunisere de gode nyhetene
på en relevant måte med de som ikke er
vant til kirken fra før. Og det er jo det vi
alle ønsker å være med på. I mange av
disse menighetene har vi samtidig sett at
formen og stilen i gudstjenesten har vært
ganske ensrettet.

”No more mixed worship services. Either
contemporary or traditional.” Det er et
uttrykk jeg selv har hørt fra eget kirkesamfunn i en fornyet menighet. Men det
var i Amerika. Med mange kirkegjengere.
Mye er annerledes i Norge. I hvert fall

når man tilhører en mindre, etablert menighet med en lang tradisjon. Og en slik
menighet er Centralkirken. Jeg er ganske
sikker på at det finnes mye sårhet i en
del kristne menigheter, spesielt i de
etablerte forsamlingene, hvor man har
tatt radikale grep og endret formene så
mye at mange ikke lenger kjenner seg
igjen i den tradisjonen man er oppvokst i.
Samtidig tror jeg at smerte er en uunngåelig pris vi alltid vil betale i enhver fornyelse, både av former og av mennesker.
Endring vil det alltid måtte være i levende menighet. Og endringer har det alltid
vært. Det kan enhver se som kjenner noe
til kirkehistorien.

Jeg gleder meg over å få tilhøre en menighet hvor salmeskatten tas vare på. Jeg
innrømmer også at jeg fryder meg stadig
mer over orgelspill med trøkk. Jeg fryder
meg når det som har vist seg å være slitesterke salmer synges stående av en
menighet som synger for Herren av hjertets full kraft (slik lærte nemlig vår kirkefader John Wesley at salmer skulle synges, og slik ble det sunget i går, den 12.3).
Og jeg fryder meg over at det fremdeles
berører menneskers hjerte. Jeg fryder
meg når jeg hører barnas røst som enda
ikke kan lese powerpointen - blandet
med alle de voksnes røster - når vi sammen ber Herrens bønn. Det er ingen selvfølge i dag.
Jeg tenker at om ikke alle får med seg alt
i den lange prekenen (vi preker for lenge
sier en del folk - og de har sikkert rett.
Men siden de så sjelden leser sin bibel
må vi ta det igjen på søndag..), vil de i
det minste hver eneste søndag vite hva
som er alle kristnes tro, ettersom vi bekjenner oss til den ved hjelp av den apostoliske trosbekjennelse. (Åpne dine øyne
og bekjenn!)
Om ikke alle leser like mye i sin bibel som
de burde, vil de få to lange og gode
skriftlesninger. For vi er opptatt av å

”legge vekt på skriftlesningen.” Dette har
tradisjonen lært oss å ta vare på som noe
verdifullt.
Og jeg takker Gud for at Han har fornyet
oss slik at hjertets nye sang gis god plass.
Der vi får synge og leke for Herren. Med
annet enn det klassiske kirkeinstrumentet. Og at Ånden får tale og gjøre det
som ikke var planlagt av oss på forhånd.
At barn, ungdom og voksne – i det minste i deler av gudstjenesten – får være
sammen om alt dette. At det er plass for
alle disse sprikende elementene, det
trives vi med. Det lærer oss å sette pris
på det verdifulle i ulike tradisjoner. Det
lærer oss å ta hensyn til hverandre. Også
en del av dem som kommer ”utenfra”
opplever dette som verdifullt. Det gir en
smak av både gammelt og nytt. Med liv i
begge tradisjoner. Forhåpentligvis.

“No more mixed worship services. Either
traditional or contemporary.” Ja takk
begge deler, sier jeg. I en og samme
gudstjenestefeiring. Kom. Lytt. Ta imot.
Tilbe. Vær tilstede med hele deg. Med en
hel menighet. Til ære for Jesus Kristus
vår Frelser.
Dag Martin

MENIGHETSTUR 25.-27. MAI
Et av årets store høydepunkt blir menighetsturen til vakre Raknestunet. Den går
av stabelen pinsehelgen 25-27 mai 2012.
Dette blir en flott helg med rikt åndelig
og sosialt fellesskap for hele familien.
Det blir inspirerende undervisning, og
kveldssamlinger for liten og stor.
Denne helgen kan du slappe av fra alle
huslige sysler, og komme til duk og dekket bord. Raknestunet byr på vakker beliggenhet ved sjøen med muligheter for
mye lek som bl.a. kanopadling, bading,

Tarzanløype og fotballbane.
Dersom du ikke har anledning til å overnatte er du hjertelig velkommen til å
feire gudstjeneste med oss på søndagen,
med påfølgende middag.
Når det gjelder komplett program og
påmelding finner du det bak i kirken.
Hjertelig velkommen - vi gleder oss til en
flott pinsehelg sammen med deg!
Bjørn Arne Østevold

H I L S E N F RA PA S TO R E N E
Onsdag 11. april har Centralkirken sin
årlige menighetskonferanse. Denne samlingen er viktig på mange måter. I et kirkesamfunn der konferanser er en viktig
del av ledelsesstrukturen, er denne konferansen den øverste myndighet i den
lokale metodistmenighet.. Men menighetskonferansen er viktig også av andre
grunner.

arbeidsår. Når vi ved dette årets konferanse stanser opp for det som skjedde i
2011, så er det med stor takknemlighet
til Herren for hans velsignelser. Det har
vært et år med vekst på så mange områder. Men noe av det som gleder oss som
menighetens pastorer mest, er alle som
villig går inn som medarbeidere i de
mange oppgaver, utvalg og råd vi har i
Centralkirken.

treenige Gud deler ut nådegaver og utruster enhver til å være med i menighetens oppbygning. Derfor er valgene som
skjer i en menighetskonferanse ikke bare
en rekruttering til å fylle de mange verv.
Det er et uttrykk for at vi takker ja til å
være Guds medarbeidere i den store
oppgaven å bygge Hans menighet. Kan
det tenkes noe større og mer meningsfullt?

Her legges det fram rapporter og regnskap for foregående år og her velges menighetens råd og utvalg for kommende

Arbeidet i en menighet kan ikke bæres av
noen få. En menighets styrke kan måles i
villigheten til å tjene i fellesskap. Den

Pastorene Leif og Dag Martin

Guds medarbeidere

FORMIDDAGSTREFFETS VÅRTUR
Jeg hilser dere alle med en hilsen fra
Guds ord. Johannes evangeliet 14. kap.,
25. vers:
”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg
dere . Ikke som verden gir, gir jeg dere .
La ikke dere hjerte forferdes. frykt ikke.”
Alt her omskiftes, men dette verset er
hentet ut fra Jesus sin avskjedstale. Han
gir oss sin fred, den er ikke avhengig av
ytre omstendigheter. Den er gitt oss av

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

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

ham som har all makt i himmel og på
jord.

Nå vil jeg minne dere om vårturen
vår. Tirsdag 12 juni møtes vi kl 0945 ved

kirken.
Turen går til kystkommunen Sund. Det
blir rundtur langs et nydelig landskap.
Museumsbesøk. Lunsj på det nye Konferansehotellet Panorama.
Turen koster Kr. 400,-. Påmelding til
Roald Zweidorff tlf. 55500222 eller Greta
Abrahamsen tlf. 53501718. En velsignet
sommer ønsker vi dere alle.
Greta

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 APRIL/MAI/JUNI
SØNDAG 1. APRIL
PALMESØNDAG
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Hilde Linnsund leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

TORSDAG 5. APRIL
SKJÆRTORSDAG
Kl 1800 Kjærlighetsmåltid og
nattverd

FREDAG 6. APRIL
LANGFREDAG
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler

SØNDAG 8. APRIL
1. PÅSKEDAG
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Sangkoret

Tirsdag 10. april
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 11. april
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 12. april
Kl 1900 Alphakurs

Fredag 13. april
Kl 1900 Centralen stedet for de som er 13+

SØNDAG 15. APRIL
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Silje Myntevik leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 16. april
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag - middag og aktivitet for hele familien
Centralkirken og Ågotnes

Tirsdag 17. april

Onsdag 2. mai

Kl 1900 Orienteringsmøte for
nye medlemmer
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Onsdag 18. april
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 19. april
Kl 1900 Alphakurs

SØNDAG 22. APRIL
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Torsdag 3. mai
Kl 1900 Alphakurs

SØNDAG 6. MAI
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 7. mai
Kl 1700 Myldredag - middag og aktivitet for hele familien
Centralkirken og Ågotnes

Mandag 23. april

Tirsdag 8. mai

Kl 1700 Myldredag - middag og aktivitet for hele familien
Centralkirken og Ågotnes

Onsdag 9. mai

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Tirsdag 24. april
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Merethe Kjellby taler
og viser film fra Åpne dørers arbeid
Roald Zweidorff leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 25. april
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 26. april
Kl 1900 Alphakurs

Fredag 27. april
Kl 1900 Centralen stedet for de som er 13+

SØNDAG 29. APRIL
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen leder
Hilde Linnsund leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 30. april
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag - middag og aktivitet for hele familien
Centralkirken og Ågotnes

Torsdag 10. mai
Kl 1900 Alphakurs

Fredag 11. mai
Kl 1900 Centralen stedet for de som er 13+

SØNDAG 13. MAI
Kl 1100 Gudstjeneste med
medlemsopptakelse
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Siv Bøe leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 14. mai
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag - middag og aktivitet for hele familien, Ågotnes
Sommeravslutning for myldredag i
Centralkirken

Tirsdag 15. mai
Kl 1130 Formiddagstreff
Liv Rise og Gjertrud Knudsen taler og
synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 16. mai
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 20. MAI
Kl 1100 Gudstjeneste
med konfirmasjon og dåp
Pastor Dag Martin Østevold taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

VÅROFFERDAGEN
Vårofferdagen 4.mars ble en
høytidsstund i kirken. Kirken var bra
besøkt med tanke på at det også var en
helg i vinterferien. På prekestolen hadde
vi besøk av biskop Christian Alsted som
holdt en oppbyggelig og visjonær preken
om vår Gud som er mektig til å gjøre noe

ORD FRA KIRKEFEDRENE

Mandag 21. mai
Kl 1700 Myldredag Ågotnes,
sommerparty

Tirsdag 22. mai
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Frikirkens seniorkor
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 23. mai
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 24. mai
Kl 1900 Alphakurs

Fredag 25. mai
Menighetstur

SØNDAG 27. MAI
Kl 1100 Gudstjeneste på Raknestunet
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Onsdag 30. mai
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Torsdag 31. mai
Kl 1900 Alphakurs

SØNDAG 3. JUNI
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Onsdag 6. juni
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

nytt. Du kan lytte til prekenen ved å gå
inn
på
vår
hjemmeside
www.centralkirken.no
og trykke på fanen ”last ned” – prekener.
Vårofferet som ble samlet inn var 35000.
- det var ti tusen over budsjettert. Vi
takker for gaven til menighetens arbeid!

ILLUSTRASJONSFOTO

”Hvis Gud hadde bestemt at kvinnen
skulle være mannens herre, hadde han
tatt henne fra hans hode; hvis hun skulle
være hans slave, fra hans føtter. Men
siden Gud mente at hun skulle være hans
venn og jevnbyrdige, har han tatt henne
fra mannens side.” (Aurelius Augustinus,
354 – 430)

Torsdag 7. juni

Onsdag 20. juni

Kl 1900 Kveld for to
(ekteskapskveld)

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 24. JUNI

SØNDAG 10. JUNI

Kl 1100 Takkedagsgudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1100 Gudstjeneste med dåp
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Siv Bøe leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

DATOER Å MERKE SEG:

Tirsdag 12. juni

Onsdag 11. april

Formiddagstreffets vårtur
Vi møtes ved kirken kl 0945

Menighetskonferanse

Fredag 8. juni
Kl 1900 Centralen stedet for de som er 13+

Onsdag 13. juni
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Fredag 15. juni

Søndag 13. mai
Medlemsopptakelse

Søndag 20. mai

Hyttetur Centralen stedet for de som er 13+

Konfirmasjonssøndag med overhøring av Silje N. Lillevik
Dåp

SØNDAG 17. JUNI

25. - 27. mai

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Minikoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Menighetstur til Raknestunet

Søndag 10. juni
Dåp

SOMMERFESTEN 2012
Det nærmer seg – Sommerfesten står for
døren!
Torsdag 26. – søndag 29. juli skjer det.
Høydepunktet for metodistene og deres
venner. På Drottningborg ved den idylliske skjærgården utenfor Grimstad.
Hva kan du forvente på Sommerfesten?
Vi legger opp til innholdsrike dager med
mål og mening. Lovsang og tilbedelse.
Forkynnelse med Guds ord i sentrum.
Trivsel og hygge. Vi tror du vil oppleve et
berikende fellesskap og at du vil møte
venner. Vi tror Mesteren skal velsigne
oss og utruste oss.
SEMINARENE
Seminarene som vi legger opp til tror vi
blir spennende og godt mottatt. De favner bredt og dekker interessegruppene
fra de aller yngste til de eldste. Noen av
seminarene kommer på banen som et
resultat av ønsker på Sommerfesten
2011. Seminarene som du kan velge mellom er:
¤ ”Menighetsplanting”: Leif S.
Jacobsen
¤ ”Tro i hjemmet – utfordringer
og muligheter”: Jarle Waldemar
¤ ”Å leve i bevissthet av Guds
nærvær i hverdagen”: Arnfinn Haram
¤ ”Den nye Bibeloversettelsen
2011”: Representant for Bibelselskapet
¤ ”Lovsangsseminar”: Solfrid
Jonassen

¤ ”Familiesirkus”: Ragnhild og
Per Olav Sølvberg
Selve tittelen på seminarene sier det
meste om hva de dreier seg om – kanskje
med ett unntak: ”Familiesirkus”. Dette
seminaret vil sette fokus på mor og far
som rollemodeller, og samtidig betydningen av å investere tid sammen med
barna. Seminaret handler om å ha det
gøy med familien på en kanskje ny måte,
om gode ideer, ekstra inspirasjon og artige aktiviteter – rett og slett fabelaktige
ting å gjøre sammen.

jo mer penger vil vi også kunne få inn. Så
her er det bare å sette i gang. Det finnes
nok mange kreative mennesker der ute,
kanskje har menigheten allerede en kreativ gruppe som er i gang med å produsere ulike håndarbeid. Dette kan jo være en
ypperlig mulighet til å samle sammen
folk som liker å bruke sine kreative og
skapende evner. Vi håper og tror at misjonsmarkedet vil bli en stor og fin dag
med engasjement og deltagelse for alle
generasjoner.

MISJONSMARKEDET
Som dere kanskje har fått med dere flyttes misjonsmarkedet i år fra fredag til
lørdag. På den måten legger vi til rette
for at flere får mulighet til å delta på opplegget. Og vi inviterer menigheter fra
nærområdet til å komme og besøke misjonsmarkedet. Vi ønsker at menighetene tar med seg salgsprodukter og deltar
aktivt.
Misjonsrådet har besluttet at inntektene
fra misjonsmarkedet på Sommerfesten
skal gå til Liberia. Ettersom vi satser på å
øke deltagelsen på misjonsmarkedet
ønsker vi i hovedkomiteen å komme med
en oppfordring til alle landets menigheter om å bidra med salgsprodukter. Skal
misjonsmarkedet ha noe å by på som
passer for alle generasjoner, trenger vi å
komme forberedt. Jo mer vi har å selge,

Vi er godt i gang med forberedelsene til
Sommerfesten! Gjennom tilbakemeldinger og evalueringsskjema fra Sommerfesten 2011 har vi fått skikkelig drahjelp til å
sette sammen noen innholdsrike og berikende dager på Drottningborg. Derfor vil
Sommerfesten 2012 ”være et produkt”
som metodistene i Norge har bidratt til.
Tusen takk til dere som har gitt oss verdigfulle innspill og tilbakemeldinger. Vi
drar lasset videre – sammen. Og vi gleder
oss til Sommerfesten - til å møtes igjen,
sammen med enda flere!!
Info om Sommerfesten vil du finne på
nettsiden til Metodistkirken med link til
Sommerfesten.
Temaet som vi vil skal være ”den røde
tråden” gjennom Sommerfesten 2012 er
”Mer av Deg i mitt liv”.
Be for Sommerfesten, og at Jesus må få
en enda større plass i vårt liv!

MANNSGRUPPE - NOE FOR DEG?
I vinter var det noen menn i
Centralkirken som ønsket å komme
sammen i et husfellesskap for menn.
Denne gruppen består nå av 7 menn.
Annen hver onsdag mellom kl. 2030 –
2200 møtes de.
Samlingen består i samtale om temaer
med basis i bibelen og av bønn med og

for hverandre.
Gruppen har fremdeles plass til noen
flere. Kunne dette være noe for deg? Du
er velkommen!
Ta kontakt med Jan Lillevik eller pastor
Dag Martin.

M Y L D R E M A N DAG PÅ ÅG OT N ES
«Myldremandag» har som mål at familiane skal kunne vera saman på aktivitetar.
For at det ikkje skal vere stress for familiane å komme seg heim til middag mellom jobb/skule/barnehage og aktivitetar,
startar «Myldremandag» med at vi et
middag saman. Deretter er det aktivitetar for born og myldring for vaksne.
For dei aller minste er det babysang frå
0-1 år og småbarnssang frå 1-3 år. For
borna mellom 3 og 6 år er det Knøttsing.

Crusifax er for dei som går i 1.-4. klasse.
For dei vaksne er det kaffi, samtalar og
seminarer.
«Myldremandag» starta opp hausten
2011. Oppmøtet om mandagane har vert
mellom 60 og 100 barn og vaksne. Me
som arrangerer dette arbeidet opplev
det som ei stor velsigning å få vere med.
Mange av dei som kjem utrykkjer stor
takknemlegheit for «Myldremandag».
Somme familiar kjem igjen måndag etter

måndag, samtid som det kvar gong kjem
nye familiar. Foreldre fortel at dette er
vekas høgdepunkt for borna, og at denne
type familiearbeid har vore etterlengta
på Ågotnes.
Du kan følgje oss på www.facebook.com,
Myldremandager Ågotnes, og på
www.myldremandag.no .
Solveig Barmen-Johnsen, ledar for
Myldremandag på Ågotnes

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

75 år
Aud Hovde, 5. mai
80 år
Solveig Steffensen, 19. juni
85 år
Mary Nordeide, 5. juni
90 år
Astrid Hansen, 26. mai

TAKK
Vetrlidsallmenningen
Telefon 55 31 79 63
www.vestbok.no

STIFTELSEN BETANIEN,
BERGEN
EIER OG DRIVER FØLGENDE
INSTITUSJONER:

Takk for all omsorg og deltagelse ved min
kjære mann og vår far Magnus Fotlands
bortgang.
Hjertelig takk for gaven, kr 18200,-, til
Centralkirkens menighet.
Gunvor m/familie

-Hospitalet Betanien
- Betanien diakonale
høgskole
- Betanien barnehage
- Fundacion
Betanien, Spania

KIRKEVERTER
1. april
Guri Johansen & Harald Monsen
8. april
Karen Kristine & Knut Rasmussen
15. april
Solveig & Hans Kristian Rygg
22. april
Bjørg & Mikal Vindenes
29. april
Aud & Einar Lillevik
6. mai
Guri Johansen & Harald Monsen
13. mai
Karen Kristine & Knut Rasmussen
20. mai
Solveig & Hans Kristian Rygg
3. juni
Aud & Einar Lillevik
10. juni
Guri Johansen & Harald Monsen
17. juni
Karen Kristine & Knut Rasmussen
24. juni
Solveig & Hans Kristian Rygg

BRANNANSVARLIG
1. april
Ole-Jørgen Fæø
8. april
Jan Lillevik
15. april
Hans Kristian Rygg
22. april
Jarle Lillevik
29. april
Ole-Jørgen Fæø
6. mai
Hans Kristian Rygg
13. mai
Jan Lillevik
20. mai
Ole-Jørgen Fæø

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

3. juni
Hans Kristian Rygg
10. juni
Ole-Jørgen Fæø
17. juni
Jan Lillevik
24. juni
Hans Kristian Rygg

Skandinavisk design
på Bryggen
www.befas.no
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M Y L D R E DAG - S U KS ESS PÅ V E I M OT
MENIGHETSPLANTING
Om et år kan Roar Barmen-Fløisand (34) være
med å plante en metodistmenighet på Sotra.
– Det er en overveldende tanke, sier han til det
Centrale.
For etter seks måneder med et gjennomsnitt på 80 personer hver mandag er
myldredagen på Ågotnes en ubetinget
suksess.
– Det er stadig flere som kommer fast og
som åpenbart har funnet sin plass der
sammen med sine barn, forteller Roar.
De som kommer er en blanding av kristne som har savnet et tilbud til familien,
og familier som ikke har noen kristen
bakgrunn, men som opplever Myldredagen som et positivt tilbud.
Likt konsept som i sentrum
Rundt 15 personer fra Centralkirken tar
ansvar for myldredagen hver mandag. De
leder aktiviteter, kontakter nye besøkende, lager mat, rydder og vasker.
Myldredagen på Ågotnes er bygget rundt
samme lest som myldredagen i Centralkirken i sentrum.
– Konseptet er likt, vi spiser middag sammen og barna får tilbud om ulike aktiviteter. Men det er en ting vi har gjort annerledes. Et par ganger i semesteret tilbyr vi
foreldreforedrag. Vi har hatt om barn,
medier og grensesetting, og vi har hatt
Familiesirkus med tips om gode aktiviteter for barna. Neste gang skal Mirjam
Østevold komme og snakke om trosformidling i hjemmet. Så langt har vi brukt
folk fra Centralkirken, men vi kommer
nok til å bruke folk utenfra også, forteller
Roar.
Utmerket teamarbeid
Før myldresuksessen så dagens lys var
det lite tilbud for frikirkelige familier i
vekstområdet på Ågotnes.

– Sammen med pastor Leif og Dag Martin, samt legleder Brede var jeg med å ta
initiativ til satsningen. Vi visste at det var
ganske mange menighetsmedlemmer
som bodde pluss minus ti minutter unna
Ågotnes. Da vi luftet tanken for dem var
responsen svært god. Fra oppstarten av
har hele prosjektet vært utmerket teamarbeid. Det har vært en pionerånd og en
enhet rundt myldredagen som har vært
bemerkelsesverdig. Når jeg ser tilbake på
de første seks månedene er det ingen tvil
om at dette har vært lagarbeid, mange
har gjort en stor innsats, påpeker Roar.
Myldredag består uansett
For øyeblikket er det Solveig BarmenJohnsen som er leder for myldredagen,
mens Roar er koordinator for menighetsplantingsgruppen som er satt ned for å
forberede en eventuell nyplanting. Pastor Leif Jacobsen er leder for gruppen.
– I menighetsplantingsgruppen har vi
hatt to samlinger til nå. Vi har forsøkt å
definere arbeidsoppgaver, spørre oss
selv hvordan vi skal gå frem, i hvilken
hastighet - i det hele tatt, stilt alle de
viktige spørsmålene før vi presenterer
dette for menighetsråde i Centralkirken
som eventuelt beslutter å plante en menighet på Sotra.
– Uavhengig av om det blir nyplanting
eller ikke vil myldredagen bestå som et
lavterskeltilbud på Ågotnes, presiserer
Roar.
Sterke følelser
Før 19. september i fjor hadde ikke Roar
engasjert seg i noe som ligner på menighetsplanting. Nå står han sammen med
sin familie i en helt ny situasjon. Hva tenker han om det?
– Når det gjelder myldredagen er jo den
en del av Centralkirkens arbeid. Det er et
utadrettet initiativ som selvfølgelig koster litt, men som smaker langt mer. Det
er godt å virke i en menighet som har

vilje til et slikt utadrettet arbeid, og det
er fantastisk å se at det Gud har lagt på
noens hjerter blir en virkelighet. Vi forstår jo at Gud har tenkt på dette mye
lenger enn oss, og sånn sett opplever vi å
gå i ferdiglagte gjerninger. Når det gjelder en eventuell menighetsplanting vil
nok det bli mye sterkere rent følelsesmessig. Jeg har jo vokst opp i Centralkirken, det er ikke bare min menighet, men
også mitt andre hjem med familie og
venner. Å slippe det for å bygge noe nytt
er både en skremmende og utfordrende
tanke. Samtidig lever vi i den tro at hvis
Gud kaller oss, vil han også fylle oss med
glede og inspirasjon til gjerningen. Den
siden av en eventuell menighetsplanting
er både spennende og inspirerende, og
suksessen med Myldredagen skaper ekstra forventning i så måte.
Bygger hus i dobbel forstand
Roar er gift med Anita (31) og sammen
har de barna Sarah Emilie (5) og lille Jonathan (1). Det er ikke bare planer om en
eventuell menighet som opptar tankene
til den lille familien. De planlegger også å
bygge hus.
– Ja, grunnarbeidet er snart klart og vi
regner med å starte med husbyggingen i
mai.
Huset skal ligge i Vik i Øygarden, omlag ti
minutters kjøring unna Ågotnes. Neste
vår kan familien Barmen-Fløisand få både
et nytt hus og et nytt åndelig hjem.
– Det er tusen spørsmål knyttet til dette,
og vi skal ta god til å finne de svarene vi
trenger nå, men hvis dette blir en realitet
kan vi være i gang med menighet allerede i løpet av neste år.
Denne våren forlater han funksjonen
som leder for menighetsrådet i Centralkirken. Enn så lenge vil han fortsatt velsigne forsamlingen med sin sangstemme
i lovsangskoret.
Bjørn Olav Hammerstad

