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det Centrale 
Metodistkirken ved Fløibanen 

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet 



Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt 
navn. Be, og dere skal få, så gleden deres 
kan være fullkommen. 

Joh 16, 24 

For en tid siden hørte jeg en gammel 
amerikansk slager på radioen. Refrenget 
gikk slik: ”God, give me a Mercedes 
Benz!” Vokalisten som sang gjorde det 
med en bedende stemme. 

Når jeg tenker etter, har jeg visst hørt 
lignende bønner live også – men disse 
bønnene har aldri blitt noen slagere. For 
slike bønner er gale bønner. De blir ram-
met av Jakobs ord: ”Dere ber og får ikke, 
fordi dere ber galt-”  Noen bønner er 
altså gale mens andre er rett. Det er ikke 
alle bønner som åpner himmelen, selv 
om man på slutten føyer til ”….i Jesu 
navn, Amen”. 

Men det er noen bønner som åpner him-
melen. Bønner som bes i Jesu navn åpner 
himmelen. Hva vil det si å be i Jesu navn? 
Å be i Jesu navn er å be slik Jesus ville 
bedt. Jesus ba alltid etter Guds vilje og 
hans bønner var fulle av tro. Disse to 
sider hører sammen. Guds vilje er åpen-

bart i Guds Ord. Derfor bør våre bønner 
være fundert på Guds Ord. Da kan vi 
med stor frimodighet komme fram for 
Gud med det som ligger på vårt hjerte. Å 
be i Jesu navn er å be troens bønn. 

Å be i Jesu navn er å be ut fra hva vi er i 
Kristus. Vi er arvinger og Kristi medar-
vinger. Vi har den samme adgangen som 
Jesus selv til å komme fram for vår Far  i 
bønn. Vi er sønner og døtre. Da Jesus sto 
foran graven til Lasarus, ba han slik: ”Far, 
jeg takker deg for at du alltid hører meg”. 
Hans bønn var fylt av tillit. Det kan også 
våre bønner være. Ikke fordi vi på noen 
måte har gjort oss fortjent til det, men 
fordi Jesu fortjeneste er blitt tilregnet 
oss. 

Å be i Jesu navn er å be ut fra vår stilling i 
Kristus. Vi kommer ikke fram for Gud og 
ber om unnskyldning for hvordan det 
står til med oss. Det er vår tilstand. Vår 
tilstand er avhengig av hvor mye vi har 
tilegnet oss av det nye livet i praksis. Når 
vi ber, gjør vi det ut fra vår stilling i Kris-
tus. Vi er rene og rettferdige. Vi er nye 
skapninger. I Kristus er vi fullkomne. Vi 
har den høyeste plassering man kan ten-
ke seg. Vi sitter med Kristus ved Faderens 
side. 

Bønnen i Jesu navn er barnets bønn til 
sin himmelske far. Han har gitt oss bar-
nekårets ånd og i tillitsfullhet kan vi åpne 
vårt hjerte for ham. Når Paulus ber, sier 
han: Av denne grunn bøyer jeg mine 
knær for vår Herre Jesu Kristi Far,  – Ham 
som ethvert farsforhold i himlene og på 
jorden har fått sitt navn fra (Ef 3,15). Gud 
er den fullkomne far. Når vi ber, kan vi 
kalle ham Far. Og han tar imot oss som 
sine ektefødte barn. Bønn i Jesu navn er 
bønn preget av tillitsfullhet. 

Da Jesus underviste sine disipler om 
bønn i Jesu navn, brakte han inn en helt 
ny dimensjon: å byde i Jesu navn.  I Jo-
hannes 14, 13 sier han: Hva som helst 

dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjø-
re, så Faderen skal bli herliggjort i Søn-
nen. Det ordet som her er oversatt med 
”ber”, er sterkere enn vanlig bønn. Det 
betyr ”å byde”. Nå Jesus ellers i sin av-
skjedstale underviser om bønn i Jesu 
navn, er det Faderen som svarer på våre 
bønner. Her sier Jesus at vi kan byde i 
Jesu navn. Da vil han gjøre det for at Fa-
deren skal bli herliggjort i Sønnen. 

For å få dette forklart nærmere, må vi 
lese Apostlenes gjerninger.   Der ser vi 
hvordan dette fungerte i praksis. Apost-
lene brukte Jesunavnet og mirakler 
skjedde. Da Peter og Johannes stod ved 
den fagre tempeldøren og tiggeren ville 
ha penger fra dem, svarte Peter: ”sølv og 
gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg 
deg. I Jesu Kristi Nasareerens navn, stå 
opp og gå”. Når apostlene forkynte 
evangeliet, gjorde de det i Jesu navn. Og 
Jesus virket med dem. Han var tilstede 
sammen med dem. De forkynte i Jesu 
navn, og de gjorde mektige gjerninger i 
Jesu navn. 

Vi blir fylt med stor ydmykhet og takk-
nemlighet når vi ser hva som er gitt oss i 
Jesunavnet. Vi har fått det navnet som 
åpner himmelen når vi ber og som lar oss 
få oppleve himmelen på jord når vi i tro 
nevner hans navn  over de utfordringer vi 
møter på vår vei. 

Leif S. Jacobsen 

B Ø N N E N  S O M  Å P N E R  H I M M E L E N . . .  

I flere år har det vært en vekkelse blant 
jøder flere steder i verden. Mange har 
kommet til tro på Jesus og bekjenner 
ham som sin Yeshua Ha´Mashiah – Jesus 
Messias. 
Søndag 8. november får Centralkirken 
besøk i gudstjenesten av en messiansk 
jøde ved navn Jeff Bernstein. 

Personlig har jeg kjent Bernstein i flere år 
fra hans gjentatte besøk i Bergen. Han 
har et sterkt Jesus – vitnesbyrd og er en 
engasjerende forkynner. 
Å lytte til Bernstein gir også et viktig inn-
blikk i det som skjer blant kristne jøder i 
dag. 

Leif S. Jacobsen 

B E S Ø K  A V  J E F F  B E R N S T E I N  



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

Roald Zweidorff 
Tlf 91 57 39 86 
roald.zweidorff@ 
centralkirken.com 
 

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

 

Gaver 
Bank: 3625.87.07936 
 

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

Nettside: 
www.centralkirken.no 
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Gled deg til lørdag 14.november 2009, 
for da inviterer ”kreativ kvinnegruppe” 
hele menigheten til basar. 
 
Det har i løpet av august 2008 og fram til 
nå, blitt produsert mange spennende 
gevinster som vi er stolte av å vise fram. 

 
Det vil bli åre-
salg, salgsbord 
fra egen pro-
duksjon, og 
det blir anled-
ning til å få 

kjøpt lodder til hovedtrekning. 
 
Salg av kaker, rundstykker og 
kaffe vil det også bli å få 
kjøpt. 

 
Inntektene vil gå i sin helhet 
til gatebarnprosjektet i Kiev i 
Ukraina. 

 
Vi håper du setter av denne lørdag for-
middagen. Her er alle velkommen, både 
store og små. 
 

B A S A R  1 4 .  N O V E M B E R  

Vi starter opp kl. 12.00 og basaren varer 
frem til kl 16.00. 
 
Arbeidsgruppen er glad for å få denne 
mulighet til å være med og gjøre en inn-
sats for misjonen. 
 
Vær med å be for denne dagen. 
 

 
Hilsen  

Damene i 
”Den Kreative Arbeidsgruppen” 

H Ø S T E N S  E V A N G E L I S E R I N G S A K S J O N  

Fra fredag 23. til søndag 25. oktober har 
vi høstens evangeliseringsaksjon i Cen-
tralkirken. Hovedtaler blir evangelist 
Svein Nordvik. Det blir møter i kirken og 
frilufsmøte og evangelisering på byen. 
Svein Nordvik har også med seg sitt 
team. 
 
Svein Nordvik har en ganske spesiell livs-
historie. Den er et sterkt vitnesbyrd om 
at Jesus kan forvandle en som var falt 
dypt i synd og bruke ham til et redskap i 
sin tjeneste. Oppveksten i bygden Nord-
vik bak Fanafjellet var tøff og preget av 
mobbing på grunn av farens alkoholprob-
lemer. Som en nervøs liten pjokk begyn-
te han selv å drikke i 13 – års alderen. 
Dette ledet ham inn i det harde stoffmil-
jøet i Bergen. 
 
I Bergen kretsfengsel fikk han høre om 
Evangeliesenteret gjennom en annen 
innsatt som vitnet om hvordan han selv 
hadde opplevd Jesus. Med små, famlen-

de skritt begynte Svein å gå den veien 
som skulle lede ham til troen på Jesus 
som sin frelser. Hjelp til å komme ut av 
rushelvetet fikk han ved Evangeliesente-
ret i Drammen. 
Etter endt rehabilitering på Evangelie-
senteret var han tilbake i samfunnet i 
fullt arbeide. Hans arbeidsgiver bekostet 
lederutdannelse på ham, og en tid var 
han bestyrer på ett av Evangeliesenterets 
avdelinger. Han er gift med Hilde, og 
sammen har de to barn.  Du kan lese mer 
om Sveins livshistorie på hans hjemme-
side www.svein-nordvik.no. 
 
Svein Nordvik og team får et tett pro-
gram under evangeliseringsaksjonen i 
Centralkirken. Fredag formiddag er det 
skolebesøk der de vil informere om fare-
ne ved rusmiddelmisbruk. Deretter skal 
de besøke Bergen kretsfengsel. På kvel-
den kl 1900 er det møte i kirken. Svein 
Nordvik taler og det blir vitnesbyrd og 
sang i møtene. 

På lørdag er det friluftsmøte på Vågsal-
menningen fra 12 – 14 med etterfølgen-
de gateevangelisering. 
På kvelden kl 1900 er det møte igjen i 
kirken. Søndag deltar de ved gudstjenes-
ten. Avslutningsmøte for evangeliserings-
aksjonen blir søndag kl 1800. 
 
Vi vil oppfordre hele menigheten til å be 
for disse dagene og til å slutte opp om 
både møtene i kirken og friluftsmøtet 
lørdag. 
 

Kjell Abrahamsen, leder av 
evangeliseringsutvalget 

http://www.svein-nordvik.no/


Onsdag 30. september 
Kl 1130 Kirkens vel 
 

Torsdag 1. oktober 
Kl 1900 Kreativ arbeidsgruppe 
 

SØNDAG 4. OKTOBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdgudstjeneste ved 
pastor Leif S. Jacobsen og pastor 
Roald Zweidorff 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 5. oktober 
Kl 1130 Blåklokken 
Ingen myldredag grunnet høstferie 

 

Tirsdag 6. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 11.OKTOBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor 
Roald Zweidorff og Karen Kristine 
Rasmussen 
Sangkoret. 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 12. oktober 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 

Tirsdag 13. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

Fredag 16. oktober 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 

 

SØNDAG 18. OKTOBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Høstoffergudstjeneste 
ved Roar Fotland og pastor Leif S. 
Jacobsen 
Sangkoret 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 
Kl 1800 
Konsert (se egen annonse) 

 

Mandag 19. oktober 
Kl 1130 Blåklokken 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

Tirsdag 20. oktober 
Kl 1130 Formiddagstreff                   
Dagens gjest: Merethe Kjelby fra 
Åpne Dører.  Greta Abrahamsen le-
der 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 25. OKTOBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved Svein Nord-
vik og pastor Leif S. Jacobsen 
Sangkoret 
Jungelgjengen. Lovsang. 
 

Mandag 26. oktober 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 
 

Tirsdag 27. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

Fredag 30. oktober 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 

 

SØNDAG 1. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdgudstjeneste ved 
pastor Leif S. Jacobsen og pastor 
Roald Zweidorff 
Jungelgjengen. Lovsang. 
Bønnedag i kirken 

 

Mandag 2. november 
Kl 1130 Blåklokken 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 
 

Tirsdag 3. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 8.NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved Jeff Bern-
stein og Anita Barmen Fløisand 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 9. november 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 
 

Tirsdag 10. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

 

Fredag 13. november 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 

 

Lørdag 14. november 
Kl 1200-1600  Basar 

 

SØNDAG 15. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor 
Roald Zweidorff og Brede Aasen 
Sangkoret 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 16. november 
Kl 1130 Blåklokken 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 

Tirsdag 17. november 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Vigdis Bergesen 
Sang: Mary Brevik. Magnus Fotland 
leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 
 

SØNDAG 22. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Leif 
S. Jacobsen og Karen Kristine Ras-
mussen 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 23. november 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 

Tirsdag 24. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

Fredag 27. november 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 

 

SØNDAG 29. NOVEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Leif 
S. Jacobsen og Else Marie Rasmussen 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 
 
 

V I  M Ø T E S  I  K I R K E N  



Foto: Øistein Barmen-Johnsen 

ÅPEN DAG 

 12.SEPTEMBER 



BTO ledes av 

m u s i k e r e n 

Ben Nordby 

fra Bergens-

filharmonien 

og Centralkir-

kens Sangkor 

Bergens Turnforenings Symfoniorkester 

(BTO), i samarbeid med Centralkirkens 

Sangkor, arrangerer konsert i kirken søn-

dag 18. okt. kl. 19.00. 

I tillegg medvirker mannskoret Brage og 

Skala Kristne Hornorkester, begge under 

ledelse av Espen Selvik. 

Jeg ble så velsignet og så inspirert – og 
jeg forteller gjerne litt om hvorfor. 

Søndag 30. august var Kapellet omgjort 
til et stort bønnerom, med mange 
”bønnestasjoner”.  Kapellet var vakkert 
innredet for Guds nærvær på en helt 
spesiell måte. 

 

På de ulike ”bønnestasjonene” i rommet 
var det tilrettelagt for; 

 ¤ Refleksjoner og ettertanke 

 ¤ Samtaler med Gud 

 ¤ Tilbedelse og takk 

Jeg kunne tenne lys for en kjær venn, for 
familien min og for meg selv. 

Jeg kunne skrive brev til Gud og legge det 
i bønnekrukken. 

Jeg kunne formulere min takk til Meste-
ren og skrive den på takketavlen. 

Jeg kunne skrive bønnebegjær og feste 
det til det store trekorset midt i rommet. 

Og i hvileteltet var det mulighet for bare 
å hvile. 

Nydelig avdempet musikk og sang fra cd- 
spilleren var med på å understreke Guds 
nærværet og samtidig stillhet og ro. 

Velluktende duft – som ”fra grønne eng-
er”, var med og preget opplevelsen. 

Og muligheten for å 
være tilstede i bønne-
vakt på en time, var me-
ningsfylt og velsignet – 
timen gikk usedvanlig 
fort. 

 

Vi leser i Bibelen om at 
Jesus noen ganger trakk 
seg tilbake i stillhet for å 
be. 

Denne søndagen var lagt til rette for at vi 
på en helt spesiell måte kunne gjøre det 
samme. 

Jeg ser fram til en neste mulighet – for 
bønnevandring. 

PS! Stor takk til Solveig Barmen Johnsen 
og Anita Barmen Fløisand som laget til 
det flotte bønnerommet. 

Bjørn M. Østevold  

T I L B A K E B L I K K  O G  F R E M T I D S T A N K E  

synger under sin dirigent Inge Fjørtoft. 

Det blir også fellesnummer med kor og 

orkester. Det er lagt opp til et  variert 

program, som spenner over flere mu-

sikksjangre, noe for enhver smak!  

Billetter ved inngangen. 

Familiebillett! 

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

SØNDAG 18. OKTOBER KL. 19.00 MED 2 KOR, SYMFONIORKESTER OG BRASSBAND  

Foto: Øistein Barmen-Johnsen 

S P A C E P A R T Y  C R U S I F A X  



VI GRATULERER 
 

Karen Amanda Leirmo  
90 år den 20. oktober 
 
Berit Bøe Petersen 
80 år den 28. oktober 
 
Conny Gjesdal 
80 år den 
14. november 

 
 
 

 
 

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 

TAKK 

Min varmeste takk for hyggelig besøk og 
vakre blomster på min 85 årsdag. 
Gode hilsninger fra Mia Linnsund 
 
Hjertelig takk til menighet og venner for 
all vennlig oppmerksomhet på min 85 
årsdag. Torleif Nordeide 
 

 
 

ÅRETS KONFIRMANT 
(eksaminand) 
Vi ønsker, Vegard Eikum, velkommen 
som årets konfirmant. Vegard er sønnen 
til Åshild Fotland, og han er 5. genera-
sjons metodist på begge sider av stam-
treet. Vi er glad for at Vegard fører slek-
tens rike og gode tradisjoner videre. Un-
dervisningen startet 4. sept. og vi ber om 
Herrens velsignelse og menighetens for-
bønn for Vegard.       

Metodistkirkens Misjonsselskap 
takker hjertelig for den store 

minnegaven som ble gitt i 
forbindelse med begravelsen til 

Arne "Steffen" Steffensen. 
Gaven går til St. Luke Metodistkirkes 

Gatebarnarbeid, Kiev, 
Ukraina. 

Vi lyser fred over hans minne. 
 

Tove Odland, Misjonssekretær 

KIRKEVERTER 
 
Søndag 4. oktober 
Gunvor & Bjørn Østevold 
 
Søndag 11. oktober 
Bjørg & Mikal Vindenes 
 
Søndag 18. oktober 
Guri Johansen & Harald Monsen 
 
Søndag 25. oktober 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
 
Søndag 1. november 
Aud & Einar Lillevik 
 
Søndag 8. november 
Gunvor & Bjørn Østevold 
 
Søndag 15. november 
Bjørg & Mikal Vindenes 
 
Søndag 22. november 
Guri Johansen & Harald Monsen 
 
Søndag 29. november 
Solveig & Hans Kristian Rygg 

K A N  E G  F Å  
O P P M E R K -

S O M H E I T A  D I  

L I T T ?  

 

Gudstenesta den 4.oktober blir ei guds-
teneste utanom det vanlege. Diakoni – 
og misjonsutvalet i kyrkja har gleda av å 
arrangere denne gudstenesta. No tenkjar 
du kanskje: ”Kva er diakoni?” og/eller 
”Kva er og gjer dette utvalet?”. Dersom 
du kjem i kyrkja denne dagen, lovar eg 
deg at du skal få svar på dette. Vårt mål 
er å bevisstgjera nettopp deg på kva dia-
koni er, og korleis du kan vera med å 
utøve diakoni. Håpar på å sjå deg i kyrkja 
den 4.oktober. Vel møtt! 

 

Solveig Barmen-Johnsen, Ledar av Diakoni – 
og misjonsutvalet 



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  

presten ”pytt og panne” og måtte ordne 
opp i det meste. Jeg kom tett inn på 
mange menneskers liv. Lærerikt og ut-
fordrende - det gjør noe med en når en i 
løpet av de 3 årene var med på begravel-
se til 12 av menighetens medlemmer! 
 
-I tillegg var du og ”konemor” Randi i 
familieetableringsfasen, nybakte foreldre 
3 dager etter velkomsten på Notodden 
og da dere dro derfra var familien økt til 
4 medlemmer. 
Så  gikk ferden  til Harstad for å møte nye 
utfordringer – der skulle bygges ny kirke. 
Det ble nok strie år, men Roar er enig 
med meg i at det har vært  utviklende år 
både på det personlige og menneskelige 
planet.  Metodistkirken i Norge må ha 
hatt tro på han når de ga en så ung mann 
slike utfordringer. 6 år ble de værende i 
Harstad og da de dro derfra i 1986, var 
familien økt til 5. 
I løpet av disse årene møtte Roar og Ran-
di på nytt kallet fra Gud. Under et besøk 
på misjonsdagen i Øståsen menighet – 
Randis barndomsmenighet – ble de over-
bevist om at Gud ville bruke dem i Afrika, 
nærmere bestemt Liberia. Etter et års 
forberedelse i England var de klare til å 
dra ut i 1987. Etter 2 år reiste de hjem på 
ferie. Da brøt krigen i Liberia ut og det 
ble umulig å reise tilbake. 
-Men kirken her hjemme hadde bruk for 
deg videre. Vi i Centralkirken var heldige 
og fikk deg i halv stilling som du kombi-
nerte med jobb på Betanien. Hva skjedde 
så etter det? 
-I  - 91 ble jeg ansatt som  lærer ved 
”Metodistkirkens  praktiske teologiske 
seminar og Bibelskole”. I --98 overtok jeg 
rektorstillingen der. Nye direktiver og 
støtteordninger fra staten gjorde at det 
etter hvert ble for vanskelig å drive sko-
len på selvstendig basis.  Vi måtte se oss 
om etter samarbeidspartner slik at vi 
kunne tilby bachelor -og mastergrader. 
Vi endte opp med å inngå avtale med 
Menighetsfakultetet som er den høyere 
utdanningsinstitusjonen som står nær-
mest vår kirkes teologiske fundament. 

-Naturen nærmer seg den mest fargerike 

årstiden – høsten. Selv om mange synes 
det er vemodig når dagene blir kortere 
og mørkere, så har vi likevel mye å glede 
oss over. Vi har hatt en vår, sommer og 
nå høst  med alt det som  naturen har 
gitt oss av sin grøde. I takknemmelighet 
er det nå på tide at vi også gir noe tilba-
ke. Det skal vi få anledning til i forbindel-
se med høstofferdagen – 18.oktober. 
 
I den forbindelsen har menigheten invi-
tert en av ”våre egne sønner” nemlig 
Roar Gerhard Fotland. Han skal være 
dagens  budbringer  denne dagen.  Selv 
om han er vokst opp i menigheten og 
”gått gradene” fra vuggeavdelingen til 
søndagsskolen, søndagskolemusikken, 
speideren, kor, konfirmant og ungdoms-
arbeid, så er det nok mange i dagens 
menighet som ikke kjenner så godt til 
han.  Menighetsbladets utsendte har 
derfor tatt en prat med Roar for at han 
skal bli litt mer kjent for flere av oss. 
 
-Kan du fortelle litt om  hvordan du som 
ung mann opplevde kallet til å gå inn i 
fulltidstjeneste for Gud og kirken vår? 
-Det var i gymnastiden da Jesusvekkelsen 
kom. Den skapte en endring som talte til 
min generasjon. Det var en skikkelig vek-
kelsesbevegelse som ga meg et bevisst 
forhold til troen, Jesu kjærlighet ble så 
virkelig og nær at jeg måtte bare stå fram 
med en tydelig bekjennelse. Jeg fikk 
trang til å gi troen videre  til andre. 
-Etter gymnaset begynte du på preste-
skolen vår – ”Seminaret” og som 22-åring 
var du klar for en krevende og ansvarsfull 
jobb i kirken. Fortell! 

-Ja, først var det 3 
år på Notodden, en 
liten menighet på 
ca. 45 medlemmer. 
Det var litt av en 
overgang fra vår 
store menighet der 
vi hadde komiteer, 
styrer og stell for 
det meste. Der ble 

Samarbeidet fungerer overmåte bra. Vår 
kirke tar selv ansvaret for det spesielt 
metodistiske med hensyn på identitet og 
teologi. 
-Hvordan ser du på kirkens framtidige 
bemanningssituasjon? 
-Utfordringen er at vi har for få unge. 
Noen godt voksne har gått inn i kirkens 
tjeneste- og det er bra, men vi trenger 
unge for å gjøre kirken bedre tilpasset 
vår tid. 
-Kirken vår kalles ofte ”Brobyggerkirken”, 
vi er åpen for samarbeid med andre kir-
kesamfunn. Det fellesskapet som etable-
res i utdanningsfasen for prestene våre 
nå, kan gjerne virke utviklende på denne 
fronten? Roar sier seg enig i det og me-
ner  at studentene må bli mer bevisste 
på hvem vi metodister er i møte med 
andre trossamfunn. Også i forhold til 
andre kulturer og tradisjoner er dette 
viktig, sier han. Det er mange kristne 
blant våre nye landsmenn. Det betyr mye 
at vi  kan være kirke også for dem, sier 
han. Dette er nok noe som ligger Roar 
sterkt på hjerte ettersom han har tatt 
doktorgrad  på  afrikansk teologi i møte 
med kristendommen. ”Kristendommen  
må tilpasses lokale forhold og den lokale 
kulturen vil sette sitt preg på hvordan 
troen leves ut”, uttaler han. 
 
-Har du noen spesielle ønsker, tanker og 
visjoner for din barndoms menighet? 
-Vekkelse var utgangspunktet for vår 
menighet. Det var mennesker som våget 
forandring, som ville vekst og søkte noe 
nytt. Det ønsker jeg at vi skal fortsette 
med! Menigheten er blitt mer kulturrele-
vant og åpen for nye generasjoner. Jeg 
ønsker at menigheten fortsetter i det 
sporet. Det er viktig å ta med seg tradi-
sjoner, gjøre bevisste valg og la det nye 
som vokser fram få utvikle seg i et godt 
menighetsfellesskap. 
På vegne av menigheten - takk for samta-
len. Hjertelig velkommen til høstofferda-
gen-vi gleder oss!!!  
 

Karin NIlsen 

R O A R  F O T L A N D  T I L  H Ø S T O F F E R D A G E N  
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