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det Centrale 
- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet 

Metodistkirken ved Fløibanen 
www.centralkirken.no 

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! 



G Å  O G  G J Ø R  D I S I P L E R  

I Centralkirken hadde vi i oktober besøk 
av en afrikansk gjestepredikant.  (se bilde 
annet sted i menighetsbladet) Lloyd Nya-
rota  er prest i Metodistkirken og leder et 
misjonalt/diakonalt arbeid i sitt hjemland 
og samarbeider med Norge i sakens an-
ledning.  
 
Bare det å ha en ekte afrikaner var en 
”høydare” og et eksotisk innslag i vår 
gudstjeneste. Nesten alle våre fordom-
mer – om vi hadde noen – ble herlig inn-
fridd. Han var et fyrverkeri av en predi-
kant. Noen av våre medlemmer som tid-
ligere har tilhørt ”mer dynamiske beve-
gelser” i den karismatiske delen av kirke-
landskapet sa at de følte seg hensatt ti år 
tilbake i tid. Det var positivt ment, altså. 
Budskapet var evangelisk, trosstyrkende 
og trøstefullt for mange som opplever 
vanskelige utfordringer i sitt liv. Kan dere 
huske budskapet, dere som var tilstede? 
Jeg gjør: Du vendte min klage til dans. Vil 
du høre den ligger den på hjemmsiden 
vår (se under fanen last ned) Og menig-
heten tok imot. Selv om formen var me-
get annerledes. For å si det mildt. 
Og likevel påstod Lloyd at vi hadde en 
friere gudstjenestefeiring enn i hans 
hjemland (!) Kunne det være rett? Han sa 
at han likte at vi hadde aksept for bruk av 
moderne musikkinstrumenter i lovsang-
en.. noe menighets-ungdommen i hans 
hjemland kjempet for. Han sa, med et 
smil, at hjemme var hånd-trommene 
som folk hadde med seg like ”hellig” som 
orgelet var i mange vestlige menigheter. 
Og vi skjønte at vi har alle våre spesialite-
ter og kulturelle preferanser som ikke er 
lett å forandre. Om man ønsker det. Ting 
tar tid. Folk er folk. Menigheter er menig-
heter. 
 
I begynnelsen av sin preken takket han 
en ung mann i vår menighet, Roar -  som 
tidligere hadde brukt to minutter på å 
dele noen erfaringer fra et arbeid vi så 
smått driver utenfor Bergen. Som kan-
skje kan lede til en menighetsplanting. 
Vår afrikanske venn sa i en bisetning, 
med største selvfølgelighet, at han hadde 
plantet 5 menigheter i løpet av de knap-
pe 15 årene han hadde tjent som menig-
hetspastor. Det var en vanlig, forventet 
del av pastorens tjeneste å lete etter 
steder hvor man kunne sende folket til 
for å plante nye menigheter.  Det var en 
tankevekker for meg personlig.. 
Lloyd antydet for meg i en samtale at 
våre gode biler kanskje gjorde at vi ikke 
tenkte så mye på å være kristne i det 
lokale nærmiljøet. 

Og dere husker hva han sa i gudstjenes-
ten: Lloyd lovet å be det neste året, hver 
søndag morgen for oss – om at vi ville 
lykkes. Lloyd: alt tyder på at dine og 
mange andres bønner er blitt hørt! For i 
vår ekstraordinære menighetskonferanse 
den 9.januar ble det vedtatt enstemmig å 
plante Metodistkirken på Sotra. 
 
 For som Lloyd Nyarota sa: Å drive misjon 
er å ta del i Guds misjon i verden. Gud er 
en misjonerende Gud og misjonens Her-
re. Hans Sønn sa: Jeg vil bygge min me-
nighet. Og til sin menighet befalte Jesus: 
”Gå og gjør disipler.”  
”Om folk ikke kommer til Kristus der vi 
er, går vi til dem.” Sa Lloyd. Da jeg sa at vi 
hadde plantet et antall menigheter som 
du kan telle på en hånd - de siste 50 åre-
ne i vårt kirkesamfunn, virket det som 
om han ikke trodde han hadde oppfattet 
meg rett. Men det hadde han, altså. Og 
han spurte vantro: Hvordan kan dere 
gjøre disipler hvis dere ikke planter me-
nigheter? Jeg kan ikke huske hva jeg 
svarte. Eller om jeg svarte. Jeg tror han 
lurte på om vi tilhørte det samme kirke-
samfunnet, for han minnet meg om at 
Metodistkirkens internasjonale ”slogan” 
er: ” Å gjøre disipler for Jesus Kristus som 
forvandler verden.” 
Lloyd minnet meg i en samtale om me-
nighetsplanting at vi aldri måtte tenke på 
bygninger når vi tenkte på disipler og 
menighetsplanting, men på mennesker. 
Så sa han sa også at Herren ville fylle de 
tomme setene til dem som gikk. Det var 
oppmuntrende. Og det er visst erfaring-
en til alle slags kirker som sender men-
nesker. Den som gir, han får. Det tror jeg 
at vi i Centralkirken skal få erfare. 
 
Jesus er ikke Kirkens Herre som driver 
misjon. Var det en som sa. Han er misjo-
nens Herre som har en kirke. I kirkens 
gudstjeneste skjønte vi at pastor Lloyd 
mente at det å plante nye trosfellesskap 
og menigheter skulle være den mest na-
turlige ting i verden for den lokale menig-
het. Det er noe av det vesentlige kirken 
gjør når den vil søke å gjøre nye mennes-
ker til disipler. Og når jeg tenker meg om, 
er det jo sant at noen i tro plantet Cen-
tralkirken i 1890, den vi selv er en del av. 
Og nabokirken. Og hvert eneste bede-
hus. Og alle små menigheter i hjemmene 
for dem som gjør det på den måten.  
 
I hele vårt langstrakte land var det noen, 
en gang som ønsket å bringe evangeliet 
ut der folk bodde. Som gjorde avstande-
ne litt kortere for folk til å komme sam-

men. Som gjorde det mulig å tjene og 
leve som kristne på et lokalt sted. Som 
var villig til å bryte opp fra noe kjært og 
betale prisen om så skulle være - for å 
skape noe kjært for andre. 
 
De første kristne syntes å behøve en skik-
kelig forfølgelse, før de drog fra Jerusa-
lem, til hele Judea, til Samaria, slik Jesus 
hadde sagt. Fortsatt ønsker misjonens 
Herre at evangeliet om Riket skal ut til 
jordens ender. Og vi ber i Centralkirken 
om at menighetsplantingen skal være til 
stor velsignelse for hjemløse kristne på 
Sotra og i Øygarden, for mange som i dag 
aldri setter sin fot i noen kirke og som 
ikke utsettes for Guds ord i dag. 
 
Vil vi gjøre alle folk til Jesu disipler? Vil vi 
gå om vi kan? Vil vi også sende folk, slik 
Faderen sendte Jesus? Tror vi at om vi 
skal lykkes med å gjøre folk til disipler, er 
det å plante nye trosfellesskap en helt 
sentral del av oppdraget? Hvis ikke, la 
oss tenke litt til på det.   
Det ble jeg minnet om i oktober. Og jeg 
fryder meg over å få være med i et felles-
skap som sender ut mennesker i Guds 
misjon. Det har Centralkirken en meget 
lang tradisjon for. Ikke få av pastorer og 
misjonærer er sendt ut i tjeneste fra Cen-
tralkirkens menighet. Men nå gjør vi noe 
vi ikke har gjort siden 1890. Vi sender en 
flokk. Til et sted med få menigheter. Det 
er virkelig noe å fryde seg over. La oss be 
om at det alltid vil prege oss som menig-
het. 
 
Be om at det må lykkes. Gud til ære. 
Mennesker til gagn. Og vi kan be med 
frimodighet. For det er etter Guds ord. 
Vårt kall er tosidig og gjelder oss alle. Å 
leve som disipler. Og å gjøre disipler. 
Enten vi har et embete i kirken eller vi 
tilhører ”alle de hellige.” 
 

Dag Martin 
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Metodistkirken på Sotra skal 
ha sin første offisielle guds-
tjeneste på Tranevågen ung-
domsskole, 2.påskedag kl. 
16.00 

 
Pastorene deltar og tilsynsmannen og 
biskop Christian Alstedt vil være med i 
gudstjenesten.  
 
Alle som har anledning er hjertelig vel-
kommen til å feire denne gledesdagen på 
Sotra sammen med den nye menigheten. 
 
Vær med å be for den nye menigheten, 
at den må få bli brukt av Jesus til å gjøre 
disipler og bli en menighet hvor Guds 
kjærlighet og godhet preger mennesker 
og tar vare på og forvandler liv. Fra den 
minste til eldste. 

M E N I G H E T S P L A N T I N G  P Å  S O T R A  

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

Menighetsrådet i vår menighet har som 
mange vil kjenne til, i nært samarbeid 
med medlemmer og venner av menighe-
ten sett store muligheter for et menig-
hetsplantingsprosjekt på Sotra i Fjell 
kommune vest for Bergen. 
 
Hvorfor Sotra, kan du spørre. 
Menigheten vår har til dels mange med-
lemmer og venner av menigheten i dette 
området—i størrelse 20-25 personer. 
 
 

I tillegg har det vært et brennende ønske 
om å spre ut evangeliet. Vi er godt kjent 
med at det er behov for mer evangelise-
ring og kristent arbeid for familier, barn 
og unge også i dette distriktet. 
 
Etter å ha hatt et flott arbeid på Sotra 
siden høsten 2011 besluttet Centralkir-
ken menighet, på onsdag 9. januar i en 
ekstraordinær menighetskonferanse, å 
plante en ny menighet på Sotra. Den nye 
menigheten er en del av Metodistkirken 
Norge. 

Ikke siden 1890 har det vært plantet me-
todistmenighet i Hordaland. Viktigst er 
det likevel av vår kirke er på plass på 
Sotra for å bringe evangeliet ut. 
 
Vi ønsker våre venner på Sotra all mulig 
Guds velsignelse.   

 
 

Hilsen 
Jan Lillevik 

Leder av menighetsrådet 
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SØNDAG 17. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler  
…..  leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 18. mars 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 19. mars 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Pastor Per Braaten ta-
ler. Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 20. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 

 
 
SØNDAG 24. MARS 
PALMESØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Hilde Linnsund leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 
 

FREDAG 29. MARS 
LANGFREDAG 
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste med 
nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Hildur Kleppe leder 
 
 

SØNDAG 31. MARS 
1. PÅSKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler  
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Sangkoret 
 

Tirsdag 2. april 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 3. april 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

SØNDAG 10. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste   
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Filadelfia hornorkester, Drammen 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 11. februar 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 12. februar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 13. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

Fredag 15. februar 
Kl 1730 Konfirmantundervisning 
Kl 1900 Centralen - stedet for deg 
som er 13+   

 
 
SØNDAG 17. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste (kallssøndag) 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Siv Bøe leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 18. februar 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 19. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Informasjonsleder i 
Åpne Dører, Stig Magne Heitmann, 
taler. Roald Zweidorff leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 20. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 

 
 
SØNDAG 24. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
Brede Aasen leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 

Tirsdag 26. februar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 27. februar 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

 
SØNDAG 3. MARS 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler  
Silje Myntevik leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 4. mars 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 5. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 6. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 

 
 
SØNDAG 10. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste med  
medlemsopptakelse 
Tilsynsmann Svein Veland taler  
Hilde Linnsund leder 
Minikoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Menighetskonferanse etter  
gudstjenesten 
 

Mandag 11. mars 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 12. mars 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 13. mars 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

Fredag 15. mars 
Kl 1730 Konfirmantundervisning 
Kl 1900 Centralen - stedet for deg 
som er 13+   

 



M E N I G H E T S K O N F E R A N S E N  1 0 .  M A R S  

I år er menighetskonferansen tidlig og på 
et litt uvanlig tidspunkt: søndag 10.mars 
– cirka kl. 13.00 etter at gudstjenesten er 
ferdig. 
Tilsynsmann Svein Veland leder 
konferansen. 
Konferansen blir en merkedag for 
Centralkirkens menighet, ettersom 
Metodistkirken på Sotra offisielt får sin 
stiftelsesdag på denne menighets-
konferansen.  

Det skal velges tillitspersoner både for 
Centralkirkens menighet og for 
Metodistkirken Sotra. Budsjetter skal 
vedtas. 
 

INFORMASJONSMØTE  OM DET Å 
BLI MEDLEM I CENTRALKIRKEN 
 
Onsdag 20.februar kl. 20.00 – 22.00  
skal vi ha et orienteringsmøte (no strings 
attached) for de som har gått med tan-
ken eller vurderer om det å bli medlem i 
menigheten er noe for dem  -  eller også 
dere som ønsker å finne ut mer om hva 
det egentlig innebærer. Kanskje er du en 
av dem? 

Noter at rapporter til menighets-
konferansen for konferanseåret 2012-
2013 må være kirkens kontor i hende, 
innen mandag 18.februar. 
Rapporter sendes til 
post@centralkirken.no 
 
Vi håper at så mange som mulig av våre 
medlemmer vil være tilstede!  
Andre er også hjertelig velkommen til å 
delta. Stemmerett for opptatte 
medlemmer. 

I N F O R M A S J O N S M Ø T E  2 0 .  F E B R U A R  

På møtet vil pastor Dag Martin Øste-
vold  dele litt om kirkens historie, dens 
oppbygning, dens lære, verdier og visjon. 
Og forhåpentligvis ha en samtale  som gir 
svar på hva det innebærer å være med-
lem i kirken av forpliktelser og mulighe-
ter.  Alle spørsmål  er velkommen.  
 
Har du spørsmål om dette, eller ønsker å 
melde din ankomst – kontakt gjerne pas-
tor Dag Martin om det. 

(dagmartin@centralkirken.no  
mob. 912 44 063) 
 
Selve medlemsopptakelsen har vi plan-
lagt å ha SØNDAG 10.MARS PÅ GUDS-
TJENESTEN 

Ed Silvoso i Bergen  

15.-17. februar 

 
«Er det mulig å nå en hel by for Kristus? 
Dette var et av de første og mest vedva-

rende spørsmål jeg stilte meg selv som 
en ny troende. Erkjennelsen av at Gud 
ønsker at ingen skal gå fortapt, og at 
Kristus ga seg selv i løsepenger for alle 
(se 1 Tim 2,4-5; 2 Pet 3,9), gjorde at jeg 
stadig undret meg på hva som skulle til 
for at menigheten i en gitt by kunne nå 

S Ø K  F R E D  F O R  B Y E N — O G  B E  F O R  D E N  

frem med de gode nyhetene til alle inn-
byggerne», forteller Ed Silvoso. 

Spørsmålet har fulgt ham. Han er overbe-
vist om at «byer står sentralt i Guds frel-
sende strategi. Misjonsbefalingen begyn-
ner med en by, Jerusalem, og kulminerer 
når en annen by, det nye Jerusalem, blir 
Guds evige bolig midt i sitt folk. For å 
oppfylle misjonsbefalingen må vi nå hver 
by på jorden med evangeliet». 

 

Fra byer i hjemlandet Argentina til byer i 
en rekke land har Ed Silvoso og medar-
beidere høstet stadig rikere erfaringer 
ved å inspirere og undervise lokale krist-
ne til å søke byens fred, til å se både 
hvordan mange blir kristne, og at byen 
forvandles ved at Gudsrikeverdiene får 
prege ikke bare menigheten, men også 
samfunnet. Mottoordet er transforma-
sjon. Se edsilvoso.com. 

 

Ruth og Ed Silvoso besøkte Bergen flere 
ganger på begynnelsen av 2000-tallet. En 
rekke av byens menigheter og nettverk 
har invitert dem tilbake og gleder seg til å 
ønske dem velkommen igjen. 

mailto:post@centralkirken.no
mailto:dagmartin@centralkirken.no


 
VI GRATULERER 
 
75 år 
Else Marie Rasmussen, 23. januar 
Per Braaten, 9. februar 
Harald Monsen, 12. mars 
80 år 
Randi Prestø, 19. januar 
85 år 
Aslaug Helland, 12. januar 
Sonja Quam, 14. februar 
Else Marie Norgård, 1. mars 
90 år 
Arnfrid Reigstad, 5. mars 

O R D  F R A  K I R K E F E D R E N E  

”Gud er universets opphav, et opphav 
som ikke har noen annen årsak. Dette 
lærer våre øyne oss når vi betrakter natu-
rens orden. Gjennom synlige ting åpen-
bares den naturens orden som gjør det 
mulig for fornuften å utlede universets 
opphavsmann. Hvordan kunne universet 
bli til og hvordan kunne det fortsatt ek-
sistere, dersom ikke Gud hadde gitt det 
dets eksistens og hvis Han ikke opprett-
holdt det fra dag til dag? Når vi ser et 
velbygget og godt stemt instrument, eller 

når vi hører lyden det gir fra seg, tenker 
vi med en gang på den som har bygget 
det eller på den som spiller på det. Vi 
kjenner ham kanskje ikke personlig, men 
vi blir minnet om ham. Slik er det med 
den eksistens som som har skapt verden, 
som setter den i bevegelse og opprett-
holder den. Vi tviler ikke på hans eksis-
tens. Vi forstår oss ikke helt på ham, men 
vi blir minnet om ham. Det ville rett og 
slett være dumt å la være å trekke den 
slutning, ikke å akseptere det naturen 

lærer oss, ikke å erkjenne Gud, den Eksis-
tens i hvis bilde vår ånd er skapt og som 
fornuften gir oss kjenneskap til. Selvføl-
gelig snakker vi om begrenset kunnskap. 
Hadde vi fullstendig kunnskap, var det 
ingen grunn til å søke videre. Vi ville alle-
rede eie formålet for vår lengsel, vårt livs 
store mål, det vår sjel av all kraft strekker 
seg mot.” 
 
(Gregor av Nazianz – 329-389e.Kr. ene-
boer. Kirkefader i Østkirken.  

– Om fast givertjeneste i Centralkirken 
”Vil du være trofast med.. dine gaver,” 
spør vi blant annet om når nye medlem-
mer opptaes i menigheten. Trofasthet  - i 
denne sammenheng - handler også om 
hvordan vi forvalter pengene våre.  
Hvordan du velger å gi er helt opp til deg. 
Hva du velger å gi er naturligvis også helt 
opp til deg.  
 
Vår menighet vil med frimodighet kalle 
deg til å gi tienden; ti prosent av det som 
du mottar i lønn. Det er et bibelsk prin-
sipp vi finner både i det gamle og det nye 
testamentet. Og vi ønsker oss glade give-
re. Som elsker kirken, ber for dens arbeid 
og brenner for Guds rikes utbredelse - og 
som vil bruke av sine midler for at det 
kan skje. Skriften sier: ”Den som sår spar-
somt, skal høste sparsomt, men den som 
sår rikelig, skal høste rikelig.” Et prinsipp 

som sikkert også gjelder alle sider ved 
livet vårt. Og Skriften kaller oss til å 
”sette til side” slik at vi kan gi først til 
Gud det som rett er. 
 
Det enkle er ofte det beste, sies det noen 
ganger. Derfor vil vi igjen presentere deg 
for en fast, strukturert givertjeneste, 
hvilket er noe vi vil anbefale for alle som 
har Centralkirken som sin menighet. 
Metodistkirken er godkjent som motta-
ker av pengegaver hvor du kan få 28% 
skattefradrag for inntil kr. 12.000,- pr. 
person. Det er krav om å oppgi person-
nummer for den som vil ha skattefritak. 
Gavene blir anonyme for Centralkirken 
og vår menighet vil ikke vite hvem som 
har gitt hva. Metodistkirken sentralt rap-
porterer 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 rygg-
raden i vår økonomiske drift. Via en tele-
fon 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-
ger selv hvor mye du vil gi fra måned til 
måned – akkurat som før.  
 
Har du spørsmål om denne typen giver-
tjeneste, ring Metodistkirken sentralt på 
23 33 27 00 og spør etter Ragnar Falch, 
eller send epost til 
post@metodistkirken.no Mange i vår 
menighet, og stadig flere - 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! 

” V I  V I L  V Æ R E  T R O F A S T . .  M E D  V Å R E  G A V E R ”  

Pastor Lloyd Nyarota besøkte Centralkir-
kens menighet, søndag 21.oktober i for-
bindelse med sin reise til Norge og møter 
med Misjonsselskapet vårt. Han er pastor 
i Zimbabwe og er koordinator for mi-
sjonsarbeidet som gjøres i samarbeid 
mellom Metodistkirken i Zimbabwe og 
Norge. Blant annet. 
Det var en stor glede å ha Nyarota i pre-
kestolen, og han talte frimodig og sterkt 
om Gud som ”vendte min klagesang til 
dans.” 
Ekstra spesielt var det at Nyarota er me-
get godt kjent i det distriktet av Zimbab-
we (før Rhodesia) som vår egen Odny 
Anfinsen arbeidet i ved misjonsstasjonen 
og skoler – sammen med sin mann, pas-
tor Hans Faye Anfinsen i en periode på 22 
år – på 50-60 tallet og begynnelsen av 

1970 årene. Han kjente da også til deres 
arbeid. 
Da Nyarota var hos oss, tok vi ham der-
for med på besøk til Odny som bor på 
Røde kors sykehjem. Det ble en festlig 
stund mellom flere som har en stor kjær-
lighet til folket i Zimbabwe!! 

Fra venstre: Steinar Anfinsen, Odny Anfin-

sen og Lloyd Nyarota 

B E S Ø K  A V  P A S T O R  N Y A R O T A  

mailto:post@metodistkirken.no


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 

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

 

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen 

Skandinavisk design  

på Bryggen  

www.befas.no 

 

 

 

 

   

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke 

med? 

Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Innføringskurs for 

nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i febru-

ar 2013! 

  

Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det 

vanskelig. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den 

som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine prob-

lem. 

  

Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge 

du er med i tjenesten.  Vanlig vaktturnus er ca. hver 12. dag, tilpasset 

din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig 

via telefon, SOS-melding og SOS-chat. 

  

Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser. 

Innføringskurs starter 11. februar 2013. Kurset er gratis og omfatter 

undervisning om samtalemetodikk og krisehåndtering. Interessert? 

  

Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin 

                Tlf 55 32 58 45 / mob 941 83 654 

                Epost: bjorgvin@kirkens-sos.no 

                Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin  

mailto:bjorgvin@kirkens-sos.no
http://www.kirkens-sos.no/


 B 

Vi som utgjør menighetsrådet (MR) i Cen-
tralkirken i arbeidsåret 2012 og 2013 er 
først og fremst takknemlig for den tillit 
menigheten har vist oss ved å velge oss 
inn i menighetens øverste organ.  Sam-
mensetningen er slik at de fleste i tillegg 
til å være medlem av MR også er ledere 
av et av hovedutvalgene i menigeten. 
 
Det er vårt inderlige ønske at vi gjennom 
disse vervene kan få være med å bringe 
ut evangeliet til mennesker om Guds 
nåde og frelse gjennom Jesus Kristus. 
 
Centralkirken menighet er en del av Me-
todistkirken i Norge og på kirkens årskon-
feranse i 2012 la kirken frem en overord-
net strategi og plan for det fokus menig-
hetene bør ha for sitt arbeid i de kom-
mende årene.  Det var særdeles hyggelig 
og godt for oss som var delegater til års-
konferansen å kunne konstatere at den 
strategi og de planer vi har hatt i menig-
heten er svært sammenfallende med det 
kirken sentralt nå legger frem.   
 
I visjonen som kirken har står det at me-
nighetene skal være «en relevant, åpen 
og vital kirke, hvor mennesker finner tro 
og tilhørighet og utrustes til tjeneste som 
Jesu etterfølgere».   
 
Menighetens arbeid skal gjenspeile fire 
fokusområder:   

 Vi vil ta diakonalt og sosialt 
ansvar for mennesker i nød og 
overfor utsatte grupper. 

 Vi vil være med og bekjem-
pe global fattigdom og dødelige 
sykdommer relatert til dette. 

 Vi vil skape nye trosfelles-
skap og arbeide for å fornye 
våre menigheter. 

 Vi vil utvikle kristne ledere 
som kan være med og fornye og 
omskape kirken og verden. 

 
Dette er ambisiøse mål og kan virke over-
veldende for den enkelte menighet.  

Imidlertid tenker jeg at vår menighet i sitt 
arbeid og virke har fokus på flere av disse 
punktene.   
 
Diakonal -og tjenesteutvalget vårt starter 
i disse dager opp med sorggrupper som 
skal være et tilbud nettopp til mennesker 
som av ulike årsaker er i en utsatt perio-
de i livet.  Evangelisering- og misjonsut-
valget planlegger støtte til utdanning av 
kristne ledere i Zimbabwe og støtte til 
brønnprosjekter, personalutvalget vil ha 
fokus på å utruste ledere til lokalpredi-
kant, sikre at menigheten har pastoral 
betjening og vil legge til rette for at me-
nigheten kan ta i mot nyutdannede pres-
ter som kan ha våre erfare pastorer som 
mentor før de går ut i menigheter.  Sam-
me utvalg har også ansvar for felles-
skapsgruppene mm.   
 
Innenfor barn og ungdom har vi mange 
gode aktiviteter slik som myldredag, alle 
gruppene under gudstjeneste for barn- 
og ungdom, samlingssted for ungdom og 
konfirmanter på fredager.  Arbeidet på 
Sotra er utgått fra vår menighet og vi kan 
med stor glede og takknemlig observere 
at arbeidet der ute er til stor velsignelse 
for våre medlemmer som aktivt deltar og 
for de familiene som kommer til myldre-
dagen og fellesskapsgruppene.  
  
I tillegg har vi alle andre tiltak og aktivite-
ter som drives ut fra vår menighet.  Alt 
sammen er i samsvar med kirkens visjon, 
gitt oss av menighetens Herre, Jesus Kris-
tus. Vi skal gå ut og gjør alle folkeslag til 
hans disipler.  Det er stort og rikt å få stå 
i herrens tjeneste og MR er svært takk-
nemlig for alle som stiller seg til disposi-
sjon og gir av sin tid og sine ressurser for 
at menigheten skal oppfylle sitt kall.   
 
Det er MR store ønske og visjon at alt 
arbeidet i vår menighet skjer som en føl-
ge av at vi er flink til å planlegge, at vi har 
dyktige og engasjerte ledere og medlem-
mer og at vi er flinke til å oppmuntre 

hverandre slik at vi går sammen om opp-
gavene.  Menigheten vår er i vekst, Her-
ren vår Gud velsigner oss med stadig å 
legge nye til menigheten.  I stor takknem-
lighet til Gud er det flott å få være i hans 
tjeneste, enten vi er i menighetsråd, i 
utvalg, deltar i sang og musikk, er i felles-
skapsgrupper, er kirkeverter eller hvor vi 
gir vår tjeneste i Herrens vingård. 
 

Hilsen Jan Lillevik leder av MR 

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

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  

EKTESKAPSHELG 
 
Det er ekteskapshelg på Fjellly 
på Sotra 22. til 24. februar. 
Det blir en hyggelig helg der 
god mat, felleskap, undervis-
ning og lovsang står i høyse-
tet.  Werner og Trude Jacob-
sen fra Sentrumskirken på Hø-
nefoss skal dele sine erfaringer 
om livet med oss denne hel-
gen. Det er begrenset antall 
plasser. Påmelding skjer til 
Ragnhild og Per Olav Sølvberg 
(458645987)  


