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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! 

CENTRALKIRKENS NYE FOKUSOMRÅDER 
De nye fokusområdene skal presenteres på gudstjenestene utover 
høsten. Sende: 14. sept, Inkludere: 21. sept, Vokse: 28. sept og Nå 

 ut: 5. okt. 

 



I  K J Æ R L I G H E T E N S  T J E N E S T E  
”Mine kjære, la oss 
elske hverandre! 
For kjærligheten er 
fra Gud. Den som 
ikke elsker har aldri 
kjent Gud, for Gud 
er kjærlighet. Og 
ved dette ble Guds 
kjærlighet åpenbart 

blant oss, at Gud sendte sin enbårne 
sønn til verden for at vi skulle leve 
ved ham. Ja, dette er kjærligheten, 
ikke at vi har elsket Gud, men at han 
har elsket oss og sendt sin sønn til 
soning for våre synder. Mine kjære, 
har Gud elsket oss slik, da skylder vi 
også å elske hverandre.” Utdrag fra 
1. Johannes brev 4,7-12. 
Du har sikkert hørt det mange gang-
er, at Gud elsker deg. At du er verdi-
full, ønsket og elsket av Gud er kan-
skje, for noen, gjentatt til det kjed-
sommelige. Men har du virkelig for-
stått hva det innebærer? Og klarer du 
å tro på det?  
Den største kjærlighetshandlingen 
Gud noensinne har gjort var å sende 
sin sønn Jesus ned til oss her på jor-
den. Gud ble menneske og levde 
midt i blant oss. I tre år forkynte Je-
sus Guds ord, helbredet syke, gjorde 
mirakler og viste spesiell omsorg for 
knuste mennesker. Det Jesus gjorde 
var å vise hele verden hvem Gud er. 
”Ingen har noengang sett Gud, men 

den enbårne, som er Gud og som er i 
fars favn, har vist oss hvem han er” 
står det i Joh 1, 18.  
Jesu soningsdød på korset for våre 
synder er den ultimate kjærlighets-
handlingen og viser hvor høyt Gud 
elsker oss! Han vil ha en relasjon med 
deg. Han er full av nåde, kjærlighet 
og omsorg. Han omgav seg med de 
menneskene som ikke var vel ansett i 
samfunnet, som i Bibelen ofte omta-
les som tollere og syndere. Du må 
ikke være perfekt for å komme til 
Jesus, tvert imot. Uten at Guds lys får 
skinne på de mørke flekkene i livet 
vårt  blir vi ikke bedre mennesker. 
Det er ikke meningen at vi skal klare 
det ved egen hjelp.  
Min oppfordring til deg er: Begynn å 
leve himmelvendt! Å være himmel-
vendt er å ha oppmerksomheten 
rettet mot Guds ord, hans vilje og 
hans plan for livet ditt Å leve himmel-
vendt betyr å leve i Guds nærhet. 
Bruk tid til å lese Guds ord. Bruk tid i 
bønn. Bønn er også å være i stillhet. 
Å lytte. Er du glad i salmer eller lov-
sang? Sett på en CD eller plugg i 
MP3en. Jo mer du lar Gud fylle deg, 
jo bedre lærer du Ham å kjenne. Gud 
er kjærlighet og han skapte oss med 
evnen til å elske. Han skapte oss med 
mulighet til å gjøre det gode. Og vi 
kan elske nettopp fordi Gud elsket 
oss først. Å gi Guds kjærlighet videre 

til andre er den viktigste diakonale 
oppgaven kirken har.  
Diakoni betyr tjeneste. Det handler 
om å ha omsorg for hverandre. Å vise 
kjærlighet og omsorg er ikke en opp-
gave som er forbeholdt kirken, men 
en oppgave alle troende har fått. De  
fleste er nok enige om at verden had-
de vært et mye bedre sted hvis kjær-
ligheten og barmhjertighet fikk det 
siste ordet. Men vi kan alle bidra med 
vårt. Vi klarer ikke alltid å elske, eller 
vise kjærlighet av oss selv. Det må vi 
få hjelp til. Jesus er diakoniens forbil-
de.  I menighetens felleskap blir vi 
utrustet til tjeneste. Her henter vi 
påfyll. Ikke minst kan vi stå sammen i 
bønn for hverandre, trøste og opp-
muntre hverandre. Å være kristen 
kan sammenlignes med å gå på en 
vei opplyst av gatelys. Lyset gjør at vi 
kan se oppgaver etter hvert som vi 
går. Det kan være gode gjerninger. 
Gå i forbønn for noen. Økonomiske 
bidrag. Det kan være åndelig hjelp og 
støtte eller medmenneskelig varme. 
Jo nærmere vi lever Gud, jo lettere 
kommer dette naturlig for oss. Husk, 
du er elsket av Gud først! Vi kan nok 
aldri helt forstå rekkevidden av Guds 
kjærlighet mens vi lever her på jor-
den, men du kan hvile i den likevel. 
Det er det beste utgangspunktet for å 
gi Guds kjærlighet videre. 
                                                      ALBT 

Et nytt arbeidsår i emning. Vi håper 
mange av dere har hatt en forfriskende 
god sommerferie etter tidenes 
sommervær og er motiverte for et nytt 
arbeidsår! 
Som de fleste av dere sikkert har fått 
med dere, har vi arbeidet med en ny 
virksomhetsmodell. Den kan du se hvis 
du ser på dette menighetsbladets 
forside. Menigheten bygges opp omkring 
det vi har kalt ”fokusområder.” 
Menighetsrådet har gått en prosess der 
vi igjen har stilt oss selv spørsmålet: Hva 
vil Jesus med sin menighet? Det er et 
spørsmål vi stadig trenger å stille oss.  Og 
det vi tror Han vil – ut fra Guds ord - det 
ønsker vi også skal ha FOKUS.  Å være en 
del av hans menighet innebærer en 
rekke ting. 
Vi tror vi er kalt til å NÅ UT. Til å rekke ut 

en hånd og tjene mennesker med Jesu 
kjærlighet. Noen vil kanskje kalle det for 
diakoni. Uansett: Vi har et fokusteam i 
menigheten som skal hjelpe oss i 
fellesskap til å kunne tjene i kjærlighet.  
Vi tror vi er kalt til å INKLUDERE. Å få 
oppleve at vi hører til er en stor ting. I 
dåpen synliggjøres dette spesielt. Vi har 
et fokusteam som skal hjelpe oss i 
menigheten, slik at vi sammen skal 
inkludere mennesker som søker til vår 
menighet og vårt fellesskap erfares som 
et sted med ”Åpne dører, åpne hjerter og 
åpne sinn.” Fremfor alt at de selv kan 
åpne seg og møte Jesus Kristus som sin 
personlige frelser og Herre. 
Vi tror vi er kalt til å VOKSE. Alt som Gud 
har gitt liv, vokser. Peter sier: Vokse i 
nåde og kjennskap til Herren Jesus 
Kristus. Fokusteamet VOKSE vil arbeide 

på mange måter for at vi som Jesu 
disipler kan lære ham bedre å kjenne og 
på stadig mer modne måter, følge Ham. 
Vi tror vi er kalt til å SENDE. 
Centralkirken har alltid vært en 
”sendemenighet.” Vi vil være en 
menighet som vinner flere, tar vare på 
og utruster ledere og kan sende ut 
mennesker i tjeneste for Riket. 
Når vi arbeider på disse områdene – i en 
atmosfære av bønn og tilbedelse til den 
treenige Gud – tror vi at Han selv vil 
hjelpe oss i det som er Jesu 
uforanderlige oppdrag til enhver kirke, til 
enhver tid: ”Å gjøre mennesker til Jesu 
Kristi disipler så verden forvandles.” 
Intet mindre.  Hvordan kan du tjene 
kongen? Kom og bli. La oss tjene Herren 
sammen.  

Dag Martin Østevold 
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I S R A E L  

Ingun Notnes har reist til Israel flere 
ganger i året siden 1970. Her er noen av 
hennes møter med det jødiske folk.  
 
Vi lærte nok om at det var et lite land 
som heter Israel på skolen, landet der 
Jesus og profetene vandret, men landet 
ble nok ikke for mitt vedkommende satt 
på «dagsordenen» før Gamal Abdel Nas-
ser skrek sammen med de muslimske 
horder at; »Nå skal Israel utslettes, blodet 
skal flyte og de skal kastes på havet» Vi 
ble så redde! I disse dagene før krigen i 
1967 valgte jeg side i konflikten, og jeg 
fikk medlidenhet med det jødiske folk og 
deres historie. Første gang jeg reiste til 
Israel var i 1970. Før jeg reiste leste jeg 
gjennom hele det Gamle Testamentet, 
synes det var en nødvendig bakgrunns-
historie. Og siden den gang har det blitt 
utallige turer. Min respekt og kjærlighet 
til det jødiske folk har aldri blitt mindre, 
selv om motstanden til tider har vert 
massiv fra noen kanter. 
 
Men så mange herlige mennesker jeg har 
møtt gjennom årene, og så mange tro-
styrkende erfaringer jeg har blitt velsig-
net med gjennom dette folket! Det er 
vanskelig å velge noen få enkeltepisoder i 
et kort innlegg som dette, men la meg 
fortelle deg om noen eldre mennesker 
som bodde på kibbutzen i det som da var 
porten til Negevørkenen. Noen med tato-
verte konsentrasjonsleirnummer på ar-
men og som fremdeles gråt da vi minnes 
de døde på den årlige Holocaust-dagen. 
For meg var det overraskende at de frem-
deles sørget så dypt etter over tyve år… 
Men når man er alene igjen etter hele sin 
slekt så bærer man sorgen så lenge man 
lever. Det forstår jeg mye bedre nå! Noen 
var merket av slit og arbeid på den tørre 
og steinete jorden, de plukket steiner dag 
etter dag i den varme ørkenen. Min 
«fosterfar» Ben Sion, var så stolt og glad 
over resultatene, han slo ut armene og 
sa; « vi har arbeidet og slitt hele tiden, 
men se for et Paradis våre barn kan bo i!» 
Et sted jeg jobbet var det en som passet 
maskineriet og som kom fra Belgia. Jeg 
spurte:« Kom du fra Belgia? Hvordan 
overlevde du krigen og utryddelsen av  
ditt folk i Europa?» Han svarte; « Fra jeg  

var 17 til jeg var 19 år skjulte mine foreld 
re og meg oss i et hus, de som bodde i 
huset visste ikke om at vi var der. Så hver 
gang de var hjemme måtte vi sitte mu-
sestille. Sitte helt rolig, uten å lage en 
eneste lyd.. Jeg var ung, og ville så gjerne 
gå ut, så engang snek jeg meg ut selv om 
min mor og far ikke ville la meg få lov. 
Men jeg fikk ganske straks en Gestapo 
etter meg, så jeg prøvde meg ikke på 
denne «friheten» mer!» Tenk! For en 
ungdom å sitte stille, ikke så mye som et 
eneste lite nys eller host på to år! Men 
det reddet livene deres. 
 
I de senere årene har jeg engasjert meg i 
Exodus Nord sitt arbeid, vi samarbeider 
med Negev kommune i å bygge og utvik-
le ørkenen. Vi er med på å bygge infra-
struktur, samt å hjelpe fattige flyktninger 
å etablere seg. Ellers så prøver vi å gi 
kommunen hjelp til sitt sosiale arbeid 
blant de svakeste gruppene i regionen. 
For et eventyr det har vært å se utvik-
lingen bare på disse årene! Men det fi-
neste er alle flotte og hjertevarme, hardt 
arbeidende folkene vi treffer her. De er 
åpne og inkluderende, gjestfrie og hjelp-
somme. Jeg liker pionerånden blant Isra-
elerne, folk ser muligheter der jeg bare 
ser sand og stein! Og det er et knallhardt 
arbeid å holde ørkenen i sjakk, ikke bare 
ute men også inne, Hele tiden, og spesi-
elt i overgangen mellom årstidene da det 
blåser mest. Den fine sanden legger seg 
overalt, så jeg husker av og til min venn-
innes hjertesukk etter en sandstorm; « 
og så jeg som akkurat i går hadde tatt 
storrengjøring og fått ut all sand, og til og 
med tok ut alle bøkene av bokhylla!»  
Derom du kommer å besøker meg i ørke-
nen, skal du få en oppredd seng og en 
god kopp kaffe. Jeg lover å prøve å holde 
sanden i sjakk! og vi kan ta turer i områ-
det, og du kan få treffe våre naboer og se 
alt det spennende de holder på med på 
disse tørre høydene Vi ligger ikke langt 
fra Egypts grense og du kan bare ta deg 
en kameltur om du vil!  
 
Når vi ser at Gud samler sitt folk fra alle 
verdens hjørner, vet vi at Han har makt 
til å beskytte å bevare både dem og oss, 
hvis man ønsker å ta turen til Israel.  



Mandag 25. august 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 

Tirsdag 26. august 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
Kl 1930 Velkomstkveld for studenter i 
Centrall Hall.  
 

Fredag 29. august 

Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG 31. AUGUST 

Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Silje Myntevik leder 
Pastor Roald Zweidorff taler 
Appell ved kirkens SOS. Lovsang. 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 1. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 2. september 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 3. september 

Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Lørdag 6. september 
Kl 1000 Seminar med sangkoret 
 

SØNDAG 7. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Karen Kristine Rasmussen leder.  
Pastor Dag Martin Østevold taler.  
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Tirsdag 9. september 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 10. september 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 12. september 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG 14. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Brede Aasen leder. 
Vikarprest Thor Sommerseth taler.  
Presentasjon av fokusområdet 
”Sende”. Lovsangsteam 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 15. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 16. september 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 17. september 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 19. september 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE 
Ungdomsmøte. Lovsang, andakt, 
bønnevandring og sosialt felleskap. 
 

Lørdag 20. september 
Kl 2000 Lovsangskveld med Connec-
ted og sangere/musikere fra Central-
kirken 
 

SØNDAG 21. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold leder. 
Dialogpreken med Pastor Dag Martin 
Østevold og Ola Grytten.  
Pres. av fokusområdet ”Inkluder” 
Lovsangsteam. Sangkoret. 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Tirsdag 23. september 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 24. september 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 

 
 

Fredag 26. september 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG  28. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler 
Pres av fokusområdet ”Vokse” 
Lovsangsteam 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 29. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 30. september 

Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Pastor Leif Jacobsen 
Sang: Harald Monsen 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 1. oktober 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 

 
SØNDAG 5. OKTOBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste. Diakoniens 
dag. Silje Myntevik leder 
Diakon Anne-Linda B.Thorsen taler 
Presentasjon av fokusområdet ”Nå 
ut”. Lovsangsteam 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

SØNDAG 12. OKTOBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Pastor Per Braaten taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 13. oktober 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 14. oktober 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

  M Ø T E K A L E N D E R  S E P T E M B E R  – N O V E M B E R  



  M Ø T E K A L E N D E R  S E P T E M B E R -  N O V E M B E R  

 
 
 
 
 
 

Kl 1100 Gudstjeneste 
Brede Aasen leder  
Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam. Sangkoret. 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Tirsdag 18. november 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Grethe Tangen Olsen, 
leder i Exodus.  
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 19. november 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 

 
Fredag 21. november 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG 23. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam.  
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 24. november 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 25. november 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 26. november 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 

 
SØNDAG  30. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole og kirkekaffe 
 
Kl 1900 ”Advent med Sangkoret og 
venner.” Konsert i kirken. 
 

Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

SØNDAG 2. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold leder og 
taler. Lovsangsteam. 
Søndagsskole og kirkekaffe 
 

Tirsdag 4. november 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 5. november 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 7. november 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG 9. NOVEMBER 

Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Silje Myntevik leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 10. november 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 11. november 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 12. november 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 14. november 

Kl 1900 CENTRALEN LIVE 
Ungdomsmøte. Lovsang, andakt, 
bønnevandring og sosialt felleskap. 
 

Tors 13. nov til søn 16. nov 
Konfirmantleir i Sandefjord 
 

SØNDAG 16. NOVEMBER 

Kl 1040 Bønn 

Onsdag 15. oktober 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 17. oktober 

Kl 1900 CENTRALEN LIVE 
Ungdomsmøte. Lovsang, andakt, 
bønnevandring og sosialt felleskap. 

 
SØNDAG 19. OKTOBER. 
HØSTOFFERDAG 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Pastor Jan Robert Madsen taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Tirsdag 21. oktober 

Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Reidun Nyland 
Sang: Hjemforbundsmusikken fra 
Frelsesarmeen. 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 22. oktober 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, knøttsing og barnekor. 
 

Fredag 24. oktober 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år 
 

SØNDAG  26. OKTOBER 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler. Lovsang 
Søndagsskole og Kirkekaffe 
 

Mandag 27. oktober 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 

 
Tirsdag 28. oktober 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 29. oktober 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri 



VI GRATULERER 
Liv Berg som fyller 90 år 29. novem-

ber 2014 
 
 

Tusen takk for Bibelen vi fikk i for-
bindelse med vårt 100 års jubileum i 

mai. For hospitalet Betanien, Åse 
Meistad Skjellevik 

 
Hjertelig takk for vennlig omtanke i 
forbindelse med vår kjære mor Kir-
sten Heggernes bortgang. Varme  

hilsener fra Unni, Gunnar,              
Marit&Viggo, Tor&Tove 

 

 

Etter den tiden ble han av ulike grun-
ner ikke så aktiv lenger, men hjertet 
og relasjoner til sin menighet var der 
hele tiden, og ikke minst gudstroen. 
Bibel og salmebok hørte til Johnnys 
daglige lesning. Johnny var åpen, 
lyttende og tenkende av natur og 
stadig klar for nye erkjennelser og 
oppdagelser på livets vei.  Slik var 
han alltid spennende å snakke med. 
Vi lyser fred over Johnny Reidar 
Johnsen sitt minne! 
Leiv Arne Soltvedt 
I en ung alder av bare 48 år ble Leiv 
Arne Soltvedt, 6.mai -  brått og uven-
tet kalt ut av tiden og bort fra denne 
verden. Med det var hans livsløp full-
endt. Han ble begravet fra Metodist-
kirken i Fyllingsdalen, 12.mai. 
Leiv Arne fikk sammen med sine fem 
brødre vokse opp i Centralkirkens 
menighet. Her fikk han være under 
Ordets hørelse, her spilte han i Cen-
tralkirkens hornorkester og her del-
tok han aktivt i menighetens barne- 
og ungdomsarbeide; alltid blid, venn-
lig og positiv i all sin ferd. 
Leiv Arne hadde et behagelig vesen. 
Han var trygg og rolig i all sin ferd, 
rettskaffen, pålitelig og pliktoppfyll-
ende. Senere i arbeidslivet nøt han 
stor tillit og respekt i alle de forskjel-
lige tillitsverv som ble ham betrodd. 
Leiv Arne var sosial av natur. Han var 
glad i mennesker og flink til å omgås 
folk i alle aldre. Han hadde en hjelp-
ende hånd, ofte en lun replikk og et 
varmt smil. 
I ærbødighet for Guds forsyn lyser vi 
fred over hans minne. 
 

G A V E  T I L  
N Y T T  O R G E L  

I høst prøver vi å starte opp et nytt 
arbeid for studenter, «United 
Methodist Student Movement Ber-
gen - UMSMB». Vår visjon er at 
UMSMB skal bli en godt fellesskap 
for å vokse og styrke hverandre i 
troen, og at de aktive der skal inklu-
deres i menigheten og vårt øvrige 
arbeid. Nå ved studiestart er vi på 
"menneske-fisketur" og besøker 
mange av utdanningsinstitusjonene i 
Bergen; på stands med informasjon 
og for å møte de nye studentene. 
Flere har vært interesserte og spesi-
elt blant de internasjonale studente-
ne har responsen vært positiv. Det er 
kjempeflott siden UMSMB er ment å 
skulle nå ut til både norske og inter-
nasjonale sstudenter, og aktivitetene 
vil også foregå på engelsk. Be for 
UMSMB, våre nye by-borgere fra 
hele verden. Bli med og støtt opp 
om dette nye prosjektet.  

Kirsten Marie Heggernes 
Søndag 18. Mai ved syvtiden om 
morgenen fikk Kirsten Marie Hegger-
nes hjemlov. Hun sovnet stille inn 
med sine nærmeste hos seg. 
Kirsten, eller ”Kissa” som vi kalte 
henne, ble født 26. Januar 1918 og 
ble altså 96 år gammel. Hun ble mor 
til fem barn hvorav en datter døde  i 
ung alder. Med 14 barnebarn, 21 
oldebarn og ett tippoldebarn var det 
en stor familie som tok farvel med 
henne i Centralkirken onsdag 28. 
Mai. Kirsten levde for sin familie. 
Hun vokste selv opp i en stor familie 
som den eldste av 8 søsken. Da hun 
traff sin Arthur og de etter hvert 
stiftet hjem, fikk hun en trofast livs-
venn. Arthur og Kirsten kom fra litt 
ulik familiebakgrunn, men hun var 
brobyggeren som bant familiene 
sammen. De to hadde det godt som 
ektefolk og levde i et harmonisk ek-
teskap, som dessverre tok slutt så 
altfor tidlig. Kirsten mistet sin kjære 
Arthur og satt igjen som enke som 
60 – åring. I Centralkirken hadde Kir-
sten sitt åndelige hjem. Hun var med 
i speideren og ungdomsarbeidet. Her 
var hun i rundt 35 år med i sangko-
ret. Og der gjorde hun en impone-
rende innsats i kirkens vel. Kirsten 
var et sterkt troende menneske som 
også delte sin tro med sin familie.  
Vi lyser fred over Kirsten Marie Heg-
gernes lyse minne. 

Johhny Reidar Johnsen 
Johnny kom til verden som andre 
mann i den søskenflokk på tre brød-
re, den 4. Desember 1923. Han døde 
nå den 16. Juli og ble altså vel 90 år 
gammel. Johnny var født i Bergen og 
oppvokst i Bergen. Han var Bergens 
patriot hele livet, og minnet stadig 
sine omgivelser på om hvor heldige 
vi var som fikk bo i Bergen. Noen år i 
ungdommen dro han til sjøs. Han 
hadde en velutviklet estetisk sans, 
dro til København, tok utdannelse 
som fotograf og ble fotografmester. 
Så skiftet han helt om og ble sjåfør i 
Renholdsverket. I sitt ekteskap med 
Solbjørg ble de velsignet med datte-
ren Vigdis. Johnny vokste opp i Cen-
tralkirken, elsket å synge og stod i 
mannskoret til han var vel 60 år. 

M I N N E O R D  N Y T T  F O R  
S T U D E N T E R  

I forrige menighetsblad presenterte vi 
vårt nye orgel. Vi kan glede oss over at 
orgelet ble installert i sommer og det ble 
innviet på samlingssøndagen. Vi har satt 
i gang en innsamlingsaksjon for å finansi-
ere orgelet og ønsker du å gi en gave kan 
du sette inn beløpet på kontonummer: 
3625.87.07936 og merk med ”Nytt or-
gel”. Tusen takk for din gave! 



 

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 

Skandinavisk design  

på Bryggen  

www.befas.no 

 

 Nattlandsfjellet 1—5098 BERGEN 

FRIST FOR INNLEVERING 
AV  STOFF TIL NESTE 

MENIGHETSBLAD 
ER  

1. NOVEMBER 
 

Ønsker du å få menig-
hetsbladet på e-post? 

Send en melding til   
anne.linda@centralkirken.no 

  

 

  

Vil du gi tid til mennesker som trenger noen å snakke med? 

Velkommen som medarbeider på Kirkens SOS! Du kan gjøre en for-

skjell for mennesker som har det vanskelig, og samtidig oppleve per-

sonlig utvikling. Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjenes-

te, tilgjengelig på telefon og internett. Du får innføringskurs, veiled-

ning og videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten. 

  

Innføringskurs starter i Bergen 29. september. Interessert? 

 

Kontakt: Kirkens SOS; Tlf 55 32 58 45 / mob 941 83 654 

 bjorgvin@kirkens-sos.no  www.kirkens-sos.no/bjorgvin 

  

 

Årskonferansen er Metodistkirken i 
Norge sitt høyeste organ. Den av-
holdes vanligvis i juni. Her foretas 
de viktigste veivalgene til kirkesam-
funnet.  
Spørsmål av læremessig betydning 
blir ikke behandlet her til vanlig. 
Det kan bare Generalkonferansen 
gjøre. Den har representanter fra 
alle Årskonferansene i den verdens-
vide Metodistkirken, og er samlet 
hvert fjerde år. 
 
Vil du vite mer om de valg som er 

blitt gjort på Årskonferansen, kan 
du finne informasjon her: 
www.metodistkirken.no/hoved/
ressurser/aarskonferansen/
aarskonferansen-2014. 
 
Dette er en samleside for alle 
Årskonferansene siden 2006. Her 
vil du finne sakspapirer, dagsor-
den og program, praktiske opp-
lysninger og referater.  
Informasjon kan også finnes i 
”Brobyggeren” – kirkens offisielle 
kirkeblad. 

Å R S K O N F E R A N S E N  

mailto:bjorgvin@kirkens-sos.no
http://www.kirkens-sos.no/
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen/aarskonferansen-2014
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen/aarskonferansen-2014
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen/aarskonferansen-2014
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C E N T R A L K I R K E N  

H Ø S T O F F E R D A G  1 9 .  O K T O B E R  

Søndag 19. oktober kommer pastor, 
Jan Robert Madsen, og forkynner 
Guds ord for menigheten. Jeg hadde 
en prat med Jan Robert for noen da-
ger siden og vi drøste om tiden han 
hadde i Centralkirken og ved Meto-
distkirkens Studisenter i Olav Ryes 
41. Jan Robert Madsen fikk sin første 
ansettelse som pastor i Centralkirken 
under pastor Helge Bratsbergs ledel-
se. Jan Robert uttrykker takknemlig-

het for året i denne menigheten og 
ikke minst for et godt og lærerikt år 
sammen med pastor Bratsberg. Jan 
Robert forteller meg at han husker 
godt - og med takknemlighet - flere 
av menighetens medlemmer, som 
den gang viste omsorg og som støttet 
og oppmuntret oss som ung familie - 
og som ikke minst bar over med meg, 
som den gang var helt "fersk" i tje-
nesten! Jan Robert forteller litt om 
kvinneforeningen der Hjørdis Ulvedal 
var leder. Det var der jeg lærte uten 
att "Bred dina vida vinger O Jesus 
over mig..." . Årene går så hastig, 
men jeg vil helt spesielt nevne alle de 
flotte ungdommene i ungdomskoret 
"Christopher" som jeg den gang had-
de gleden av å være sammen med.  

Jeg minnes tiden sammen med dem 
med særlig glede! Jan Robert sier at 

det dessverre ble bare ett år i Cen-
tralkirken. Etter dette året ble vi bedt 
om å flytte til Hamar og Elverum. Når 
Jan Robert drøser litt på noen av de 
episodene han opplevde fra vår tid i 
Bergen. Med fast stemme sier han at 
disse var med på å forme meg som 
prest, og oss som familie, og gi oss 
en større forståelse av hva det er å 
stå i en tjeneste for kirken.  

Jan Robert gleder seg stort når han 
hører om alt det gode og positive 
som har skjedd i Centralkirken og på 
Sotra. Min bønn for menigheten er 
at Gud må fortsatt gi nåde, klarsyn 
og mot til å ta stadig nye trosskritt til 
fremme for Hans rike. Centralkirkens 
menighet ønsker vår gode venn pas-
tor, Jan Robert Madsen, hjertelig 
velkommen til menighetens Høst-
offerdag.                   Roald Zweidorff 

 Lovsangskveld lørdag 20. sept kl 20 

med Connected og 

sangere og musikere fra Centralkirken 


