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- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no
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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!

MEN DET SOM BETYR NOE...
Paulus snakker flere steder i sine brev
om ”det som betyr noe.”
Hva er det som betyr noe for deg?
Det er virkelig noe som betyr noe her i
livet! Og det er viktig å tenke grundig
gjennom det for sin egen del. For de svarene vi gir på dette, bevisst eller ubevisst
- vil sannsynligvis lede oss i de valg vi tar
og de verdier vi holder for å være viktig.
For oss selv. For vår familie. Sikkert også
for vårt arbeid. Og er det ikke også ofte
slik at det som betyr noe også får ringvirkninger utover aldersmålet for vårt
liv?

Mye vil fortelle oss om ”det som betyr
noe:” Det ser jeg fort når jeg er på facebook, kikker i et interiørblad eller leser
om de siste modellene på MC-markedet.
Noen har satt standarden på sitt område.
Mange følger moten – og vi skjønner at
det er noe som er in og noe som er ut.
Og det er greit. Det gjør ikke noe å brenne for det vi holder på med!
Det er likevel noe som virkelig og egentlig betyr noe. For oss alle. Når vi tenker
over det. Kanskje er vårt praktiske hverdags og helgeliv et sant uttrykk ”for det
som betyr noe for oss?”
Til menigheten i Galatia understreker
Paulus at det er noe ”som betyr noe.” Og
noe annet som betyr mindre. Han bekymrer seg for at menigheten skal forlate
grunnsannheten i den kristne troen; den
som hadde frelst dem og forvandlet dem.
Paulus skriver faktisk: ”Jeg undrer meg
over at dere så snart vender dere bort fra
ham som kalte dere – til et annet evangelium.” (Galaterbrevet 1,6)
Han hadde tatt et oppgjør med noen nye
lærere i menigheten som sa omtrent
dette: ”Kristus er viktig! Men du vil ikke
bli frelst om du ikke også i tillegg holder
fast på det vi har lært av Moses og som
vårt folk har gjort i mer enn tusen år;
omskjærelsen. Det gjelder ikke bare for
oss jøder som er vant til dette – men

også dere hedninger.”
Det var dette som betød noe for dem. Og
det er ingen tvil om at det å slutte med
omskjærelsen som om det var en praksis
som hadde betydning for frelsen, betød
problemer og forfølgelse for dem som
brøt eldgamle skikker.
Paulus baktalte de og betraktet ham som
en som forkynte et lovfritt evangelium.
De sa at han var ingen ekte apostel.
Det er noe som ikke betyr så mye.
Kanskje det må sies til dem av oss som er
redd for ”å gå glipp av noe” i livet? Min
mor sier jo av og til at ”man kan ikke få
med seg alt her i livet.”
Det finnes ting i livet som noen ganger
kommer i et nytt lys for oss. Det betød
mye. Men så betød det likevel ingenting.
Før var det kanskje en tragedie at favorittlaget ditt i fotball rykket ned, eller at
kona var litt uforsiktig og bulket bilen.
(det er helt sant: i det jeg skriver dette på
min maskin ringer kona på prestekontoret og forteller at hun er påkjørt bakfra
på vei hjem fra jobb.. Heldigvis tok hun
bilen og ikke scooteren i dag)
Men så fikk man kanskje en alvorlig kreftsykdom og så betød det som før var viktig og som ble gjort et stort nummer av –
ingenting! Har vi ikke hørt slike historier
før? Har du ikke tenkt slik når du ser
utenriksnyhetene på TV?
Dette er likevel noe den enkelte av oss
må lære av dyrekjøpt erfaring; noe betyr
lite i den store sammenheng og andre
ting mye. Det er et spørsmål om verdier i
livet.
I forhold til tro og de dypeste spørsmål i
livet hadde Paulus opplevd dette. Og Han
var ved Guds nåde bevart i denne troen
på Kristus. Sammenlignet med det å
kjenne Kristus var alt annet mindre
verdt. Han kunne derfor si ved slutten av
sitt liv: ”Jeg har stridt den gode strid,
fullført løpet og bevart troen.”
Ved Guds nåde skal alle Guds barn få si
det samme. Men det merkelige er at
dersom vi ikke er våken, kan vi vende
tilbake til uvesentlighetene i livet.. noter
deg det.
Det gjorde visst menigheten i Galatia.
Men det kan også skje med oss. Med deg
og meg.
Det som før var stort og viktig ble altså
mindre verdt da Paulus ble kjent med
Jesus. Og det holdt! Jesus hadde snudd

opp ned på hans verdier. Beint ut sa han:
”Jeg akter i sannhet alt for tap, fordi
kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre,
er så meget mer verdt. For hans skyld har
jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at
jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham,
ikke med min egen rettferdighet, den
som er av loven, men den jeg får ved
troen på Kristus Jesus, rettferdigheten av
Gud på grunn av troen..”
Og hvorfor var dette så viktig: jo sier Paulus videre: ”så jeg kan få kjenne ham og
kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser..” (Fil.3,8ff). Så jeg
kan få kjenne Ham og kraften av hans
oppstandelse. Men også samfunnet med
hans lidelser..
Hva i ditt liv er det som ikke betyr noe?
Eller som burde få langt mindre plass?
Det kan det være greit å avklare. Men
tenk også på hva det er som virkelig betyr noe.
Jeg håper at Jesus Kristus er helt sentral.
Og hvis ikke er det fortsatt tid til å søke
Ham og lukke Ham inn i sitt liv. Det er
nåde for alle. Fortsatt! Du skal aldri angre
på det. For når alt kommer til alt – og det
gjør det jo en dag for oss alle– så er det å
være en ny skapning ved troen på Ham,
det som virkelig holder når alt annet rakner. Det er det som betyr noe.
Dag Martin

TILBAKEBLIKK—SOMMERFESTEN 2012
Sommerfesten 2012 på Drottningborg er
allerede historie – god historie!
360 deltagere fra hele landet deltok på
arrangement som var preget av et godt
fellesskap med masse inspirasjon.

laget til markedet, og takk til dere som
var engasjert i aktiviteter som gav inntekter.
Deltagelsen på barne- og ungdomsleirene var høyere enn tidligere år – det lover
godt for fremtiden.
Vår egen menighet
hadde hovedansvaret
for opplegg og tilrettelegging av Sommerfesten. Følgelig var vi
også godt representert med både barn,
voksne, eldre og flere
ledere. Dag Martin
Østevold var leirprest
og Leif S. Jacobsen
ledet kveldsmøtene.

Vi i hovedkomiteen for Sommerfesten
tør mene at vi arrangerte en flott Sommerfest – evalueringene i etterkant tyder
i alle fall på det.
Jeg avslutter innlegget med noen gøyale
tallfakta:
¤ Det ble vasket 2482 melke
glass i løpet av Sommerfesten
¤ Det gikk med 220 liter eple og
appelsinjuice
¤ Det ble traktet rundt 100 liter
kaffe i døgnet bare i matsalen
Dette sier litt om størrelsesordener på
Sommerfesten…….
For hovedkomiteen for Sommerfesten
Bjørn M. Østevold

Temaet for Sommerfesten var ”Mer av
Deg i mitt liv”. Temaet gikk igjen som en
rød tråd, og vi fikk virkelig oppleve påfyll
fra Mesteren selv.
Den populære TV-presten Egil Svartdahl,
den velkjente barneevangelisten Jarle
Waldemar, den profilerte pinsepastoren
Kjell Haltorp og vår egen kjære biskop
Christian Alsted var hovedtalerne. Bibeltimene ble holdt av vår egen metodistpastor Ivar Granum.
Kveldsmøtene var inspirerende og til stor
velsignelse. Lovsangsteamet fra vår egen
menighet tok oss med i herlig lovsang og
tilbedelse. Mange på Sommerfesten
”knyttet nye bånd” og forsterket gammelt vennskap.
Misjonsmarkedet lørdagen var en aktivitetsdag av de sjeldne. Denne dagen kom
det inn over 100.000 kroner som skal gå
til bygging av en barneskole i Liberia.
Takk til dere som brakte ting dere hadde

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

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

M E D L E M S O P P TA K E L S E
Det er alltid et høydepunkt når mennesker gir uttrykk for sin tro på Jesus og
tilhørighet til Centralkirken og ønsker å
vise dette gjennom å bli et bekjennende medlem av menigheten. Søndag den
14. oktober skal vi igjen ha medlems-

opptakelse. En del har vært på møte for
nye medlemmer og bekreftet at de vil
gå inn. Er det tanker du også går med
og ønsker å vite mer om hva dette innebærer – så ta gjerne kontakt med en
av pastorene.

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 OKTOBER/NOVEMBER
Mandag 1. oktober
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 2. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 3. oktober
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

SØNDAG 7. OKTOBER
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 9. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 10. oktober
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Fredag 12. oktober
Kl 1730 Konfirmantundervisning
Kl1900 Centralen Stedet for deg som er 13+

SØNDAG 14. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste med dåp
Pastor Leif S. Jacobsen taler
og leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 15. oktober
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 16. oktober
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Leif Myntevik taler og
Tertnes musikklag synger
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 17. oktober
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

SØNDAG 21. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Lloyd Nyarota taler

Silje Myntevik leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe
Barnefest etter gudstjenesten

Mandag 22. oktober
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 23. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 24. oktober
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

Fredag 26. oktober
Kl 1730 Konfirmantundervisning
Kl1900 Centralen Stedet for deg som er 13+

SØNDAG 28. OKTOBER
Kl 1100 Høstoffergudstjeneste
Brede Aasen leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 29. oktober
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 30. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 31. oktober

Onsdag 7. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

Fredag 9. november
Kl 1730 Konfirmantundervisning
Kl1900 Centralen Stedet for deg som er 13+

SØNDAG 11. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 12. november
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 13. november
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 14. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

SØNDAG 18. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Hilde Linnsund leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

Mandag 19. november

SØNDAG 4. NOVEMBER

Tirsdag 20. november

Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Brede Aasen leder
Minikoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Eilif Løtvedt taler og
Kjell Abrahamsen synger
Kl 1930 Sangkoret øver

Mandag 5. november

Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Onsdag 21. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 6. november
Kl 1930 Sangkoret øver

Torsdag 22. november
Kl 1930 Ekteskapskveld
Se mer info annet sted i bladet

TRE MENIGHETER I ETT HUS
medlemmer har også deltatt sammen
med vår menighet på Alphakurs.
Hver søndag kommer de sammen kl.
1430 til gudstjeneste og fellesskap i
Central hall. Vi ber om Guds velsignelse
over menigheten!

Vi tror jo at Jesus egentlig bare har én
menighet. Den består av alle de troende
på jorden – og av den triumferende
menigheten i himmelen.

Hils også menigheten som samles
hjemme hos dem (Akvilas og Priskilla).
Også i Centralkirkens hus finnes det
menigheter som har husvære.

Og når Jesus ser på Bergen, ser Han bare
en menighet. Sin menighet bestående av
alle troende. Uansett hvilken kirke de
måtte tilhøre organisatorisk.
Denne tanken tror vi er bibelsk. I Paulus
sitt brev til romerne (16,5), skriver han:

I Central hall møtes ETHIOPIAN
EVANGELICAL CHRISTIANS FELLOWSHIP.
Det er en liten menighet som arbeider
primært blant etiopiske landsmenn,
men som gjerne vil ha fellesskap med alle
kristne i Bergen. Noen av deres

OPPSTANDELSESKIRKEN er en helt ny
menighet, med Audun Hellemann som
pastor.
Audun er en godt kjent og aktet mann i
pastoralnettverket
og
predikantforeningen i Bergen, og også
godt kjent av Centralkirkens menighet.
Denne menigheten har et særskilt kall til
å nå ut til rusmiljøet og arbeider spesielt
med rusmisbrukere som gjennomgår
rehabilitering.
Vår bønn er at denne menigheten i
større grad enn ”etablerte menigheter”
skal få bli et redskap i Guds hånd til å nå
ut til og inkludere mennesker som sliter
spesielt
med
rusproblematikk.
Åpningsmøtet
ble
holdt
søndag
16.september på kvelden, med en rekke
inviterte gjester. Også Bergen kommune
var tilstede med offisiell representant for
å ønske menigheten lykke til med sitt
viktige arbeid. Det er også Centralkirkens
bønn. Oppstandelseskirken vil avholde
offentlige møter i Central hall på
søndagskvelden.
Dag Martin

Fredag 23. november
Kl 1730 Konfirmantundervisning
Kl1900 Centralen Stedet for deg som er 13+

SØNDAG 25. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Silje Myntevik leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 26. november
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 27. november
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 28. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl1700 Myldredag sentrum

DET SKJER I KIRKEN…
Søndag 14. oktober
er det gudstjeneste med dåp og
medlemsopptakelse
Søndag 21. oktober
får vi besøk av pastor Lloyd Nyarota fra Zimbabwe.
Lloyd Nyarota er 42 år gammel,
og er programansvarlig for Chabadza Community Development
Programme i Zimbabwe. Han er
gift med Tazvionepi Musanhi, som
også er prest. Sammen med sine
to barn bor de i Palmerston, en by
som ligger øst for Mutare.

Denne dagen er det også barnefest i kirken.
Under gudstjenesten deles det
ut bok til alle 4-åringene. Og rett
etter gudstjenesten er det fest i
kapellet.
Hjertelig velkommen!
Søndag 28. oktober
er det høstofferdag.
Budsjettet for høstofferdagen er
på kr 25.000,-. Det klarer vi lett
om alle er med og kommer forberedt den dagen med en ekstra
gave.

ORD FRA KIRKEFEDRENE
Isak Syreren, levde på 600-tallet. Har
betydd mye for Østkirkens fromhetsliv
med sine tanker om kontemplativ bønn.
Han var først munk i et kloster, men drog
seg etter noen år tilbake for å leve som
eneboer. I sine skrifter taler han om en
tilværelse av ro og stillhet, som han beskriver som en kilde som veller opp for oss,

fra Gud.
”Den som har funnet denne ro og stillhet,
han har drukket av denne kilden og har
smakt gleden, og et slikt menneske kommer aldri til å opphøre å drikke av denne
guddommelige kilde…” "I den grad Guds
Sønn bor i oss, finnes himmelriket i oss.

Her inne finnes himmelrikets rikdommer.
Her, å synder, er Guds rike inne i deg. Gå
inn i deg selv, søk ivrigere. Du kommer til
å finne det uten anstrengelser. Utenfor
deg er du død, og synden er dødens port.
Gå inn i deg selv og bli værende i ditt
hjerte, for der finnes Gud."

GAVER TIL CENTRALKIRKEN
Vil du være trofast med.. dine gaver, spør
vi blant annet om når nye medlemmer
opptas i menigheten. Trofasthet handler
altså også om hvordan vi forvalter pengene våre. Hvordan du velger å gi er helt
opp til deg. Og vi ønsker oss glade givere.
Her er en mulighet vi vil presentere for
strukturert givertjeneste:
Metodistkirken er godkjent som mottaker av pengegaver hvor du kan få 28%
skattefradrag for inntil kr. 12.000,- pr.
person. Det er krav om å oppgi personnummer for den som vil ha skattefritak.

EKTESKAPSKVELD

Gavene blir anonyme for Centralkirken
og vår menighet vil ikke vite hvem som
har gitt hva. Metodistkirken sentralt rapporterer beløpet til skattemyndighetene
og du får et skattefradrag på inntil 3360,tilbake på neste års skatteoppgjør.
Som frikirke er vi avhengig av gaver fra
våre medlemmer og venner for å kunne
drive. Fast, trofast givertjeneste er ryggraden i vår økonomiske drift. Via en telefon eller en e-post til kirken sentralt (se
under) får du en KID som automatiserer
betalingen din og pengene vil måneden
etter overføres til Centralkirken. Du vel-

Takk Gud
for gresset
ved
morgengry
Dekket av
dugg

Torsdag 22. november kl 1930—2200
samles vi igjen til ekteskapskveld i kirken.
I skrivende stund er det ikke klart hvem
som skal undervise, men vi kan love at
det blir en interessant kveld med spennende undervisning.
Det vil bli servert kveldsmat.
Påmelding til
Ragnhild & Per Olav Sølvberg
post@familiesirkus.no

ger selv hvor mye du vil gi fra måned til
måned – akkurat som før.
Har du spørsmål om denne typen givertjeneste, ring Metodistkirken sentralt på
23 33 27 00 og spør etter Ragnar Falch,
eller
send
epost
til
post@metodistkirken.no Mange i vår
menighet benytter seg av denne ordningen. Kan dette være en måte for deg
å få regelmessighet og struktur på din
givertjeneste? Guds velsignelse over din
givertjeneste!

Glitrende
som stjerner
på bakken
Hvilken
kjærlighet
ligger ikke
i dets skjønnhet
Gleden over
naturens gaver
som DU har gitt oss
Varmer hjertet
og fyller det
med en indre soloppgang
Hver morgen
en ny start i gave
fra Deg
I din kjærlighet
våkner jeg…
Hentet fra kristnedikt.blogspot.no

FORBØNNSLISTE
7. oktober
Diakoni– og evangeliseringsrådet
Leder Vetle Karlsen Eide
Konsulent Vigdis-Merete Rønning
14. oktober
Øståsen, pastor Yngvar Ruud
og diakon Olav Øgreid
21. oktober
Hønefoss, pastor Ivar Granum
og diakon Bjørg H. Granum
28. oktober
Drammen, pastor Anne Grethe Spæren
Rørvik
4. november
Kristiansand, pastor Solveig A. Skaara
11. november
Lillestrøm, pastor Steinar Hjerpeseth
og diakon Liv Berit Carlsen
18. november
Metodistkirkens barne– og ungdomsforbund, leder Audun Westad, MBU-prest
Frøydis Grinna og sekretær Camilla
Gaarn Røed
25. november
Kragerø, pastor Harald Olsen

VI GRATULERER
Installasjon av:

80 år
Hans L. Zweidorff, 29. oktober

-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

VI GRATULERER
Vi gratulerer Hilde Linnsund og
Øyvind Rongved Pedersen som inngikk ekteskap i Guds frie natur den
25. august på Fagerli.

KIRKEVERTER
7. oktober
Solveig & Hans Kristian Rygg
14. oktober
Karen Kristine & Knut Rasmussen
21. oktober
Guri Johansen & Harald Monsen
28. oktober
Anne Shah & Theodor Brekke
4. november
Aud & Einar Lillevik
11. november
Solveig & Hans Kristian Rygg
18. november
Karen Kristine & Knut Rasmussen
25. november
Anne Shah & Theodor Brekke

BRANNANSVARLIG
7. oktober
Jarle Lillevik
14. oktober
Hans Kristian Rygg
21. oktober
Ole-Jørgen Fæø
28. oktober
Jan Lillevik
4. november
Hans Kristian Rygg
11. november
Jarle Lillevik
18. november
Ole-Jørgen Fæø
25. november
Jan Lillevik

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Skandinavisk design
på Bryggen
www.befas.no

LAGE MYLDREMIDDAG?
Hver onsdag er det myldredag i
kirken. Der samles det mange,
både store og små. Og det er veldig kjekt.
Men—vi har en liten utfordring .
Vi trenger hjelp til å lage middag!
Kunne DU tenke deg å hjelpe oss
en gang eller to vil vi bli veldig
glad!! Ta kontakt med Mirjam
Østevold mob 48215172 om du
kan hjelpe.

«Navn»
«Adresse»

B

CENTRALKIRKEN

Vetrlidsalm. 8

«Postnr» «Poststed»

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

TROR DET BLIR GØY Å KONFIRMERE SEG
Men de ti konfirmantene i Centralkirken gruer seg litt til høringen.
– Det kan bli pinlig,
mener Magne.

ken det siste året. Fellesskapet som har
begynt der fortsetter nå på konfirmasjonsundervisningen som de skal ha annenhver fredag helt frem til den store
dagen.
Magne har blitt «litt bedre» kjent med
Gud det
siste året.
– Når folk
har snakket
om hva de
har opplevd
og hva som
står i Bibelen, da har
jeg blitt litt
bedre kjent
med Gud,
forteller
han.

Plutselig
mange ungFra v: Helene Solheim, Malin Bøe, Magne Torvanger, Steffen Waage,
dommer
Jonas M. Østevold, Lars Fotland Eikum og Heine Olsen Hartvedt
Jonas tror
Missing in picture: Maja Østevold, Theodor Brekke og Hugo Øvstegård
konfirmaKonfirmantene selger kaker etter gudstjenesten for å samle inn penger til London-tur.
sjonstiden
vil gi ham en mulighet til å få svar på
Om åtte måneder skal altså rekordmange
spørsmål han ikke har tenkt så mye på
ungdommer stå til konfirmasjon i Centidligere. Pappa og prest, Dag Martin,
tralkirken. Tidligere i år var det en person
skal stå for mesteparten av undervisningsom konfirmerte seg, til neste år blir det
en.
ti. Magne er en av dem. Han har vært
– Jeg synes han er flink. Heller pappa enn
med på ungdomsklubben Centralen det
en annen som jeg ikke kjenner, sier Josiste året og valgte å konfirmere seg i en
nas.
metodistkirke.
Men på den store dagen hjelper det ikke
– Vennene mine konfirmerer seg i Cenå ha en far som er prest. Da må Jonas,
tralkirken, så det er nok hovedgrunnen til
Magne og de andre stå på egne ben.
at jeg valgte opplegget her, sier Magne.
Magne tror det blir litt skummelt.
– Jeg gruer meg litt. Hvis jeg svarer feil
Litt bedre kjent med Gud
kan det bli litt pinlig.
Han har høyre forventninger til året som
Det kan jo bli ganske vanskelige spørskommer.
mål, tror han.
– Jeg tror det kommer til å bli gøy. Jeg
Jonas tror også at det kan bli litt skumhåper ikke at det bare blir snakking, men
melt.
også aktiviteter, slik vi hadde under førs– Men vi kommer nok til å være ganske
te samling.
godt forberedt, så det blir nok ikke noe
Magne har i likhet med kompisen Jonas
problem, påpeker han.
hatt mye moro i ungdomsklubben i kir-

Ikke alle kjente hverandre for et år siden
Jonas har blitt kjent med Hugo og Lars.
– De er kjekke folk. Det er veldig positivt
at det nå plutselig er flere på min egen
alder i kirken. Tidligere har vi bare vært
tre-fire ungdommer og sa har vi hatt en
stor gjeng som er mye mindre. Nå er det
mye mer sosialt og jeg trenger ikke bare
å sitte med voksne, sier Jonas.
Suksess med ungdomsklubb
Ungdomsklubben Centralen har mye av
æren for at det er så mange konfirmanter i Centralkirken i år.
– De ser at det er mye folk, at det er ungdommer der og at det er et gøy opplegg
for oss. Det er tilpasset oss, forklarer
Jonas.
Han tror det er bra å være sammen med
andre kristne.
– Det hjelper på hvordan man oppfører
seg.
Magne synes ungdomsklubben er veldig
gøy og sosial.
Og nå blir den enda mer sosialt. For først
skal de ti ungdommene på konfirmasjonsundervisning på ettermiddagen,
deretter begynner Centralen som holder
på til klokka ti på kvelden. Annenhver
fredag er de altså sammen i nesten fem
timer i strekk. I tillegg skal de på konfirmasjonsleir i høst.
– Den gleder jeg meg veldig til. Dette er
en kanongjeng, sier Jonas.
Bjørn Olav Hammerstad

Magne (t.h.) mottar en konfirmasjonsbibel under
gudstjenesten 16. sept.
Kompisen Jonas står ved siden av og venter på tur.

