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Da sa Han til disiplene sine: 

«Høsten er sannelig stor, men ar-
beiderne er få. Be derfor høstens 
Herre å drive ut arbeidere til sin 

høst.» 
Matteus 9, 37 - 38 

 
 

Det er mangel på arbeidere i Guds Rike! 
Markene er overmodne og klare til høst! 
Sjelden har det vært slik åpenhet for 
evangeliet som i dag. Det vekker ikke 
oppsikt om du sier at du er en kristen, 
forteller om åndelige opplevelse eller at 
du ber. Tvert imot. Mange vil høre mer 
om det du har opplevd. Det Jesus sa gjel-
der som aldri før: Høsten er sannelig stor. 
Som på Jesu tid, trengs det også i dag 
flere arbeidere. Det er nok funksjonærer 
som har meninger og teorier, men det er 
mangel på arbeidere som vil gå. 
 
Disiplenes ansvar 
Jesus henvendte seg til disiplene da han 
etterlyste arbeidere. For det er der fram-
tidens arbeidere befinner seg. Det var 
ikke så mange andre som kunne fortelle 
om Jesus enn de som hadde begynt å 
følge ham. Slik var det da, og slik er det 
nå. Derfor er det blant disiplene høstar-
beiderne er å finne. Det er altså du og jeg 
som er de arbeiderne Gud vil bruke. Be-
gynn å se på deg selv som en arbeider og 
spør Høstens Herre hva han vil bruke deg 
til! Svaret kan bety en helt ny start på 
ditt liv. Og et helt nytt innhold i livet. 
 

Drive ut 
For mange vil det å gå ut som en høstar-
beider bety en omprioritering i livet. Når 
Gud kaller til tjeneste passer det sjelden 
inn i de planene vi allerede har lagt. Guds 
kall til tjeneste vil ofte snu opp ned på 
tilværelsen. Derfor er det ganske kraftige 
ord Jesus bruker: drive ut. Det er tydelig 
at det er kraft inne i bildet.  
 
For noen vil tjenesten som høstarbeider 
innebære litt mindre tid for seg selv og 
egne interesser. For andre vil det bety å 
bryte opp og flytte til et annet sted, en 
annen by eller et annet land. Det er sjel-
den behagelig, menneskelig sett. Men du 
er i godt selskap. Jeremias sa: Herre, du 
overtalte meg, og jeg lot meg overtale. 
Og Paulus: Kristi kjærlighet tvinger oss. 
Men du vil aldri angre på at du gikk. 
 
Ulønnet, men på fulltid 
Det er klart at når Jesus snakket om ar-
beidere, så kunne han umulig mene pro-
fesjonelle, avlønnede heltidsansatte. Det 
også, men ikke bare det. Flertallet av de 
arbeiderne Høstens Herre har drevet og 
vil drive ut til sin høst, vil være menn og 
kvinner, unge og eldre, som har et annet 
inntektsbringende arbeid ved siden av 
tjenesten i Guds Rike. Men spør om de er 
på fulltid! Det er nettopp det de er. Fles-
teparten av dagens timer befinner de seg 
midt i høstmarken. Det er bare å sette i 
gang.  
 
Vi må aldri falle for fristelsen til å tenke 
at høstarbeider - det er pastoren, evan-
gelisten og diakonen eller andre som har 
en ordinert og synlig tjeneste. Da blir det 
ikke mye høst. Det trengs mange flere 
enn dette. For å bli en høstarbeider kre-
ves det kun en ting: at du er en disippel. 
Og det er du vel, når du har tatt imot 
Jesus som din Herre? 
 
Høstens Herre 
Gud er Herre over høsten. Det er Han vi 
arbeider for. En større oppgave kan du 
aldri få enn å arbeide for Gud selv. Han 
som sendte sin Sønn til frelse for alle 

mennesker vil at du og jeg skal fortelle 
andre om det. Derfor begynner all tje-
neste i Guds Rike med et kall. Og kallet er 
det Gud som forvalter. Vi går ikke på 
eget initiativ. Vi går fordi Gud har gitt oss 
et oppdrag. Og oppdraget å være en 
høstarbeider har Gud gitt til alle sine 
disipler. Derfor gjelder høstarbeidet oss 
alle, men samtidig er det et personlig 
oppdrag der Høstens Herre kaller oss til 
noe som er spesielt for hver enkelt. 
 
Det mest dyrebare jeg har i mitt liv, er 
kallet til tjeneste. Det var til meg person-
lig, men det knyttet meg sammen med 
alle de andre millioner av høstarbeidere 
som har fått del i det samme kallet. Vi 
tilhører historiens mest betrodde perso-
ner. Vi er Guds Rikes høstarbeidere. 
 
Vil du be om flere arbeidere? 
Altfor mange steder i vårt land har for få 
høstarbeidere. Flere er i ferd med å re-
signere. Bygder og byer står i fare for å 
bli uten et levende vitnesbyrd om Jesus. 
Her trengs det noen som kan si ja til opp-
draget om å gå.  
  
Centralkirken har vært en menighet som 
har sendt ut arbeidere i årene som ligger 
bak. Det gjør oss takknemlige. Menighe-
ten har fostret høstarbeidere. Nå er det 
en ny innhøstningstid. Det trengs flere 
arbeidere. Det er min bønn at Høstens 
Herre fra denne menigheten må drive ut 
arbeidere i tiden som kommer. Vil du 
være med i denne bønnen? 
 

Leif S Jacobsen 

B E  O M  F L E R E  A R B E I D E R E  

Søndag 27. mars inviterer vi til barnefest 
i Centralkirken. 
Under gudstjenesten vil det bli utdeling 
av bok til 4- og 5-åringene, og du får 
være med på jungelgjengen, som er vår 
søndagsskole. Her har vi det kjempegøy, 

og vi får høre om Jesus! 
Etter gudstjenesten vil vi ha en skikkelig 
jungelfest med løvens favorittmat, ape-
konkurranser, og kanskje vi til og med 
finner en skatt i jungelen…? 
 

 
 
Vi gleder oss til å se deg!! 

 
 

Hilsen alle barnelederne i Centralkirken 

B A R N E F E S T  I  C E N T R A L K I R K E N  
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L A  T R O E N  V Æ R E  S Y N L I G  H J E M M E  

Det er overskriften på en artikkel i Dagen 
Magazinet, 15.januar. I artikkelen heter 
det: ”Foreldrene er viktigere enn alle 
andre for barnas tro. Dette er dokumen-
tert gjennom en stor undersøkelse, gjen-
nomført av anerkjente Search Institute. 
Materialet viser at både pastoren, søn-
dagsskolelæreren og lederen for ung-
domsgruppa kommer lenger nede på 
lista enn mor og far. Den mest effektive 
trosformidlingen er med andre ord den 
som skjer i hjemmet.” Når du tenker over 
det er det kanskje ikke så overraskende?  
 
I Centralkirken har vi en sterk tro på be-
tydningen av menighetens arbeid blant 
barn og unge. I kirken ønsker vi å gi dem 
Jesus Kristus og tror at dens arbeid er 
sentral for at de kan vokse opp i en le-
vende tro på Ham. Menigheten er imid-

lertid ikke ment å erstatte familien. Kir-
ken er familiens forlengede arm i denne 
viktige tjenesten for barn og unge.  

 
I tråd med denne forståelsen heter det i 
det nye dåpsritualet: ”Kjære foreldre. NN 
bæres nå frem til den kristne dåp for å bli 
innviet til Gud og hans menighet. Som 
foreldre er dere forbilder for barnet og 
har ansvaret for at barnet blir opplært i 
kristen tro.” I det gamle ritualet heter 
det videre: ”Etter beste evne skal dere 
ved kristen fostring og godt eksempel 

prøve å lede barnet til en dypere forstå-
else av Guds kjærlighet og til tjeneste for 
vår Herre Jesus Kristus. Vil dere høytide-
lig love, så langt det står til dere, å opp-
fylle disse pliktene?” 
Ved kristen fostring.. 
Ved godt eksempel.. 
 
I den offentlige skolen er det kanskje ikke 
så mye levende trosformidling lenger. 
Menighetens og familiens rolle er i dette 
lyset blitt enda viktigere. Hvordan skal 
dere som foreldre søke å gjøre Jesus 
kjent for barnet ditt? Tenk over det. Hva 
legger din familie vekt på?  
På menighetsturen i mai vil vi prøve å 
tilskynde hverandre og hjelpe hverandre 
i denne viktige tjenesten. La Jesus være 
synlig hjemme. 

M E N I G H E T S K O N F E R A N S E  O N S D A G  1 3 .  A P R I L  

Menighetskonferanse  
onsdag 13. april kl 1800 

Menighetskonferansen er den lokale 
menighetens øverste beslutningsorgan i 
Metodistkirken. Alle som ønsker er vel-
kommen på Menighetskonferansen. 
Medlemmer har stemmerett. Vi ønsker 
alle, spesielt medlemmer - hjertelig vel-
kommen!  
Menighetskonferanser er noe langt mer 
enn formelle årsmøter. Når vi som me-
nighet kommer sammen til konferanse er 
det for å oppmuntre og oppbygge hver-
andre, slik at vi kan være et levende tros-
fellesskap og en Guds gave til folket på 
det stedet hvor vi er. Tenk gjerne gjen-
nom hvordan dette kan praktiserer og 
synliggjøres når vi møtes. 
Når rapporter skal skrives til konferansen 

vil det være fint om dere kan forsøke å se 
menighetens arbeid i lys av kirkens 4 
fokusområder og vårt felles misjonsopp-
drag om å ”forme disipler for Jesus Kris-
tus som kan forandre verden”. (Se Årbo-
ka 2010 s.5) 
Praksisen omkring hvilke rapporter som 
skal leveres til menighetskonferansen 
varierer en del fra menighet til menighet. 
Følgende rapporter skal alltid være med: 
 

Pastors rapport 

Menighetsrådets rapport. 
Disse to må gjerne slås sammen til en 
felles rapport som skrives sammen av  
menighetens lederskap og skal både  
inneholde en vurdering av menighetens  
situasjon og planer for menighetens  
fremtid. 

Rapporter fra andre pastorer/
diakoner 

             som årlig rapporterer til kirken          
             gjennom menighetskonferansen. 

Rapporter og søknader om forny-
et fullmakt fra menighetens lokal-
predikanter. 

Økonomisk rapport/Regnskap. 
Revisjonsberetning(er) 

Rapport/Forslag til valg fra komité 
f o r  f r i v i l l i g  l e d e r s k a p /
nominasjonskomité.  

 
De menighetene som ikke fikk vedtatt 
kirkens vedtekter for menighetene i høst, 
og foretatt registrering i enhets og frivil-
lighetsregisteret, får en ny mulighet nå i 
vår. Fristen for registrering er utsatt til 
juni. 



M Ø T E K A L E N D E R  A P R I L / M A I  

Talere er Pastor Khalil fra Amman i 
Jordan og misjonsleder Kjell Haltorp 

Fredag 6. mai  
Kl 1900 Møte 
 

Lørdag 7. mai  
Kl 1100 - 1400 Seminar med tema: 
Fred til Abrahams barn 
Kl 1900 Møte 
 

 

SØNDAG 8. MAI 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen leder 
Karin Nilsen leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 9. mai 
Kl 1700 Avslutning myldredag  
 

Tirsdag 10. mai 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest:  
Anita Apeltun Sæle taler 
Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 11. mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 15. MAI 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Onsdag 18.mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

20. - 22. MAI 
MENIGHETSTUR 
 
SØNDAG 22. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste Raknestunet 
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
EU leder 
Sangkoret 
 

Mandag 28. mars 
Kl 1900 Menighetsmøte 
Drøftelse av vedtekter 
 

SØNDAG 3. APRIL 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Våroffergudstjeneste  
Gunnar Bradley taler 
Pastor Leif S. Jacobsen leder 
Sangkoret 
Soul Children, Molde 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 4. april 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
på Betanien 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 5. april 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 6. april 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 10. APRIL 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 11. april 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 12. april 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Tor & Irene Johnstad 
og Jahn Waagbø 
Magnus Fotland leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 13. april 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 

 
SØNDAG 17. APRIL 
Kl 1040 Bønn i møterommet 

Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Siv Kristin Bøe leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Skjærtorsdag 21. april  
Kl 1800 Kjærlighetsmåltid 
Pastor Leif Jacobsen deler Guds ord 
Nattverd rundt bordet 
 

Langfredag 22. april  
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste ved  
Hildur Kleppe  
 

SØNDAG 24. APRIL 
1. PÅSKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold 
Anita Barmen Fløisand leder 
Sangkoret 
 

Tirsdag 26. april 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 27. april 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 1. MAI 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
Hilde Linnsund leder 
Sangkoret 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 
 

Mandag 2. mai 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag  
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 3. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 4. mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Konferansen FRED TIL  
ABRAHAMS BARN 6.-8.mai 



 

F E S T G U D S T J E N E S T E  

Det ble en riktig fin festgudstjeneste i en 
nesten fullsatt Centralkirken i dag, søn-
dag 20. februar. Vi hadde gleden av å 
ønske 9 voksne og 8 barn velkommen 
som medlemmer i Centralkirken. 

De opptatte medlemmene på bildet: 
Ragnhild og Per Olav Sølvberg med sine 
barn Filippa, Leonora og Ferdinand. Be-
nedikte og Jon Inge Heldal med sine barn 
Teoodor, Tobias og Abelone. Birgit K. og 

Harald Viken med sine barn Martha og 
Johanna.  Svein Johnsen.  
I tillegg ble Cecilie Lyshoel og Guri Johan-
sen tatt opp (er ikke på bildet). 
 
Vi er takknemlig til Gud for at Han betror 
oss nye mennesker som finner sitt ånde-
lige hjem i Centralkirken. Det er vår bønn 
at Gud skal styrke vårt håp og fortsatt 
knytte oss alle sammen i kjærlighet - til 
ære for Jesus Kristus og til gavn for oss. 
 
Gudstjenesten ble ellers fylt med sang av 
både Knøttsing og sangkoret. Lovsangs-
team og organist Trond ledet oss i tilbe-
delse og lovsang. Pastor Jacobsen talte 
sterkt om innholdet i den tredje trosar-
tikkel om Den Hellige Ånd og hva Han 
ønsker å gjøre i den "hellige, alminnelige 
kirke."  
 

Dag Martin Østevold 

På jungelgjengen bruker vi mye tid på 
lek. Dette vises etterhvert på lekene 
våre, og nå trenger vi noen nye... 
Har du kanskje noen greie leker 
hjemme som barna har vokst fra, 
eller kanskje du kunne tenke deg å gi 
oss en leke som gave? 
Ta kontakt med Mirjam dersom du 
har spørsmål. 
Vi tar takknemlig i mot! 

M E N I G H E T S T U R  2 0 .  -  2 2 .  M A I  

I år vil tema for helgen være: 

”Trosformidling i hjemmet ” 

Vi har en fantastisk trosarv å bringe vide-
re til neste generasjon. Vi ønsker at fami-
liene i Centralkirken skal få støtte og in-
spirasjon til å formidle vår tro til barna. 
Husk på menighetsturen i dine bønner. 
 

Påmelding: 
Påmeldingsfrist er 27. april, påmeldings-
liste finner du bakerst i kirken. 
Menighetsturen har gledelig nok vokst i 
antall for hvert år, så her gjelder det å 
være tidlig ute  
 
Vi kommer tidlig i april til å legge ut full-
stendig brosjyre med programoversikt, 
kjørerute og priser. 
 
Hjertelig velkommen til en berikende 
menighetstur. 
 

Hilsen Bjørn A. Østevold 
leder EU-utvalget 

Menighetstur til Raknestunet 
20.-22. mai. 
 
Helgen 20.-22. mai gjentar vi suksessen 
fra tidligere år og drar på menighetstur 
til Raknestunet.  Leirstedet ligger i natur-
skjønne omgivelser på Osterøy. Glem 
middagslaging og husvask - her kommer 
du til duk og dekket bord! 
 

Leirstedet har fine fasiliteter og mange 
uteaktiviteter med muligheter for ba-
ding, kanopadling, fotball og 
”tarzanløpye” (som er blitt barnas favo-
ritt). 
Vi tror at denne helgen vil bli til rik velsig-
nelse for store og små. Det vil bli et vari-
ert program med eget program for bar-
na, fellesskap og kveldsamlinger for de 
voksne samt god undervisning. 

J U N G E L G J E N G E N  
T R E N G E R  N Y E  
L E K E R  

Tirsdag 24. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 25. mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 29. MAI 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Anita Barmen Fløisand leder 
Jungelgjengen 
Kirkekaffe 



19. mai 
26. mai 
 
Verkstedet kan tilby 
godt klippebord, 
flere symaskiner, 
det meste av praktisk sømverktøy og et 
hyggelig miljø. 
 
 

Som et nytt tilbud i menigheten inviterer 
vi til hyggelige håndarbeidskvelder/åpent 
verksted - for unge og gamle, rutinerte 
og ferskinger; - i det gamle Christopher-
rommet i Central Hall,  
følgende torsdager fra kl. 1730 og ut-
over kvelden: 
24. mars 
7. april 
28. april 

Av praktiske hensyn er det fint om du gir 
beskjed senest samme dag om du kom-
mer. 
Har du andre spørsmål?  
Ta gjerne kontakt. 
Mob: 920 68 141 
E-post: talktoanneshah@yahoo.no 

Velkommen! 

H Å N D A R B E I D S K V E L D E R  

Vi har mottatt et brev fra presidenten i 
Biskopsrådet (The Council of Bishops) 
der han oppmuntrer Metodistkirkens 
menigheter over hele verden til å be for 
de som er rammet av katastrofen i Ja-
pan, og til å ta opp et offer til nødhjelps-
arbeidet i landet. Det er selvfølgelig 
mulig å sende et slikt offer gjennom 
UMCOR via vårt Misjonsselskap, men 
ellers har også Kirkens Nødhjelp og and-
re nødhjelps-organisasjoner innsamling-
er til Japan. Du finner mer informasjon 
på deres nettsider. 
 
Vi stiller oss bak henstillingen fra 
Biskopsrådet, og videresender derfor 
brevet fra president Larry M. Good-
paster.  
 
Oslo/Stavanger, 16. mars 2011 
 
Vidar Sten Bjerkseth Tilsynsmann  
Øyvind Helliesen Tilsynsmann 

Kjære søstre og brødre! 
Som kjent har en serie av tragiske 
hendelser skjedd i Japan de siste da-
gene. Det voldsomme jordskjelvet på 
hele 9,0 etter Richters skala som ram-
met Japan 11. mars, og den påføl-

gende tsunamien, har ført til at minst 
2.800 er døde – sannsynligvis flere 
enn 10.000. I tillegg er ødeleggelsen 
av landets atomkraftverk en trussel 
for hundretusener av innbyggere. 
Japans statsminister Naoto Kan kalte 
ødeleggelsene for den verste krisen 
Japan har opplevd på 65 år. 
 
I tider preget av voldsomme tap og 
sorg, blir vi på nytt også minnet om 
at Guds nåde er tilstrekkelig. Selv om 
den ikke beskytter mot at tragedier 
kan skje, så bringer den helbredelse 
og håp. I slike tider er kirken kalt til å 
være nærværende med legedom 
blant de som opplever sorg og lidelse. 
Jeg kjenner meg trygg på at Meto-
distkirkens medlemmer vil møte den-
ne situasjonen med forbønn og sjene-
røs støtte til katastrofens ofre. 
 
Jeg ber dere derfor stå sammen med 
meg i bønn for de døde og deres fa-
milier, for de som er skadet, for red-
ningsarbeiderne, for de overlevende 
som mangler vann, mat og varme, 

for de som har blitt evakuert fra sine 
hjem på grunn av truslene fra atom-
reaktorene, og alle de andre som er 
rammet. 
 
Når katastrofer rammer er vi svært 
takknemlig for den viktige tjenesten 
som Metodistkirkens nødhjelpsorga-
nisasjon (The United Methodist Com-
mitee on Relief – UMCOR *) kan utfø-
re som følge av gaver fra metodister 
og andre. Jeg håper alle våre menig-
heter vil overveie å ta opp et spesielt 
offer øremerket nødhjelpsarbeid i 
Japan, og sørge for at det finnes mid-
ler til å møte nøden som følge av 
denne katastrofen. 
 
La oss stå sammen og åpne våre hjer-
ter for de som lider etter disse øde-
leggelsene. 
 
Deres i Kristus 
Larry M. Goodpaster,  
President for Metodistkirkens  
Biskopsråd 

B R E V  F R A  P R E S I D E N T E N  I  B I S K O P S R Å D E T  

Konferanse i Centralkirken 6 - 8 mai 2011 
 
Når vi hører nyheter fra Midt-Østen, 
handler det ofte om krig, konflikter og 
ufred. Og det fyller oss med sorg. Vi hø-
rer lite om at evangeliet skaper fred og 
bygger broer mellom mennesker. Det er 
dette vi skal sette fokus på ved konferan-
sen som arrangeres i Centralkirken fra 
fredag 6. til søndag 8. mai. 
 

I 25 år har misjonsorganisasjonen Reach 
the Nations med sin leder Kjell Haltorp 
arbeidet sammen med nasjonale menig-
heter og pastorer i Jordan, Syria, Israel, 
Libanon og Irak for å nå mennesker med 
evangeliet om Jesus. Det har resultert i 
imponerende vekst i menigheter i regio-
nen og en ny optimisme blant kristne. 
Som et resultat av dette har relasjoner 
blitt bygget mellom kristne og mellom 
kristne og muslimer. De opplever virkelig 
at troen på Jesus skaper fred. 

 
Konferansen begynner fredag kveld, fort-
setter med seminar lørdag formiddag og 
møte lørdag kveld og avsluttes med 
gudstjenesten søndag formiddag. Pastor 
Khalil fra Amman og misjonsleder Kjell 
Haltorp underviser. 
 
Vi ønsker velkommen til en spennende 
og informativ konferanse. Se også 
www.reachthenation.net 

F R E D  T I L  A B R A H A M S  B A R N  

mailto:talktoanneshah@yahoo.no
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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 
 
3. april 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
10. april 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
17. april 
Guri Johansen & Harald Monsen 
24. april 
Bjørg & Mikal Vindenes 
1. mai 
Aud & Einar Lillevik 
8. mai 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
15. mai 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
29. mai 
Bjørg & Mikal Vindenes 

 Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen 

BRANNANSVARLIGE 
 
3. april 
Jarle 
10. april 
Jan 
17. april 
Hans Kristian 
24. april 
Ole-Jørgen 
1. mai 
Jarle 
8. mai 
Jan 
15. mai 
Hans Kristian 
29. mai 
Ole-Jørgen 

FORBØNNSLISTE 
 
3. april 
Molde, Sigurd Heiervang  
10. april 
 Trondheim, Rune Joar Larsen  

17. april 
Centralkirken, Leif Jacobsen, Dag Martin 
Østevold  
24. april 
1.kirke Bergen; Havåg, Tobiasen,  
Hanssen 
1. mai 
Metodistkirkens teologiske seminar; 
Roar Fotland, Hilde Sanden, Knut. Refdal  
8. mai 
Haugesund, Marit Bjørnevik  
15. mai 
Stavanger; Charles Jourdan, Marit Bjør-
nevik  
22.mai 
Sandnes;  
Charles Jourdan  
29. mai 
Egersund,  
Solveig Skaraa  

VI GRATULERER 
 
 
 
 
 
 

70 år 
Karin Fredriksen, 13. april 
Bjørn M. Østevold, 13. april 
 
 
85 år 
Erna Fosse, 8. mai 
Evelyn Michelsen, 16. mai 
 
 

MENIGHETSBLAD PÅ E-POST? 

Centralkirken ønsker i 2011 å begrense 
utsendelsen av menighetsbladet via pos-
ten, både av miljømessige og praktiske 
årsaker. Derfor ber vi dere, våre med-
lemmer 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 - p o s t a d r e s s e n  v å r  e r : 
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. 

mailto:post@centralkirken.no


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  

var i Jesus-vekkelsens tid, en ungdoms-
vekkelse som startet i USA og også berør-
te store deler av Norge. Det var en fan-
tastisk tid. Vi var rundt 50 ungdommer 
som hadde Central Hall som samlings-
sted. Jeg hadde sett forvandlingen som 
Gud hadde gjort med nesten samtlige av 
disse før jeg som en av de siste overga 
meg selv.  
 
- Hva var det som gjorde at du tok teolo- 
gisk utdannelse og ble pastor i kirken? 
 
- I to drømmesyn fortalte Gud meg  
hvilken veg jeg skulle gå. 
 
- Hva har vært det du har satt mest pris 
 på i din tjeneste i kirken?  
 
- De gangene jeg har fått lede noen til tro  
på den levende Jesus. 
 
- Du har en del år vært utnevnt av bisko-
pen som administrativ leder på 
Metodistkirkens hovedkontor. Hva inne-
bærer det egentlig? 
 
- Ja, det er vanskelig å si med få ord. Jeg 
 er administrerende leder for Metodist-
kirken i Norge. Det å lede hovedkontoret 
og ha personalansvaret der, er en del av 
jobben. Vi er et servicekontor for alle 
menighetene. Samtidig er vi en sentral-
administrasjon og følger bl.a. opp offent-
lige forskrifter. En viktig del av jobben er 
kirkens Årskonferanse og Hovedstyret. 
Her gjør jeg saksforberedelse til, sekre-
tærfunksjon under og oppfølging etter-
på. 
 
- Tror du at du vil ta over noen lokal me- 
nighet igjen? 
 
- Jeg har alltid opplevd at jeg er på rett  
plass. Både da jeg var prest i menighet og 
også nå på kirkens hovedkontor. Jeg tror 
på Guds konkrete ledelse og vil ikke stille 
meg på tvers av den. Akkurat nå opple-
ver jeg at jeg er rett mann på rett plass, 
men jeg vil alltid være åpen for andre 

- Gunnar – gi oss noen stikkord om deg 
selv slik at vi kan bli litt bedre kjent med 
deg. 
 
- 58 år, gift med Vigdis, fire voksne barn, 
ett barnebarn. Bor i Halden og er aktivt 
med i menigheten i Tistedal hvor jeg sit-
ter i menighetsrådet, er finanskomiteens 
leder, cellegruppeleder og kollektør. 
Noen ganger deltar jeg i gudstjeneste 
med tale, ledelse eller sang. 

- Hvordan ble du en kristen?  
 
- I et grupperom i krypten i Centralkirken 
fortalte jeg at jeg måtte bli en kristen, 
knelte, takket for frelsen på Golgata og 
ba Jesus komme inn i mitt liv og overta. 
 
- Hvordan kom du i kontakt med Central 
kirkens menighet og hvordan var tiden 
her i menigheten når du tenker tilbake? 
 
- Klassekameraten Kjell Johannessen tok 
meg med. Han spilte slagverk i et kor der. 
Jeg gikk i kirken et halvt år før jeg ble 
kristen. Jeg hadde ingen kirkelig bak-
grunn, så for meg var det naturlig å ble 
medlem der jeg var blitt født på ny. Jeg 
ble jeg døpt og tillagt menigheten. Dette 

former for tjeneste, også prestetjeneste i 
en lokal menighet.  
 
- Metodistkirken har en tid opplevd at 
kirken numerisk har gått tilbake - og at vi 
sliter med å få nye pastorer. Ser du noen 
tegn til lysning og hva tenker du at kirken 
kan gjøre for å beholde alle generasjone-
ne i menigheten - og forbedre sin rekrut-
tering av nye pastorer? (det var vel 
egentlig to eller fire spørsmål …J) 
 
- Nedgangen i medlemstall har flatet ut. I  
2009 gikk vi tilbake med 4 medlemmer i 
fullt medlemskap. I 2008 hadde en svak 
tilbakegang, men mange døpte gjorde at 
det totale medlemstallet steg med 3. 
Rekruttering til fulltidstjeneste i kirken er 
dessverre et mørkere kapittel. Heldigvis 
er det tatt noen grep som kan gi resulta-
ter på sikt.  
I tillegg jobber biskop og tilsynsmenn 
aktivt med framtidsstrategi, og jeg har 
tro på at nødvendige grep blir tatt slik at 
prestetjenesten fremstår så rik som den 
er. 
 
- Har du et skriftord som betyr spesielt 
 mye for deg? 
 
- Nei, jeg er ikke blant dem som har ett 
spesielt skriftord. Jeg har mange. Skulle 
jeg likevel trekke fram ett her, blir det 
Rom.8,32 ”Han som ikke sparte sin egen 
Sønn, men ga ham for oss alle, kan han 
gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen 
med ham?” 
 
- Vi ser frem til at du kommer til Bergen 
på vårofferdagen i april, Gunnar – som 
en av menighetens sønner. 
Du ska vite at vi ser frem til det med stor 
glede! 
 
- Jeg har jo kommet i den alderen at 
gode minner fra Bergen trenger seg på, 
og nå gleder jeg meg til å se og oppleve 
Centralkirken igjen. 
 

Dag Martin Østevold 

G U N N A R  B R A D L E Y  
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