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Gud være takk….. 

Sommerfesten 

Møtekalender 

Naturlig menighets-
utvikling 



..Utbryter Paulus i sitt andre brev til  
menigheten i Korint. Paulus hadde mye 
på samvittigheten overfor de kristne. 
Forfølgelse, mishandling, ja til og med 
drap hadde han vært med på. Og ingen-
ting av dette berørte ham noe særlig.  
I begynnelsen. Helt til Jesus Kristus åpen-
barte seg for ham og fjernet skylappene 
fra hans åndelige øyne. Da ble han et 
annet menneske. Han så på Jesus med 
fornyede øyne. Resten er historie. Den 
kan du lese om i hans brev i det nye tes-
tamentet. 
 
Paulus var nå ikke lenger fylt med hat, 
men med takknemlighet og lovprisning. 
Han manglet ord for sin kjærlighet til 
Guds gave. Det er derfor kristne synger 
så mye. Si det med blomster – eller med 
sang.  Hva er det med Guds gave som 
er så usigelig stor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gud være takk for sin usigelige gave – for 
den er personlig. Gode gaver er person-
lig gitt og er ment for en personlig motta-
ker. Gud gav sin Sønn for meg, sier Pau-
lus. Selv mente han at han var verdens 
største synder.. For meg. Guds gave i 
Jesus er en livsforvandlende, personlig 
gave. Til alle dem som tar i mot den. Mor 

og far kan ikke ta imot denne gaven for 
deg. Du må ta i mot den selv. Den ble gitt 
for å bli tatt personlig imot. Har du tatt 
imot Jesus? Bibelen sier: ”Men alle dem 
som tok imot ham, dem gav Han retten 
til å bli Guds barn, de som tror på hans 
navn.” 
 
Gud være takk for sin usigelige gave – for 
den var praktisk. Det hender vi får ting vi 
virkelig ikke behøver. Gode gaver er 
praktiske. Vi behøver dem.  I Jesu gave 
ble det gitt oss frelse fra syndens makt 
og skyld. Det finnes ingen av oss som kan 
si at det behøver vi virkelig ikke. Alt som 
tjener til liv og gudfryktighet har vi mot-
tatt i Jesus. Alle Guds løfter har fått sitt 
JA i ham! I Jesus har vi et fremtidshåp i 
det som kan se ut som en håpløs verden. 
Det finnes kraft i Jesu navn. Som for-
vandler omstendigheter og hjerter. Slik 
som i Paulus eksempel. Her og nå – i det-
te livet. For gode og vonde dager. For 
den som tar imot, pakker ut, søker etter 
svar i bruksanvisningen og handler på det 
som står der skal erfare at det ikke er 
tomme ord og tomme løfter. 
 
Gud være takk for sin usigelige gave – for 
den var planlagt. Da Jesus ble født i Bet-
lehem var det ikke tilfeldig. Gud hadde 
tenkt på oss for lenge siden og visste hva 
Han i sin nåde ville gi oss. Profeten Jesaja 
hadde talt om den 700 år tidligere. Pau-
lus sier et annet sted at Gud utvalgte oss 
i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. 
Det er en ufattelig tanke. Historien er 
virkelig his-story. 
 
Gud være takk for sin usigelige gave – for 
den er permanent. Gode gaver varer. 

Lenge. Det vi har fått i Jesus, varer til evig 
tid. Hans frelsesverk er et frelsesverk 
med permanente konsekvenser. Han blir 
aldri for liten for oss. Han går aldri ut på 
dato. Ham vokser vi ikke ifra. Han går 
aldri i stykker. Og den som virkelig har 
smakt og kjent at Gud er god, vil aldri 
bytte Ham ut med noe. Det du har fått 
nå får konsekvenser for all evighet og 
betydningen av Jesu gave i ditt liv vil ut-
gjøre en større forskjell år for år. Han 
som begynte en god gjerning i dere, skal 
fullføre den. 
 
Gud være takk for sin usigelige gave – for 
prisen er betalt. Gode gaver har sin pris. 
Prisen måtte betales. Jesus har betalt for 
alt. Det ble betalt med hans blod på Gol-
gata. Alt er ferdig. Hva skal jeg gjøre? Jeg 
utbryter i tro, med takknemlighet, i ord 
og i sang - hjemme og i kirken – sammen 
med Paulus og alle de hellige: Gud være 
takk for sin usigelige gave!  
 

 
Dag Martin Østevold 

G U D  V Æ R E  T A K K  F O R  S I N  U S I G E L I G E  G A V E !  

Medlemskap i Centralkirken – 
noe for deg? 

Det er mye positivt som skjer i Centralkir-
ken for tiden. Det er stadig nye mennes-
ker å se på gudstjenestene og noen av 
disse kommer tilbake igjen og igjen. 
Sangkoret har fått flere sangere, myldre-
dagen virkelig myldrer og nye kontakter 
knyttes også utenfor kirkens vegger. Alt 
dette fyller oss med dyp takknemlighet 
til Gud. 
 
Og det aktualiserer behovet for med-
lemsopptagelse! Centralkirken er ment å 
være et åndelig hjem for alle som tror.  

 
Det har mange 
av oss tatt en 
naturlig konse-
kvens av ved å 
bli opptatt som 
m e d l e m m e r .  
Vi har i det 
siste fått tilba-
kemeldinger fra 
flere familier 
som meddeler 
at de ønsker å 

gå inn som medlemmer i Centralkirken.  
Dette fyller oss med stor glede og yd-
mykhet!  

 
Vi har satt av søndag 20.februar for guds-
tjeneste med medlemsopptakelse.  
 
I forkant av dette vil vi invitere deg som 
har funnet deg til rette i Centralkirken til 
et uforpliktende orienteringsmøte om 
hva kirken står for og for å samtale om 
hva et slikt medlemskap innebærer. Det-
te orienteringsmøtet vil finne sted i kir-
ken, mandag 14.februar kl. 1915 – 2030. 
Ta gjerne kontakt med en av pastorene 
om du vil være med på møtet! 

 

Leif og Dag Martin 

M E D L E M S K A P  I  C E N T R A L K I R K E N  -   
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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 
Brede Aasen 
Tlf 90 09 78 86 
brede.aasen@ 
broadpark.no 
 
 

 
 

Kontortid: 
Mandag, onsdag, fredag 
kl 1000-1400 
Tlf: 55 31 65 80 
 

Nettside: 
www.centralkirken.no 
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Kan DU hjelpe?
Sommerfesten 2011 er nå i 
boks og vi ser fremover med 
spenning til selve gjennomfø-
ringen.  Det er én gruppe 
som gjenstår og som er nød-
vendig for at gjennomføring-
en skal bli vellykket: praktisk 
medhjelper.  Og der kan altså 
DU få være med!   
Oppgavene er å se til at de 
praktiske forholdene er lagt 
til rette for en vellykket gjen-
nomføring av de ulike arrang-

V I  T R E N G E R  H J E L P !  

ementene.  Eksempler: se til 
at det er satt opp stoler i mø-
terom og seminarrom, at det 
er forlengelsesledning til vaf-
feljernene, for å nevne noe.   
 
Dersom du kan stille deg til 
disposisjon 
for slike opp-
gaver kan du 
kontakte Hil-
dur Kleppe 
eller Bjørn 
Østevold. 

Sommerens store høydepunkt for Meto-
distkirken i Norge finner sted på Drott-
ningborg like utenfor Grimstad. 28. - 31. 
juli.  Her samles folk i alle aldre til en uke 
med Guds ord i fokus, til inspirasjon og 
utfordring for enhver.   
 
Sommerfesten vil bli preget av høy triv-
selsfaktor!. Vi legger til rette for inspira-
sjon, godt fellesskap, kunnskapsformid-
ling, trivsel og hygge – med Kristus i sent-
rum – for alle generasjoner. 
 
Sommerfesten er også en kjempefin 
måte å feriere på.  Drottningborg ligger 
idyllisk til i skjærgården med gode mulig-
heter for bading og strandliv. 
 
Årets sommerfest har temaet ”kristen i 
hverdagen,” og vi ønsker at samlingene 

for de minste til de voksne skal gjennom-
syres av dette temaet.  
 
Hovedtalere er: 
Asbjørn Johansen, Åge Åleskjær og Jarle 
Waldemar. 
Vår egen Leif S. Jacobsen skal være bibel-
timeholder. 
Tom G. Johnsen vil lede kveldsmøtene. 
 
Det vil også bli spennende seminarer 
med forskjellige tema: 
- "Lederutvikling - en vei til menighets         
vekst" med biskop Christian Alsted 
- ”Pensjonsreformen” med Pensjonistfor-
bundet 
- ”Ekteskap” og ”Det kristne familielivet” 
med Lillian og Erik Wennerberg 
- ”Medieseminar” med Bjørn Olav Ham-
merstad  

Misjonsmarked og kveldsgudstjeneste i 
Fjære kirke er også med i programmet. 
 
Minior, junior og ungdomsfest  har sine 
egne opplegg parallelt med sommerfes-
ten.  
 
Når det gjelder påmelding har du to mu-
ligheter: Påmelding skjer fortrinnsvis på 
http://www.metodistkirken.no/
sommerfesten/ eller ring 55 31 65 80 
som er telefonnummeret til Centralkir-
ken i Bergen.  
Kontortiden er mandag, onsdag og fre-
dag kl 10.00 – 14.00.  
 
Mer informasjon vil du finne på hjemme-
siden til sommerfesten. Den oppdateres 
fortløpende. 
http://www.metodistkirken.no/sommerfesten/ 

K L I P P  F R A  S O M M E R F E S T B R O S J Y R E N  

http://www.metodistkirken.no/sommerfesten/
http://www.metodistkirken.no/sommerfesten/
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Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 8. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 9. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 13. MARS 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Karin Nilsen leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 14. mars 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 15. mars 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Hjemforbunds-
musikken fra Frelsesarmeen i Strøm-
gaten. 
Major Ingrid Johnsen taler 
Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 16. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 20. MARS 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Roald Zweidorff taler 
Brede Aasen leder 
Sangkoret 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 21. mars 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 22. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 

SØNDAG 6. FEBRUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Sangkoret 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 7. februar 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 8. februar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 9. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 13. FEBRUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 14. februar 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
Kl 1915 Orienteringsmøte for nye 
medlemmer og potensielle medlem-
mer som vil vite mer 
 

Tirsdag 15. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Solveig Sjursæther 
Emne: Patmos 
Honnørkoret synger 
Magnus Fotland leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 16. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 

 
 
 
 

SØNDAG 20. FEBRUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste med 
medlemsopptagelse 
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Sangkoret  
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 21. februar 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 22. februar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 23. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 27. FEBRUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold 
Siv Kristin Bøe leder 
 

Mandag 28. februar 
INGEN myldredag grunnet 
vinterferie 
 

Tirsdag 1. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 2. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 6. MARS 
 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 7. mars 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag  



Onsdag 23. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 27. MARS 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 28. mars 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 29. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 30. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 

KVINNEFORBUNDETS LANDSMØTE 2011 
- Hvert tredje år avholdes Landsmøtet for 
Metodistkirkens Kvinneforbund i Norge. 
27.-29. mai 2011 samles representanter 
fra alle menighetene i landet 
(kontaktkvinnene) og personlige med-
lemmer av Kvinneforbundet til samling i 
Drammen.  
 
KVINNENES VERDENSKONFERANSE 2011 
- Den tolvte Verdenskonferansen for 
Metodistkirkens kvinner blir denne gang i 
Johannesburg, Sør-Afrika 10.-16 august 
2011. Vi skal samles under mottoet: 
"Kristus er vårt håp".  
 
TROSOPPLÆRINGSPLAN 
For tiden arbeides det med en trosopp-
læringsplan for Metodistkirken i Norge. 
Målet er at den skal være til inspirasjon 
og hjelp for dem som allerede driver med 
dette viktige arbeidet, samt engasjere 
andre til å se viktigheten av barne- og 
ungdomsarbeidet og menighetens opp-
gave i dette.  
 
 
Ønsker du å lese mer om alt det spen-
nende som skjer i metodistfamilien kan 
du gå inn på www.metodistkirken.no. 
 

I de årene som Eli hadde mulighet til det 
kom hun trofast til kirken og var med i 
bibelgruppearbeid. Fellesskapet og ven-
nene i Centralkirken ga henne trygghet 
og godt fellesskap. Hun var medlem av 
menigheten i 47 år, fra 27. januar 1963 
og til hun døde. Det var alltid en glede å 
møte hennes glade smil og åpenhet. 
 
I trygg forvissning om at Eli døde i Jesus 
navn er hun nå i Herrens varetekt.  
Vi takker Gud for at hun: har stridd den 
gode strid, fullført løpet og bevart troen. 
Vi lyser fred over Eli Svarstads  
gode minne. 

 
Roald Zweidorff 

M I N N E O R D  

Lørdag 26. desem-
ber døde Eli Svar-
stad, født Madsen, 
nær 68 år.  Hun 
ble begravet fra 
Lille Kapell 5. janu-
ar 2011.  
Forrettende pastor 
var Roald Zwei-
dorff. 
 

Eli vokste opp i et godt hjem sammen 
med mor og far og sine to søsken Greta 
(Abrahamsen) og Aud (Hovda). Eli var en 
glad kristen og en virkelysten dame. Hun 
var bl.a. aktivt styremedlem i 35 år i fore-
ningen, ”Treff”, en forening for funk-
sjonshemmede.  Og i denne forbindelse 
mottok hun æresmedlemskap.  

N O T I S  F R A  M E N I G H E T S R Å D E T  

Vedrørende menighetsbladet 
Centralkirken har tatt den digitale tidsal-
der inn over seg. I dette finnes det flere 
positive muligheter. Vi ønsker svært gjer-
ne at så mange som mulig er orientert 
om menighetens virke gjennom menig-
hetsbladet. 
Centralkirken ønsker i 2011 imidlertid å 
begrense utsendelsen av menighetsbla-
det via posten, både av miljømessige og 
praktiske årsaker. Posten har fra nyttår 
lagt om sine distribusjonsrutiner. Dette 
vil medføre et vesentlig merarbeid ved 
utsendelse av menighetsbladet.   

Derfor ber vi dere, våre medlemmer 
og venner, om å melde fra til kirkens 
kontor om du kunne tenke deg å 
motta en e-post fra Centralkirken 
med menighetsbladet vedlagt.  
Så snart menighetsbladet ligger klart, 
sendes dette til dere som har meldt fra 
til oss.  E-postadressen vår er: 

post@centralkirken.com. Merk e-posten 
med ”menighetsbladet.”  
Menighetsbladet kan allerede nå lastes 
ned fra vår hjemmeside. De av dere som 
ikke benytter e-post vil få menighetsbla-
det tilsendt i posten som vanlig. 
 

Om annonsering  
Menighetsrådet har bestemt at vi ikke 
lenger vil avertere gudstjenestene i kir-
ken i Bergens Tidende.  
Dette har tre begrunnelser: For det førs-
te er det vårt inntrykk at svært få kom-
mer til kirken fordi det averteres i avisen. 
For det andre har annonsene en meget 
høy kostnad. Ved at vi ikke averterer kan 
midlene kirken sparer, benyttes til andre 
formål. For det tredje er menighetens 
mange aktiviteter avertert gjennom me-
nighetsbladet, på kirkens hjemmeside; 
www.centralkirken.no, og på oppslags-
tavlen utenfor kirken.  
Det vil gjøres ett unntak: På de dagene 
det er formiddagstreff vil det annonseres 
i Bergens Tidende lørdagen før. Da tas 
også gudstjenesten med. Dette er i første 
omgang en prøveordning i januar og feb-
ruar.  
For ordens skyld: Vi har gudstjeneste 
hver søndag kl 1100. Du er alltid hjertelig 
velkommen; ta gjerne med dine venner 
til kirken.   

I N F O  F R A  
M E T O D I S T -  
K I R K E N  

mailto:post@centralkirken.no
http://www.centralkirken.no


N A T U R L I G  M E N I G H E T S U T V I K L I N G  

”Og Han sa: Med Guds rike er det 

som når en mann kaster såkornet i 

jorden. Han sover og står opp, 

natt og dag, og kornet spirer og 

vokser seg høyt – hvordan det går 

til vet han ikke. Av seg selv bærer 

jorden grøde: Først strå, så aks, så 

fullmodent korn i akset. Men når 

grøden er moden, sender Han 

straks ut sigden ut, for høsten er 

kommet.” (Mark.4,26-29) 

 

Naturlig menighetsutvikling handler om å 
hjelpe frem en Kristus-sentrert menighet. 
Den legger vekt på sannhetene om Jesus 
Kristus og inviterer mennesker til et per-
sonlig fellesskap med ham. Menigheten 
lever også  kraften av Den hellige Ånd. 
Den ikke bare lærer, men erfarer Åndens 
nyskapende virksomhet. Den tror at Gud 
er skaper. Den verner miljøet, søker å 
fremme sosial rettferdighet og er freds-
elskende i sin natur. En slik levende me-
nighet er livskraftig og vokser ved Den 
Hellige Ånds hjelp. Den gjør, på Jesu ord, 
disipler – til Guds ære. 
 
Hvordan skal menigheten arbeide for å 
frigjøre det vekstpotensialet som er i 
enhver organisme og enhver menighet? I 
naturlig menighetsutvikling lærer vi av 
naturen. Jesus brukte ofte liknelser fra 
natur og jordbruk. Han oppfordrer oss til 
å observere svært nøye hvordan liljene 
vokser slik at vi kan forstå og benytte 
Guds vekstkrefter både i natur og i me-
nighet. 
 
Men går det egentlig an å mene noe om 
en menighets helsetilstand?  
 
Christian A. Schwarz og Christoph Schalk 
undersøkte mer enn 1000 menigheter i 

32 land fordelt på alle verdensdeler. Un-
dersøkelsen omfattet store og små me-
nigheter, menigheter i vekst og menighe-
ter i tilbakegang, menigheter som ble 
forfulgt av staten og menigheter som 
støttes økonomisk av staten.  
Noen menigheter er i land med vekkelse, 
mens andre er i land hvor kirken samlet 
sett går tilbake. For å samle inn data om 
menighetene ble det laget et spørreskje-
ma. Dette ble fylt ut av 30 aktive med-
lemmer i hver menighet. Schwarz og 
Schalk måtte til sammen analysere 4,2 
millioner svar! 
 
I Naturlig Menighetsutvikling fant man at 
sunne menigheter vokste både i kvalitet 
og kvantitet.  
 
Ved Guds nåde, synes de å ha høy kvali-
tet på følgende 8 områder: 

1. Utrustende lederskap 

2. Nådegavebasert tjeneste 

3. Engasjert trosliv 

4. Hensiktsmessige strukturer 

5. Inspirerende gudstjenester 

6. Livsnære grupper 

7. Behovsorientert evangelisering 

8. Varme relasjoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturlig Menighetsutvikling benyttes i 
alle bispedømmer og evangeliske kirke-
samfunn også i Norge. I Norge ledes det-
te arbeidet av Ommund Rolfsen, som 
tilhører Metodistkirken på Skånland.  
Nærmere 400 menigheter i Norge har 
undersøkt hvor sunne de er. De har gjen-
nomført minst én menighetsprofil.  
 
Centralkirken har siden starten i 1999 
benyttet seg av prinsippene og tenkning-
en bak Naturlig Kirkevekst og ved tre 
anledninger tatt en slik profil. Den siste 
profilen ble tatt i 2006. Arbeidet i etter-

tid av disse profilene tror vi har bidratt til 
at menigheten på flere områder har ut-
viklet seg i en sunnere retning. Hensikten 
med profilene har vært å se på hvordan 
menigheten drives og hvordan vi kan 
arbeide for å på en stadig bedre måte 
søke å være den menigheten som vi tror 
Gud har kalt oss til å være. Gud gir vekst. 
Det er det bare Han som kan. Som Guds 
medarbeidere kaster vi såkornet ut. Vi 
vanner og planter – og tror at Gud vil gi 
vekst. 

 
Centralkirken vil derfor også i år invitere 
30 personer til og anonymt fylle ut en 
menighetsprofil. Vær med å be for me-
nigheten i denne prosessen; om at vår 
menighet holder en rett og god kurs, at 
Gud får sin vei med oss og at vi stadig 
kan arbeide for å vinne mennesker for 
Jesus, gjøre disipler og være et godt, ån-
delig hjem for mange barn, voksne og 
eldre.  

 
Dag Martin  



STIFTELSEN BETANIEN, 
BERGEN 
EIER OG DRIVER FØLGENDE 
INSTITUSJONER: 
 
-Hospitalet Betanien 
- Betanien diakonale 
   høgskole 
- Betanien barnehage 
- Fundacion 
   Betanien, Spania 

Bokhandelen som setter kristen 

litteratur og musikk i fokus 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrlidsallmenningen 

Telefon 55 31 79 63 

www.vestbok.no 

 

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 

 

 

KIRKEVERTER 
 
6. februar 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
13.februar 
Guri Johansen & Harald Monsen 
20. februar 
Bjørg & Mikal Vindenes 
27. februar 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
6. mars 
Aud & Einar Lillevik 
13. mars 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
20. mars 
Guri Johansen & Harald Monsen 
27. mars 
Bjørg & Mikal Vindenes 

 Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen 

BRANNANSVARLIGE 
 
6. februar 
Ole Jørgen Fæø 
13. februar 
Jan Lillevik 
20. februar 
Jarle Lillevik 
27. februar 
Hans Kristian Rygg 
6. mars 
Ole Jørgen Fæø 
13. mars 
Jan Lillevik 
20. mars 
Jarle Lillevik 
27. mars 
Hans Kristian Rygg 

FORBØNNSLISTE 
 
6. februar 
Tromsø, pastor Hugo Skar 
 
13. februar 
Finnsnes, pastor Idar Halvorsen 
 
20. februar 
Harstad/Narvik, pastor Idar Halvorsen 
Skånland 
 
27. februar 
Metodistkirkens kvinneforbund, 
Berit Westad 
 
6. mars 
Soltun Folkehøgskole, rektor Gunnar 
Arne Eriksson og skolens personale 
 
13. mars 
Bodø, pastor Hugo Skar 
 
20. mars 
Sigerfjord, pastor Lorentz Fredriksen 
Svolvær, pastor Gunnar Andersen 
 
27. mars 
Ålesund, pastor Mariann Stensøe 

VI GRATULERER 
 
 
 
 
 
 

80 år 
Gunvor Amland, 14. mars 
Kjell Abrahamsen, 21. mars 
Solveig Dina Røtne, 21. mars 
Esther Fotland, 21. mars 
Samson Amland, 23. mars 
 
90 år 
Aslaug Irene Talhaug  
23. februar 

BØNN I GATEKAPELLET 
 
Vi er noen i menigheten vår som i lengre 
tid har tenkt at det hadde vært fint å 
samles til bønn i gatekapellet.  Og i janu-
ar startet vi opp.  Dette er givende sam-
linger med fokus på bønn. 
Det ville vært veldig hyggelig om også DU 
kunne tenke deg å være med. 
Alle er hjertelig velkommen, både unge 
og eldre. 
Samlingene er på onsdager kl 1100 til ca 
kl 1300. 
 

Den som ber han får (Matt 7,7) 
 

Kerstin Jacobsen 



Vetrlidsalm. 8 

5014 BERGEN 

Tlf: 55 31 65 80 

E-post: post@centralkirken.com 

C E N T R A L K I R K E N  
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