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D E T S T Ø R S T E AV A LT. .
Du har kanskje spurt deg selv: Hva er det
største i livet? Jeg tenker ikke nå på om
du skal øke din inntekt eller legge vekt på
mer fritid. Jeg mener; det som du ønsker
skal kjennetegne deg og flyte ut fra ditt
liv? Hva er det største av alt å få leve i
som kristen? Dette er spørsmål som har
opptatt meg mye i det siste.
Kanskje det er tro, sier du. ”For uten tro
er det umulig å behage Gud. Og hver
den som søker Gud må tro at han finnes
og lønner dem som søker Ham.” Det er
helt sentralt. Her er bibelen tydelig.
Skriften sier oss imidlertid at det er noe
som er enda større.. For om du har tro
på størrelse med et sennepsfrø, så du
kan flytte fjel, men mangler kjærlighet ‐
er du intet, sier apostelen Paulus. Derfor
er kjærligheten ”størst av alt,” konklude‐
rer han i 1.korinterbrev kapittel 13.
I Guds kjærlighet finnes både troen og
håpet. Derfor er kjærligheten størst. Den
rommer mest og favner dypest.
Paulus er vanligvis karakterisert som tro‐
ens predikant i det nye testamente. Guds
budskap om hvordan vi kan bli rettferdi‐
ge for Gud gjennom tro på Jesus, har vi i
stor grad fra hans undervisning i Romer‐
brevet. Det er denne apostelen som
fremhever kjærligheten så sterkt:
”Kjærligheten gjør ikke nesten noe
vondt. Derfor er kjærligheten lovens
oppfyllelse.” (Rom.13,10)
Så troens apostel, Paulus, insisterer på at
det ”største av alt” – det han kaller ”en
enda bedre vei”‐ er kjærligheten. Han
støttes andre steder i Skriften: Apostelen
Peter sier: ”Framfor alt, ha inderlig kjær‐

lighet til hverandre, for kjærligheten
skjuler en mengde synder.” (!.Pet.4,8)
Apostelen Johannes skriver: Mine kjære:
La oss elske hverandre. For kjærligheten
er av Gud, og hver den som elsker er født
av Gud og kjenner Gud.”
Det er som om Paulus ‐ når alt er sagt, alt
er tolket, alt er gjort og alt er utlagt om
livet i Gud – konkluderer med det som er
blitt kalt kjærlighetens hymne: ”Så blir de
stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.”
Om Paulus ikke er likt av alle mennesker
som leser ham – er det mange som set‐
ter umåtelig stor pris på dette verset i
Den hellige Skrift. Det er kjent og sitert
av mange i mange slags sammenhenger.
I disse versene taler Gud til oss om
grunnleggende ting som angår alle men‐
neskers tilværelse. Jeg tror det er derfor
det taler slik til oss.
Alle mennesker trenger noe å tro på selv
om de ikke tror! Alle mennesker trenger
håp i tilværelsen, selv om de kan hende
ikke har funnet håp i Jesus!
Paulus skriver dette til menigheten i Ko‐
rint. En menighet han elsket. På tross av
menighetens interne splittelser, splid og
rettssaker, åpenhet for falske lærere og
åpenbare moralske utskeielser ”som selv
ikke hedningene ville høre tale om.”
Godt er det at han skriver dette også til
oss. Alle mennesker trenger både å gi og
motta kjærlighet for å leve, for å bli be‐
kreftet og for å eie den trygghet som vi
var ment å ha! Hvem kan tenke seg et liv
uten noen form for kjærlighet? Det er
mang slags kjærlighet. Synger Jan Eggum.

Det har han rett i. Kanskje vi behøver den
type kjærlighet som Paulus taler om når
vi fortjener den minst. Og denne kjærlig‐
heten viser seg nettopp å være så vidun‐
derlig fordi den er på tross av.. Derfor er
den så stor og kan utrette så mye. Derfor
er det så fantastisk å bli møtt av den.
På tross av vår synd elsket Gud verden og
gav oss Jesus. I tro får vi ta imot det. Det
forvandlet oss. Gud vil daglig fylle våre
hjerter med den samme type kjærlighet
som finnes i Jesu hjerte. Den gjør oss
oppfinnsomme og mer følsom overfor
andre.
Å elske hverandre, som Jesus elsker oss.
Kjærligheten utretter de største mirakler.
Gjør det til din daglige bønn. Det er en
bønn etter Guds hjerte. Den vil daglig
besvares. Så skal du være med å forvand‐
le din verden.
For størst av alt er kjærligheten.

Dag Martin Østevold

N OT I S F R A PA S TO R E N
Fellesskapsgruppe, sa du?
Centralkirken har definert en del kjerne‐
verdier. Verdier som sier noe om hva vi
tror på, hva vi tror vi som menighet er til
for – og hva vi ønsker å være.
Her er to av dem: 1: Vi tror at det er nor‐
malt for kristne å være i vekst og mod‐
ning. 2: Vi tror at fellesskap er grunnleg‐
gende for kristenlivet og nødvendig for å
ta vare på og utvikle oss som kristne.
Mange med meg har erfart gleden ved å
være sammen i en liten gruppe som sam‐
les regelmessig i et hjem. Personlig har
jeg vært med i slike grupper siden jeg var
17 år, og ville aldri ha vært foruten! Jeg
tror at mye av den personlige veksten

som mennesker og som kristne lettest
kan skje i en liten gruppe. I en liten grup‐
pe er det lettere å bli sett og hørt enn på
en gudstjeneste. I en liten gruppe lærer
jeg å lytte til andre og kan få del i andres
erfaringer. Der kan vi samtale om Ordet
om Jesus på en relevant måte. Der har vi
mulighet til å dele livserfaringer på en
nær måte; både de gode og de mindre
gode. Et slikt fungerende fellesskap ska‐
per ofte tilhørighet, gir mulighet for ekte
omsorg og her kan vennskap utvikles. I
en slik gruppe kan vi også bli oppmerk‐
som på hvordan vi egentlig har det; and‐
res behov og være til hjelp for hverand‐
re. En slik gruppe kan også være et flott

sted å introdusere dine venner for andre
kristne og for Jesus. Er det ikke alt dette
mye det kristne livet handler om? Ingen
kan bli kjent med alle i en stor menighet.
Men alle kan bli kjent med noen. Og ink‐
luderende fellesskap er hva vi er kalt til.
Ca. 50 mennesker i Centralkirken er for
tiden med i en slik gruppe. Jeg vil gjerne
invitere deg på det varmeste til å være
med. Ta kontakt med meg personlig,
eller på e‐post dagmo@broadpark.no –
om du vil vite mer. Jeg vil gjerne sette
deg i kontakt med en gruppe som gjerne
vil inkludere nettopp deg om du trenger
det. Eller kanskje vi kan starte en ny gruppe?

Dag Martin Østevold

BISKOP ØYSTEIN OLSEN
Velkommen til Bergen – og til Centralkir‐
ken, Øystein! Vi ser med glede frem til
ditt besøk i Centralkirken. Centralkirkens
menighet er ikke helt ukjent for deg?
‐ Jeg ser med takknemlighet tilbake på
det ene året (1970‐71) da jeg var ung‐
domsprest i Centralkirken og sykehus‐
prest på Betanien på Kalfarveien, i delt
ansettelse. Det var et lærerikt og utford‐
rende år, som fikk stor betydning for min
videre tjeneste. Jeg ble glad i menighe‐
ten og dens medlemmer, men strevde
nok litt med ansvaret for ungdomsarbei‐
det i Central Hall. En god medhjelper og
støttespiller – blant flere ‐ hadde jeg
Bjørn Østevold.
Opplevelsene i menigheten og på Beta‐
nien var så mange at det nesten kunne
bli bok av det!
Nå gleder jeg meg til å komme til Bergen
og være sammen med dere i Høstoffer‐
helgen.

Du har tjenestegjort hele ditt liv i Meto‐
distkirken. Din siste ansettelse var som
biskop for Norden og de baltiske stater.
Hvis du skulle utfordre vår Metodistkir‐
ken i Norge på to områder; hvilke ville du
nevne da?
‐ Min kirkeforståelse når det gjelder Me‐
todistkirken er at vi er både en kirke og
en ”bevegelse”. Vi har lenge vært flinke
til å ivareta det kirkelige aspekt, og det
synes jeg er fint! Men vi må ikke miste
profilen på å være en bevegelse, åpne
for Åndens ledelse og utrustning. ”Den
som har ører, hør hva Ånden sier til me‐
nighetene!” (Åp. 2,7)
‐ Med utgangspunkt i kirkeveksten i de
baltiske land har jeg tydelig sett hvordan
diakonien er en døråpner, både når nye
menigheter ble startet, så vel som i fort‐
settelsen. I Litauen er samtlige menighe‐
ter involvert i prosjekter som rettes mot
mennesker som har det vanskelig, og
som behøver hjelp. Menigheten i Birzai,

Er du en ny kristen, en gammel kris‐
ten, en som ikke er kristen, men som
leter etter svar på de viktigste spørs‐
målene i livet? Har du spørsmål om
kristen tro? Lengter du etter å erfare
Gud? Ønsker du å vite mer?
Er svaret ja på noen av disse spørs‐
målene er kanskje Alpha‐kurset noe
for deg!

I Centralkirken starter vi opp kurs
mandag 4.oktober kl. 1930.
Påmeldingsfrist: fredag 1.oktober.
Påmelding sendes til pastor Dag Mar‐
tin Østevold; dagmo@broadpark.no
Temaer som tas opp er:

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

Er der et vers fra
Bibelen som har
fulgt deg og som
du vil dele med
oss som en hil‐
sen?

‐ Ett bibelord som jeg stadig vender tilba‐
ke til er Rom 5,5: ”..Guds kjærlighet er
utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd
som Han har gitt oss”.
Dag Martin Østevold

Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan jeg vite at jeg tror
og har evig liv?
Hvorfor og hvordan kan jeg lese bibelen?
Hvorfor og hvordan kan jeg be?
Hvordan leder Gud oss?
Hvem er den hellige ånd?
Hva gjør den hellige ånd?
Hvordan kan jeg bli fylt
av den hellige ånd?
Hvordan kan jeg stå imot det onde?
Helbreder Gud i dag?
Hva med kirken?
Hvorfor og hvordan
kan jeg fortelle andre?
Hvordan kan jeg få mest mulig
ut av resten av mitt liv?

Legleder

Nettside:

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

www.centralkirken.no

Gaver
Bank: 3625.87.07936
Dag Martin Østevold
Tlf 91 24 40 63
dagmartin@
centralkirken.com

hvor Betanien i Bergen har gått inn med
en mangeårig støtteavtale, er et eksem‐
pel på det. Vi behøver oppfinnsomhet
og åpenhet for å se områder der vi i Nor‐
ge i utadrettet tjeneste kan ”praktisere
evangeliet”.

Kontortid:
Mandag, onsdag, fredag
kl 1000‐1400
Tlf: 55 31 65 80
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‐ Leif S. Jacobsen
ansvarlig redaktør
‐ Dag Martin Østevold
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‐ Vetle Eide Karlsen
redaksjonssekretær
‐ Aud‐Irene Amundsen
redaksjonsmedarbeider

MØTEKALENDER OKTOBER/NOVEMBER 2010
SØNDAG 3. OKTOBER

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Anita Barmen‐Fløisand leder
Jungelgjengen
Lovsang
Kl 1900 Jubileumskonsert
Centralkirkens sangkor 120 år
Gjester: Skala kr. hornorkester
Bergen Turnforenings
symfoniorkester
Kollekt

Mandag 4. oktober

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 5. oktober

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 10. OKTOBER

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
DMU leder
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 11. oktober

IKKE myldredag grunnet høstferie

Tirsdag 12. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 17. OKTOBER
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Siv Kristin Bøe leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 18. oktober

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 19. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 24. OKTOBER

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Høstoffergudstjeneste
Biskop Øystein Olsen taler
Pastor Leif S. Jacobsen leder
Sangkoret deltar
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 25. oktober
Kl 1700 Myldredag

Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 26. oktober
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester:
Eilif Løtvedt kåserer og
Honnørkoret synger
Magnus Fotland leder
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 31. OKTOBER

SØNDAG 21. NOVEMBER
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen‐Fløisand leder
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 22. november

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Jungelgjengen
Lovsang

Tirsdag 23. november

Mandag 1. november

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Bjørn Olav Hammerstad taler
Siv Kristin Bøe leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Tirsdag 2. november

Mandag 29. november

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 7. NOVEMBER

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
? leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 8. november

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 9. november
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 14. NOVEMBER
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Brede Aasen leder
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 15. november

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 16. november

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester:
Siv og Eyfind Joensen fra Frelsesar‐
meen i Ladegården taler og synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 28. NOVEMBER
1. SØNDAG I ADVENT

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax
Kl 1930 Alphakurs

Tirsdag 30. november
Kl 1930 Sangkoret øver

JUBILEUMS‐
KONSERT SØNDAG
3. OKTOBER
KL 1900
CENTRALKIRKENS
SANGKOR 120 ÅR
Gjester:
Skala kristne
hornorkester
Bergen turnforenings
symfoniorkester
Kollekt

ALLE ER HJERTELIG
VELKOMMEN!

PROSJEKT V27 – EN PIONER INNEN
B A R N E ‐ O G U N G D O M S P S Y K I AT R I E N
‐ Vi driver V27 fordi vi tror at dette
kan bidra til å forhindre nye over‐
grep. Vi ønsker å se det enkelte
menneske og bidra overfor det.
Dette sier Helle Kleive, teamleder og
psykologspesialist ved ressursenheten
V27 ved Hospitalet Betanien i Fyllingsda‐
len.
Dette diakonale arbeidet som drives av
Metodistkirken i Norge gjennom Stiftel‐
sen Betanien er en ressursenhet for hele
Helse Vest. V27 har siden 2004 utarbei‐
det og utviklet et program for utredning
og behandling av unge overgripere under
18 år. Dette innebærer bl.a. at V27 skal
utvikle spisskompetanse knyttet til unge
overgripere og formidle slik kunnskap og
kompetanse. V27 bistår derfor poliklinik‐
kene i Helse Vest med konsultasjon i for‐
hold til utredning og behandling av grup‐
pen. I Norge er arbeidet med unge over‐
gripere relativt nytt og V27 er det første
tiltaket innenfor den offentlige barne‐ og
ungdomspsykiatrien som jobber med
dette.
‐ Ved å fokusere vårt arbeid mot unge
overgripere jobber vi både i forhold til et
individ‐ og et samfunnsperspektiv. Vi
hjelper den unge men vi bidrar også til et
bedre samfunn for alle. Metodikken vi
jobber etter kalles ”The good life model”:
det gode liv, sier Erling Garbo, psykolog‐
spesialist ved V27.
‐ Vi tror at det viktigste i forhold til å ar‐
beide med unge overgripere er å finne
fram til den unges iboende ressurser og
jobbe ut i fra det. Vi kunne valgt å foku‐
sere på straff, men i et behandlingspers‐
pektiv ville dette kunne ført til manglen‐
de resultat. Etter hva vi har brakt på det
rene er metoden vi jobber etter svært
effektiv. Ved en tydelig offentlig korrek‐
sjon virker det som kun 1 av 10 gjentar
overgrep.
Helle Kleive nikker samtykkende:
‐ Det vi også ser, sier hun, er at vi også
må jobbe tverrfaglig og på de arenaene
som den unge ferdes; det være seg på
skolen, i hjemmet eller på ulike fritids‐
arenaer.

Vår oppgave er å forhindre nye overgrep,
sier Helle Kleive og Erling Garbo ved V27
foto: Vetle Karlsen Eide

‐ Men hvordan opplever dere å bli tatt i
mot eksempelvis på skoler når dere for‐
midler at en av deres elever har begått et
overgrep?
‐ Dersom skolen ikke har hatt befatning
med slike problemstillinger før, kan dette
oppleves utfordrende for skolen. Men
ved å gå inn i en samhandlingsprosess
opplever vi gang på gang at skolene stil‐
ler opp både i forhold til etablering av
rutiner og med personell slik at overgri‐
peren og skolen blir ivaretatt på en for‐
svarlig og god måte, sier Erling Garbo.
‐ Det som ofte kan være utfordrende i
forbindelse med overgrep er jo at over‐
grepene har foregått i nære relasjoner;
enten familien eller i forhold til noen i
bekjentskapskretsen. Hele 80 % av over‐
grepene skjer i en slik sammenheng. Der‐
for har vi hele tiden en utfordring i for‐
hold til det å legge til rette for åpenhet
rundt denne problematikken. Både i for‐
hold til den enkelte overgriper, men også
i forhold til samfunnet og kirken. Over‐
grep er fremdeles tabu. Derfor ser vi at vi
må ha et mandat utenfor ungdommen
når vi skal jobbe med overgrepsproble‐
matikk. Det være seg en anmeldelse eller
en bekymringsmelding fra barnevernet.
Uten dette kan det vise seg vanskelig å
jobbe med ungdommen, sier Helle Klei‐
ve.
Erling Garbo ser også en tendens til at de
barna som begår overgrep som oftest
har slitt med relasjonelle og emosjonelle

traumer i tiden før overgrepet har funnet
sted.
‐ Som diakonal stiftelse påhviler det kan‐
skje Betanien ved V27 et ekstra ansvar i
forhold til dette med å være verdibeviss‐
te i behandlingen?
‐ Det vi opplever er at verditenkningen
ligger i bunnen for alt det vi gjør. Dette
orienterer vi også vår behandling utifra.
Viktige kjerneverdier her er rettferdighet
og verdighet. Vår rolle er ofte også å
være en påminnelse om samfunnets ver‐
dier og Norsk Lov som fremholder at
overgrep ikke er lov. Samtidig er det vik‐
tig for oss at vi ikke fremstår som strenge
moralister men kan vise til og også frem‐
holde empati som en viktig kjerneverdi.
Ja, det er viktig for oss å leite etter ung‐
dommens iboende ressurser og verdier,
selv om det noen ganger kan oppleves
svært utfordrende, istemmer Erling Gar‐
bo og Helle Kleive.
‐ Dette tiltaket hadde imidlertid ikke sett
dagens lys om det ikke hadde vært for
Eili Knudsen Ingnes. Hennes pågangsmot
og kamp for denne gruppen har vært
imponerende! At Are Blomhoff og Stiftel‐
sen Betanien også har bidratt hver på sin
måte inn i mot dette tiltaket har gjort
dette til en liten suksesshistorie! Det er
kjekt, stråler Helle Kleive.
Vetle Karlsen Eide

KJÆRLIGHET TIL GUD –
KJÆRLIGHET TIL MEDMENNESKER
Metodistkirken anbefalte på Årskon‐
feransen i Bergen i år ny ”Diakoniplan
for Metodistkirken i Norge”. Denne
planen er gitt Metodistkirken som et
ressursdokument i forhold til hvordan
en skal forstå diakoni innenfor vår
kirke, og som et praktisk hjelpemiddel
for å få på plass diakoniplaner i me‐
nigheter, kirkens institusjoner og kir‐
kens utenlandsrettede arbeid.

Hva er diakoni? Hva er metodistisk diako‐
ni? Ulike kirkesamfunn vektlegger ulike
sider av kirkens diakonale oppdrag. Me‐
todistkirken i Norge presenterer med sin
nye plan en definisjon som tar sikte å
fange inn det særegne ved metodistisk
og wesleyansk (i tradisjonen etter kirke‐
faren John Wesley) diakoniforståelse.

Diakoni er…
Diakoni er en følge av Guds nåde og vår
respons på Guds kjærlighet uttrykt gjen‐
nom holdninger og handlinger til beste
for medmennesker og skaperverket. Slik
forstår vår kirke oppdraget. Og den sier
videre: diakoni uttrykkes gjennom om‐
sorg for nesten, inkluderende fellesskap,
arbeid for fred og rettferdighet og solida‐
ritet med hele skaperverket.

Alter og hverdagsliv
Diakonien springer ut av menighetens
gudstjeneste og ivaretar sammenhengen
mellom alter og hverdagsliv. Handlinge‐
ne vi gjør i kirken og i hverdagen er med
på å fremme barmhjertighet og med‐
menneskelighet. Dette er viktig i en ver‐
den som kan synes å være preget av
både ubarmhjertighet og mangel på
medmenneskelighet. Samtidig: diakonien
har et større nedslagsfelt. Både kampen

for fred, forsoning, likeverd og rettferdig‐
het står helt sentralt om en skal forstå
kirkens diakonale oppdrag i kirke og sam‐
funn.

Når en ikke kan bidra aktivt – hva
da?
I perioder i livet kan vi likevel oppleve at
vi har begrensede muligheter til aktivt
del i diakonalt arbeid. Hva med oss da?
Da kan det være viktig å minne seg selv
på at forbønn og omtanke også er sider
ved og kan uttrykke en diakonal livshold‐
ning. For når vi ber med og for hverand‐
re, er dette en måte å vise ansvar og om‐
sorg på.

Hva kjennetegner en diakonal
menighet?
En diakonal kirke er avhengig av med‐
lemmer som hver på sitt sted deltar i
oppgaver som defineres som viktige i
forhold til det samfunnet kirken og det
enkelte menighetsmedlem er en del av.
Det påligger mao et ansvar for alle troen‐
de å leve i respons på Guds kjærlighet,
både i menighet og i livet ellers. Meto‐
distkirken har alltid framhevet at omsor‐
gen for sjel og kropp må holdes sammen.
Som kirke kan vi ikke være oss selv nok,
men vi er kalt til å handle til beste for
medmennesker og skaperverket.

Ulike tilbud til ulike mennesker
Noen menigheter har sorggrupper, be‐
søkstjeneste, samtalegrupper og ung‐
domsarbeid. Andre steder er fellesskapet
utviklet omkring kor og annen musikalsk
virksomhet. Noen har faddermenigheter
i andre land og driver et aktivt solidari‐
tetsarbeid med fokus på praktisk hjelp og
kulturmøter. Noen driver integreringsar‐
beid i forhold til flyktninger med flerkul‐
turelle gudstjenester. Noen menigheter
har lagt vekt på profetisk diakoni gjen‐
nom aksjoner i forhold til asylsøkere eller
klimatrusselen. Det er i denne sammen‐

heng viktig å minne hverandre på at det
ikke er typen aktivitet som er avgjørende
i forhold til diakoni, men viljen til å res‐
pondere på Guds kjærlighet mot den
enkelte og mot skaperverket. Derfor er
det også sterkt å vite at kirken tør å stå i
arbeid som er svært utfordrende, slik
Stiftelsen Betanien gjør med sitt tilbud til
unge overgripere V27. Dette tiltaket kan
du kan lese om et annet sted i menig‐
hetsbladet. Denne form for institusjons‐
diakoni viser at kirken tør å gå foran i
arbeidet for menneskers respekt og ver‐
dighet. Diakoniplanen viser også vei når
den snakker om den internasjonale dia‐
koni som bl.a. skjer gjennom kirkens mi‐
sjonsselskap.
Metodistkirken i Norge har gjennom sin
”Plan for diakoni” fått et viktig, nyttig
men også historisk dokument. Dette er
første gang en nasjonal metodistkirke
har satt i gang og sluttført et så viktig og
grunnleggende arbeid. All honnør til kir‐
ken for dette.

Fortellingen om Lise
Til slutt en fortelling fra en av våre kirker.
Lise har ikke lært skrivekunsten, men
kjenner sin bibelhistorie bedre enn noen,
og er med på gudstjeneste så ofte anled‐
ningen byr seg. Det ble sjeldnere etter at
hun flyttet i egen bolig. Etter at diakonut‐
valget organiserte en skysstjeneste har
det heldigvis blitt orden på det. Hun tar
sin tørn som kirkevert med stor innlevel‐
se, men
tekstleser går vel ikke – inntil Tone kom
på en idé. De gikk fram sammen, Tone
leste etter at Lise hadde lagt Bibelen på
lesepulten og avsluttet med sin velkjente
innlevelse: ”Slik lyder Herrens ord.”

Vetle Karlsen Eide

DÅPSGUDSTJENESTE
Søndag 19. september ble Johanna Kalvatn Viken og
Sebastian Barmen‐Johnsen døpt i Centralkirken.
Her ser vi de stolte foreldrene sammen med pastor
Leif S. Jacobsen.
foto: R. Zweidorff
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Bolig, hytter og industri
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Bokhandelen som setter kristen
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STIFTELSEN BETANIEN,
BERGEN
EIER OG DRIVER FØLGENDE
INSTITUSJONER:
‐Hospitalet Betanien
‐ Betanien diakonale
høgskole
‐ Betanien barnehage
‐ Fundacion
Betanien, Spania

Nattlandsfjellet 1 ‐ 5098 Bergen

VI GRATULERER

Terje Corneliussen, 10. november
Laila Øvsthus, 20. november

50 år
Jarle Lønborg, 20. november

75 år
Harald Alfred Sydholen, 13. oktober
Evelyn Karin Senneset, 19. oktober

60 år
Edle Fæø, 1. oktober
Eva Fromreide, 16. oktober
Helge S. Helgesen, 5. november
Jan Lillevik, 27. november

80 år
Inger Helleseth, 21. oktober
Frank Michelsen, 23. november

70 år
Terje Kinn, 10. oktober
Åge Joachim Monsen, 8. november

TEKSTREKKER

85 år
Gunvor Johanne Fotland, 11. oktober
Mary Grønner, 23. oktober
90 år
Astrid Seim, 8. oktober
Malene Amanda Ramberg, 25. oktober
Agnes Berg, 13. november

3. oktober
Klag 1:1‐6 Sal 137
2 Tim 1:1‐14 Luk 17:5‐10

FORBØNNSLISTE

10. oktober
Jer 29:1,4‐7 Sal 66:1‐12
2 Tim 2:8‐15 Luk 17:11‐19

3. oktober
Diakoni‐ og evangeliseringsrådet
Leder Åse Meistad Skjellevik
Konsulent Vigdis Merete Rønning

17. oktober
Jer 31:27‐34 Sal 119:97‐104
2 Tim 3:14‐4:5 Luk 18:1‐8

10. oktober
Drammen, pastor Anne Grethe Spæren
Rørvik

24. oktober
Joel 2:22‐32 Sal 65
2 Tim 4:6‐8, 16‐18 Luk 18:9‐14

17. oktober
Kristiansand, Solveig Skaara

31. oktober
Hab 1:1‐4; 2:1‐4 Sal 119:137‐144
2 Tess 1:1‐4; 11‐12 Luk 19:1‐10
7. november
Dan 7:1‐3; 15‐18 Sal 149
Efes 1:11‐23 Luk 6:20‐31
14. november
Jes 65:17‐25 Jes 12
2 Tess 3:6‐13 Luk 21:5‐19
21. november
Jer 23:1‐6 Luk 1:68‐79
Kol 1:11‐20 Luk 23:33‐43
28. november
Jes 2:1‐5 Sal 122
Rom 13:11‐14 Matt 24:36‐44

24. oktober
Lillestrøm, pastor Steinar Hjerpseth
Diakon Liv Berit Carlsen
31. oktober
Kragerø, pastor Harald Olsen
7. november
Tistedal, Øyvind Aske
14. november
Metodistkirkens ungdomsforbund
Leder Audun Westad
MBU‐prest Frøydis Grinna
21. november
Mysen, pastor Ingull Grefslie
28. november
Arendal, pastor Michael Davey

KIRKEVERTER

BRANNANSVARLIGE

3. oktober
Guri Johansen & Harald Monsen

3. oktober
Hans Kristian Rygg

10. oktober
Bjørg & Mikal Vindenes

10. oktober
Ole‐Jørgen Fæø

17. oktober
Solveig & Hans Kristian Rygg

17. oktober
Jan Lillevik

24. oktober
Aud & Einar Lillevik

24. oktober
Jarle Lillevik

31. oktober
Karen Kristine & Knut Rasmussen

31. oktober
Ole‐Jørgen Fæø

7. november
Guri Johansen & Harald Monsen

7. november
Hans Kristian Rygg

14. november
Bjørg & Mikal Vindenes

14. november
Jan Lillevik

21. november
Solveig & Hans Kristian Rygg

21. november
Jarle Lillevik

28. november
Aud & Einar Lillevik

28. november
Ole‐Jørgen Fæø

B

CENTRALKIRKEN

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

HVA ER DIAKONI?
Menighetsbladet har samtalt med Helen
Nordeide Johansen, leder av kirkens dia‐
koni og misjonsutvalg. Helen har lang
fartstid i menigheten vår og har tjent
kirken i mange år og hatt en rekke verv.
Hun er gift med Svein. Foruten at hun er
leder av diakoniutvalget og derved også
medlem i menighetsrådet, synger hun i
sangkoret.
Metodistkirken i Norge vedtok en diako‐
niplan på Årskonferansen i Bergen, som‐
meren 2010. Dette vil vi veldig gjerne
høre mer om, derfor tok vi en prat med
Helen om dette.
Hva er egentlig
diakoni, Helen?
Godt spørsmål!
Diakoni har flere
definisjoner og er
et vidt begrep.
Det handler uan‐
sett om omsorg
og nestekjærlig‐
het. Det å utøve
sin tro i form av å hjelpe andre mennes‐
ker. Spesielt overfor mennesker som har
det vanskelig og som sliter. Her skal vi få
være til tjeneste overfor dem og vise
Guds omsorg på en spesiell og praktisk
måte. Det gjelder i alle faser av livet.
Trenger vi egentlig en plan for menig‐
hets‐diakoni i Centralkirken? Vi har jo
en rekke diakonale institusjoner, slike
som Hospitalet Betanien og vårt syke‐
og aldershjem på Storhaugen.
Tradisjonelt er det jo slik vi har tenkt om
diakoni. Den har tydeligst kommet frem
gjennom vårt institusjonsarbeid. Selv er
jeg også utdannet sykepleier på Beta‐
nien. Det som slo meg for mange år si‐
den, er at man likefullt kan drive menig‐
hetsbasert diakoni overfor andre grupper
enn de som er på institusjoner. Jeg fikk
den gang en henvendelse fra noen som
ønsket å legge opp til diakonalt arbeid
overfor barn og unge. Det var som politi‐
ker jeg fikk spørsmål om økonomisk støt‐
te til dette arbeidet. Det gav meg en aha‐

opplevelse.
Det er også mange som kunne trenge
kirkens hjelp i form av samtaler og prak‐
tisk hjelp. Mennesker som er i alle faser
av livet. I Centralkirken er det for eksem‐
pel flott at menigheten nå legger opp til
en ekteskapsweekend. Dette tror jeg det
er et absolutt behov for. Også dette er
diakoni. Mange kan slite uten at vi vet
om det. Som menighet kunne vi kanskje
vært til mer hjelp om vi hadde hatt et
tilbud til folk som befinner seg i vanskeli‐
ge livssituasjoner og som kunne trenge
samtaler om dette ‐ et annet tilbud kan
være sorggrupper. Menigheten vår er rik
på menneskelige ressurser. Kan hende er
dette en tjeneste hvor noen har spesielle
muligheter til å tjene?
Hvordan ønsker diakoni‐ og misjonsut‐
valget å løfte frem og synliggjøre diako‐
niplanen for Centralkirkens medlem‐
mer?
Dette har vi snakket om. 20.september
legges et forslag til handlingsplan frem
internt i utvalget. Vi skal deretter ha dia‐
konidagen eller solidaritetsdagen i kirken
i oktober. Da blir diakoni et tema i guds‐
tjenesten. Under kirkekaffen vil Meto‐
distkirkens diakoniplan bli lagt frem for
hele menigheten. Den første del av pla‐
nen gir en teoretisk og teologisk begrun‐
nelse. Den andre delen er praktisk og
handlingsrettet. Så har vi videre tenkt at
diakoniplanen blir tatt opp som et sent‐
ralt tema i Centralkirkens menighetskon‐
feranse hvor menighetens medlemmer
blir engasjert og selv gir uttrykk for hvor‐
dan vi på en god måte kan vise hverand‐
re og byens borgere Jesu kjærlighet i
praksis. For diakoni og diakoniplanen
angår hele menigheten og ikke bare dia‐
koniutvalget eller Metodistkirken i Nor‐
ge! Diakoni er ment å være menighetens
arbeid. Videre tenker vi at eventuelle nye
arbeidsområder i kirken springer ut av en
slik lokal plan. Dette skal ikke gå ut over
alt det fantastiske arbeidet som allerede
gjøres i kirken .Diakoni håper vi også vil
være et sentralt tema vi som menighet

kan arbeide med på vår årlige menighets‐
tur til våren 2011. Det håper jeg vi kan få
til. Det ligger mye viktig, praktisk arbeid
foran oss i årene som kommer.
Hvilke konkrete muligheter til å vise
Jesu kjærlighet ligger foran oss som me‐
nighet, slik du opplever det, Helen?
At vi har et brennende engasjement for
Gud og mennesker er bra og nødvendig.
Samtidig må vi få tid til oss selv og vår
egen familie, slik at vi evner å leve et
balansert liv. For det er viktig at den tje‐
nesten vi gjør blir en ekte tjeneste som
springer ut av gode motiver. Kjærlighe‐
ten Jesus viser oss skal ved hans nåde bli
synlig gjennom måten vi behandler hver‐
andre på. Jeg ber om at vi klarer å ta
godt vare på barna og de unge ,
og samtidig være til støtte og hjelp for de
eldre som har vist oss veien. Alle skal
være med! Vi lever i en krevende tid for
den oppvoksende slekt. Det er viktig at
barna og de unge blir tatt godt vare på.
At de får lyst til å bli værende i kirkens
fellesskap. Det er også diakoni. Det er
også viktig at vi ikke blir oss selv nok i
menigheten. Vi lever i en god tid for Cen‐
tralkirken. Men vi må beholde nøden for
andre, uten at dette bare blir en floskel
og tomt prat.
Til slutt, Helen: Har du et vers fra Bibe‐
len som har betydd mye for deg?
Ja! Efeserbrevet 2,8‐10: ”Av nåde er dere
frelst. ved tro. Det er ikke av dere selv ,
men en Guds gave. Det hviler ikke på
gjerninger for at ingen skal rose seg. For
vi er Hans verk. Skapt i Kristus Jesus til
gode gjerninger som Gud forut har lagt
ferdige for at vi skal vandre i dem."
Dette har vært mine vers fra ungdom‐
men!
Noen ganger får vi hvile i den første de‐
len av dette verset. Andre ganger blir vi
utfordret i møte med den andre delen.
Skriftstedet omfatter både Guds store
nåde og kristenlivets praktiske side ‐ som
er diakonien.
Dag Martin Østevold

