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det Centrale 
- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet 

Metodistkirken ved Fløibanen 



Lukter kan være sterke eller svake.  Til-
trekkende eller frastøtende.  Det som er 
felles for saker og ting som lukter er at 
vår evne til å lukte dem gir oss informa-
sjon og en spesiell oppfatning om disse 
tingene.  Har du for eksempel kjent duf-
ten av nystekte vafler, vet du hva det er 
neste gang din nese er i nærheten av 
dem. 

Også kristne lukter.  De som lever i Ån-
den er i følge Paulus bærer av en parfy-
me som forteller andre mennesker at de 
har fellesskap med Jesus. Også i astma- 
og allergiforbundet vil den være omfav-
net. «Men Gud være takk, som alltid lar 
oss vinne seier i Kristus og ved oss åpen-
barer duften av kunnskapen om Ham på 
hvert et sted.  For vi er en Kristi vellukt for 
Gud blant dem som blir frelst og blant 
dem som går fortapt. » (2.Kor.2,14f) 

Her ser vi to ting :  For det første at vi 
som troende har vunnet seier i Kristus.  
Fordi Jesus vant har vi vunnet. Dette er 
påskens gode nyheter.  Vi er i Kristus og 
har ved troen på Ham mottatt tilgivelse 
for syndene, er blitt rettferdiggjorte av 

nåde og har fred med Gud.  Vi har det! 
Gud være takk!! 

For det andre:  Har du vunnet seier i Kris-
tus, og lever det nye livet i Ånden - da 
lukter du - og legg merke til hvilken lukt 
det er:  Det er en vellukt, og den er av 
himmelsk kvalitet og garantert tiltrek-
kende. 

Ikke bare det.  Denne vellukten er også 
svært betydningsfull.  Det er gjennom 
denne vellukten mennesker ifølge Paulus 
kan få åpenbart kunnskapen om Gud.   
Som en parfyme dufter overalt når den 
er blitt påført, slik åpenbares denne duf-
ten av kunnskapen om Gud på hvert sted 
du setter din fot. Dette er store ord, og 
store løfter.  Gud lever i deg og gjennom 
deg! 

Gud ønsker å gi mennesker kunnskap om 
Jesus.  Den kunnskapen åpenbares pri-
mært i Skriften.  Men den åpenbares 
også gjennom kristne som lever det nye 
Jesus-livet i kjærlighet, i hverdagen, på 
hvert sted.  Og den er som en attraktiv 
vellukt.  Om Jesus selv står det i Lukas 
15,1 :  «Alle tollere og syndere holdt seg 
nær til ham for de ville gjerne høre 
ham.»  Det var nemlig en duft av kunn-
skap om Gud som fylte et hvert sted hvor 
Mesteren satte sine føtter.  Ja, det var en 
vellukt av kjærlighet med åndelig og sje-
lelig tiltrekningskraft på menneskene 
som var sammen med Ham.  I ham så de 
Gud og kunne bli kjent med hvem Gud 
er.  Gjennom et forvandlet liv av Jesus, 
kan det samme skje igjen.  «For slik som 
han er, slik er også vi i denne ver-
den.» (1.Joh.4,17b) 

 

Nå er det riktignok noen som møter krist-
ne som lukter frastøtende.  Og det kan 
hende.  Selv om du dusjer i dag og tar på 

både deodorant og parfyme, må du 
sannsynligvis gjøre det samme i morgen.  
For i livets jag skitnes du til.  Slik er det 
også som kristen.  Vi skitnes til av synd 
og urenhet og trenger å bli renset.  Hver 
dag, kanskje flere ganger for dagen.  
Skriften sier at de som har et håp om å 
bli lik Jesus når Han kommer, de « renser 
seg selv, like som Han er 
ren.»  ( 1.Joh.3,3) Hvis ikke blir vi illeluk-
tende.  Og syndens urenhet har aldri hatt 
åndelig tiltrekningskraft eller ført noen til 
Jesus.  Tvert imot. 

De gode nyhetene er at når du kommer 
til Jesus, blir renset og fornyet i kjærlig-
hetsfellesskapet med Ham, da blir noe av 
Hans tiltrekkende vellukt automatisk 
overført på deg.  Ja, du trenger ikke en 
gang å anstrenge deg!  Den bare er der.  
Og du får spre kunnskapen om Ham som 
en vellukt på hvert et sted. Og gjennom 
deg får mennesker se noe av hvordan 
Gud er.  Hvilken nåde, glede og privilegi-
um!  Kristen parfyme.. 

 
 
 

Dag Martin Østevold 

K R I S T E N  P A R F Y M E . .  

Menighetens oppdrag 
Denne lille hilsenen måtte jeg forandre 
begynnelsen på etter å ha skrevet noen 
linjer. I første versjon startet jeg med å 
ønske velkommen til et nytt arbeidsår i 
Centralkirken. Da jeg leste setningen 
skjønte jeg at noe var helt galt. For me-
nigheten er ikke et arbeidsfellesskap el-
ler et prosjekt der vi starter et nytt ar-
beidsår. Menigheten er en organisme der 

vi deler liv og har del i Kristi liv. Samlings-
dagen markerer at de ulike delene av 
menighetsvirksomheten starter opp igjen 
etter ferien. Men menighet handler ikke 
først og fremst om å gjøre, men om å 
være. 

Men du verden så mye vi har å gjøre. 
Menighetens oppdrag er å utføre Guds 
oppdrag. Vi skal bringe evangeliet ut til 
stadig nye mennesker og vi skal oppdage 
stadig nye dybder i Guds velsignelser. 

Men dette arbeidet skal springe ut fra 
livsfellesskapet med Gud og med hver-
andre. Da blir det Han som virker i oss. 

Velkommen til livsfellesskap. 

Leif S. Jacobsen 

H I L S E N  F R A  P A S T O R E N  



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

Dag Martin Østevold 
Tlf 91 24 40 63 
dagmartin@ 
centralkirken.com 
 

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

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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MR - MENIGHETSRÅDET 
 
Leder:  Roar Barmen-Fløisand 
Legleder: Brede Aasen 
Sekretær: Hildur Kleppe 
PU:  Jan Lillevik 
FU:  Gunnar Hammerstad 
EU:  Bjørn Arne Østevold 
DMU:  Helen Nordeide  
  Johansen 
Barnas leder: Mirjam Østevold 
Ungd. leder: Dag Martin Østevold 
Seniorrepr: Mikael Vindenes 
Pastorene: 
Legdelegater: MR-leder og legleder 
  Vara (2008-2011): 
  Mirjam Østevold 
 
 
PU - PERSONALUTVALGET 
 
Leder:  Jan Lillevik 
2008-2011: Knut Rasmussen 
  Siv Bøe 
2009-2012: Helen Nordeide 
  Johansen 
2010-2013: Jan Lillevik 
  Roald Zweidorff 
  Legleder 
  Pastorene 
 
 
EU - EVANGELISERINGSUTVALGET 
 
Leder:  Bjørn Arne Østevold 
  Kerstin Jacobsen 
  Kjell Abrahamsen 
  Stein Erik Fæø 
  Kari Fjørtoft 
  Thomas Bachman 
  Pastorene 
 
 

GU - GUDSTJENESTEUTVALGET 
  
Leder:  Legleder 
  Gudstj.ledere 
  Barnas leder 
  Repr for organistene 
  Repr for sangkoret 
  Repr for   
  lovsangsgruppene 
  Repr for teknikerne 
  og de som kjører pp 
  Repr for møteverter 
  Repr for 
  nattverdmedhjelperne 
  Repr for skriftleserne 
  Repr for kollektørene 
  Pastorene 
 
 

 
FU - FORVALTNINGSUTVALGET 
 
Leder:  Gunnar Hammerstad 
Kasserer 
menigheten: Gunnar Hole 
Kasserer 
kirkevergene: Inge Fjørtoft 
  Ole Jørgen Fæø 
  Hans Kristian Rygg 
  Karin Nilsen 
 
 
 

DMU - DIAKONI- OG MISJONSUTVALGET 
 
Leder:  Helen Nordeide 
  Johansen 
  Gunvor Østevold 
  Roald Zweidorff 
  Vetle Karlsen Eide 
  Jofrid Hammerstad 
 
 
RU - REVISJONSUTVALGET 
 
  Svein Myhre Johansen
  Mikael Vindenes 
NU - NOMINASJONSUTVALGET 
 
Leder:  Pastor 
2008-2011: Hans Zweidorff 
2009-2012: Svein Fæø 
  Ann Katrin Østevold 
2010-2013: Roald Zweidorff 
  Birthe Lillevik Fæø
  Ass. pastor 
  Legleder 
 
 
SOMMERFESTEN 2011 - 2012 
 
Leder:  Hildur Kleppe 
  Lars Henrik Østevold 
  Anita Barmen-Fløisand 
  Endre Johnsen 
  Sissel Flølo 
  Bjørn Martin Østevold 
  Hilde Kristin Østevold 
 
KONTAKTPERSONER/REPRESENTANTER 
(ikke valgt, men til orientering) 
 
Kvinneforbundet: Gunvor Østevold 
RUSFRI:  
   



V I  M Ø T E S  I  K I R K E N  S E P T E M B E R  2 0 1 0  

Kl 1730 Babysang, Knøttsing og  
Crusifax 
 

Tirsdag 21. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 
 
 

SØNDAG 26. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
pastor Roald Zweidorff taler 
Brede Aasen leder 
Jungelgjengen 
Lovsang 
 

Mandag 27. september 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og  
Crusifax 
 

Tirsdag 28. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 
 

SØNDAG 3. OKTOBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Jungelgjengen 
Lovsang 

SØNDAG 5. SEPTEMBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler  
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Sangkoret 
Jungelgjengen 
Lovsang 
 

Mandag 6. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og  
Crusifax 

 

Tirsdag 7. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 
 

SØNDAG 12. SEPTEMBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karin Nilsen leder 
Jungelgjengen 
Lovsang 

Mandag 13. september 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og  
Crusifax 
 

Tirsdag 14. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SØNDAG 19. SEPTEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste med dåp 
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Siv Kristin Bøe leder 
Sangkoret 
Jungelgjengen 
Lovsang 
 
 

Mandag 20. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 

Høsten 2010 starter vi opp et nytt tilbud 
for barn fra 10 år og oppover på myldre-
dagen.  
 
Ønsket er at dette skal være et kult opp-
legg for de store barna, som kan bidra til 
at de fortsatt ønsker å komme til kirken. I 
tillegg håper vi at aktiviteten kan være 

med på å gi opplæring til en evt. fremti-
dig tjeneste i menigheten. 
På aktiviteten, som foreløpig har fått 
navnet ”popskolen”, vil barna få opplæ-
ring i sang, instrumenter, dans, drama, 
lyd og media. 
 
I den forbindelse lurer vi på om det er 
noen som har gamle instrumenter (f.eks 
gitar) hjemme som ikke er i bruk og  
som kunne doneres til arbeidet blant 
barna i menigheten. Vi ville i så fall bli 
veldig takknemlig! 
 
Vi håper ellers på, og ber om menighe-
tens støtte til arbeidet i form av midler, 
forbønn og gode tanker.  
 

 
Vi er takknemlige for den store barne-
flokken vi har i menigheten, og gleder 
oss over stadig nye utfordringer i arbei-
det ! 
 
På vegne av lederne i barnearbeidet 
Siv Kristin Bøe Tlf. 93235494 

” P O P S K O L E ”   



M E N I G H E T S T U R E N  2 1 . - 2 3 .  M A I  

21. mai var det igjen tid for menighetstur 
til idylliske Raknestunet. Menighetsturen 
er blitt en fin tradisjon og deltagerlisten 
blir gledelig nok lengre for hvert år! 

Helgen bar preg av et rikt åndelig og sosi-
alt fellesskap. Lørdag formiddag deltok 
alle generasjoner i en omfattende og 
kjempegøy natursti. Kveldene bestod av 
samlinger for barna og for voksne. Det 
ble rike stunder med vitnesbyrd, forbønn 
og lovsang. Lørdag hadde pastor Dag 
Martin Østevold inspirerende bibeltimer 
hvor han underviste om kjærligheten, 
etterfulgt av gruppearbeid hvor vi delte 
erfaringer, og fikk tid til den gode samta-
len mens barna hadde eget program. 

 

Søndagen feiret vi gudstjenesten sam-
men. Barna deltok og pastor Leif Jacob-

sen talte Guds ord på en måte som kom-
muniserte på tvers av generasjonene. 
Veldig kjekt at en fin gjeng fra sangkoret 
kom ut og delte fellesskapet med oss 
denne dagen. 

 

 Søndagen var vi ca 100 mennesker sam-
let. Takk til Mesteren som så rikt velsig-
net helgen for oss og takk til alle som var 
med og gjorde helgen til det den ble. 

Vi ønsker å gjenta suksessen neste år, 
hjertelig velkommen da!! 

 

Bjørn Arne Østevold 

S O M M E R F E S T E N  2 0 1 0  

Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg som 
kjent april – men Metodistkirkens som-
merfest i juli er heller ikke å forakte! Om-
lag 300 deltagere fant veien til det tradi-
sjonsrike arrangementet ved Drotning-
borg, utenfor Grimstad.   Bergen Central-
kirke var som vanlig godt representert! 
Mange hadde gleden av å høre Guds ord 
bli forkynt og bli fornyet gjennom lov-
sang, bibelundervisning og godt felles-
skap! Også barna og de unge hadde stor 
glede av å delta! Minior, juniorleir og 
tenleir gav farge til festen med smittende 
energi, høyt tempo og masse lek!  

 

Misjonsmarkedet - hvor alle generasjo-
ner er samlet - var også et høydepunkt. 
Her fikk man full valuta for pengene man 
investerte i håndarbeid, svampkasting, 
smykker, ansiktsmaling, utlodning og 
nakke/fotmassasje! Hele 74.000 kroner 
ble samlet inn til misjonen i løpet av 
noen få timer på ”markedsplassen!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(begge bildene: foto K.A. Ellingsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til neste år er det VI i Centralkirken som 
er bedt om å ta ansvar for å arrangere 
sommerfesten! Arbeidet er allerede godt 
i gang! Og jeg vil på vegne av vår kirke 
oppfordre deg sterkt til å sette av tors-
dag 28 - søndag 31 juli 2011. Da skal vi i 
fellesskap gjøre vårt ytterste til at som-
merfesten 2011 vil bli husket som årets 
høydepunkt – både sosialt og åndelig 
sett! Jeg har allerede begynt å glede 
meg! 

 

Lars Henrik Østevold 



Metodistkirkens årskonferanse ble holdt 
i Bergen fra 24. - 27. juni. Fra Centralkir-
ken deltok Brede Aasen, Roald Zweidorff, 
Per Braaten og Leif S. Jacobsen samt un-
dertegnede. 

I år var det Stiftelsen Betanien som var 
ansvarlig for gjennomføringen av årskon-
feransen. Selve forhandlingene var lagt 
til Grand Hotell Terminus.  

Kallsgudstjenesten lørdagen var lagt til 
Centralkirken hvor Jon-Erik Bråthen talte. 
Ordinasjonsgudstjenesten søndagen fant 
sted i 1. Metodistkirke i Fyllingsdalen, 
ledet av pastor Thor Bernhard Tobiassen. 
Biskop Christian Alsted talte.  

For oss fra Centralkirken var det naturlig-
vis spesielt at pastor Dag Martin Øste-
vold ble gitt lisens som lokal pastor. Vi 

ser frem til hans virke i menigheten vår! 

Forhandlingene i årskonferansen forløp 
uten kontroverser. Svært gledelig var det 
at arbeidsgruppen som har arbeidet med 
”Diakoniplan for Metodistkirken” overle-
verte denne under konferansen. I ar-
beidsgruppen satt bl.a. to av ”våre 
egne”, nemlig Åsta Marie Olafsson og 
Vetle Karlsen Eide. Resultatet av arbeidet 
ser meget bra ut, og vi har store forvent-
ninger til selv å få utviklet vårt eget dia-
konale arbeid med støtte i den fremlagte 
planen. Takk for god innsats! 

Vi ser til bake på en god årskonferanse, 
og oppfordrer de som vil se nærmere på 
den formelle protokollen om å gjøre så 
på følgende webadresse: http://
www.metodistkirken.no/main/?tid=5406 
 

Roar Barmen-Fløisand 

Å R S K O N F E R A N S E N  

TEKSTREKKER 
29. august 
Jer 2,4-13  Sal 81,2, 11-17 
Hebr 13,1-8, 15-16  Luk 14,1, 7-14 
 
5. september 
Jer 18,1-11  Sal 139,1-6, 13-18 
Filem 1-21  Luk 14,25-33 
 
12. september 
Jer 4,11-12, 22-28  Sal 14,1 
Tim 1,12-17  Luk 15,1-10 
 
19. september 
Jer 8,18-9,1  Sal 79,1-9 
1 Tim 2,1-7  Luk 16,1-13 
 
26. september 
Jer 32,1-3a, 6-15  Sal 91,1-6, 14-16 
1 Tim 6,6-19  Luk 16,19-31 
 
3. oktober 
Klag 1,1-6  Sal 137 
2 Tim 1,1-14  Luk 17,5-10 

I Centralkirken benytter vi kirkeårets 
tekster med utgangspunkt i den såkalte 
”Revised Common Lectionary.”        
Tekstrekken er en økumenisk tekstrekke 
som benyttes av kirker over hele verden 
og som The United Methodist Church var 
aktiv med i utarbeidingen av. Den full-
stendige listen over kirkeårets tekster 
som inkluderer tekster for særskilte nors-
ke helligdager, kan du finne på Metodist-
kirken i Norge sin hjemmeside. 

FORBØNNSLISTE 
 
29. august 
Larvik , pastor Tom G. Johnsen 
 
5. september 
Horten, pastor Hilde Sanden 
 
12. september 
Kongsberg, pastor Kjell R. Pedersen 
 
19. september 
Øståsen, pastor Yngvar Ruud 
Diakon Olav Øgreid 
 
26. september 
Hønefoss, pastor Ivar Granum 
Diakon Bjørg H. Granum 
 
3. oktober 
Diakoni- og evangeliseringsrådet 
Leder Åse Meistad Skjellevik 
Konsulent Vigdis Merete Rønning 

Herren være foran deg, 
for å vise deg den rette vei! 
Herren være ved siden av deg, 
for å lukke deg inn i sine 
armer og beskytte deg. 
Herren være bak deg, 
for å bevare deg fra  
menneskers ondskap. 
Herren være under deg, 
for å fange deg opp når du faller 
og redde deg ut av snaren. 
Herren være i deg, 
for å trøste deg 
når du har det vondt. 
Herren være over deg, 
for å velsigne deg. 
Må den gode Gud slik velsigne deg ! 
  

En velsignelse fra det 4. århundre 

http://www.metodistkirken.no/main/?tid=5406
http://www.metodistkirken.no/main/?tid=5406


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 
 
5. september 
Guri Johansen & Harald Monsen 
 
12. september 
Bjørg & Mikal Vindenes 
 
19. september 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
 
26. september 
Aud & Einar Lillevik 
 
3. oktober 
Guri Johansen & Harald Monsen 

 Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen 

TAKK 
 
Takk for oppmerksomheten til min 
90-årsdag. 

Mary Helland 
 

Hjertelig takk for nydelig blomsterhilsen 
til dagen min.  
Husk oss eldre i deres bønner. 

Odny Fotland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk for blomsterhilsen i forbindelse 
med at vår mor, Gerd Evelyn Hodneland, 
døde.  

Irene, Marit og Nina med familier 
 
Hjertelig takk for deltagelsen ved min 
mor Oddny M. Leiknes bortgang. 

Eli m/familie 

 
 
GRATULERER 
 
 
 

 
VI GRATULERER! 

 
Otto Kåre Haukeland  

75 år 5. september 
Aase Elinor Raun  

75 år 19. september 
Rolf Magnus Sørensen  

75 år 26. september 
 

NYTT FRA  
WWW.METODISTKIRKEN.NO 
 
# Det er en fest når misjonsmarkedet 
inntar Sommerfesten. Deltakere og tilrei-
sende feirer misjonen med salg og utlod-
ning. Mange av deltakerne har forberedt 
bodene sine i lang tid. Alt for å støtte en 
god og viktig sak.   
 
I år var det Mursan i India og misjonær 
Reidun Refsdal sitt arbeid som var fokus 
for dagen. I løpet av en drøy time med 
marked kom det inn 58.450 kroner. Et 
imponerende resultat som ble hevet til 
over 74.000 kroner etter kveldens kol-
lekt. 
 
# Fredag 6. august ble en amerikansk 
metodist som viet sitt liv til folket i Af-
ghanistan drept sammen med ni andre 
på vei tilbake til byen Kabul fra et medi-
sinsk oppdrag i en fjern nordøstre del av 
landet. 
Daniel Terry, 64, hadde vært i Afghanis-
tan i 40 år, mer enn 30 av dem i regi av 
United Methodist General Board of Glo-
bal Ministries (GBGM). Han og hans 
kone, Seija, oppdro sine tre døtre der, og 
kalte Afghanistan sitt hjem.  
Til Brobyggeren sier Tove Odland, som er 
styremedlem i GBGM, at drapene er en 
tragedie. - Dette kommer i en tid hvor 
GBGM har vært hardt rammet og mistet 
personell både på Haiti og nå i Afghanis-
tan. Dette går dypt inn på alle medlem-
mene i rådet, i tillegg til ofrenes familie 
og venner. Jeg ber dere alle om å ta dem 
alle med i forbønn, både offerets familie, 
venner, samt GBGM-leder Thomas Kem-
per, rådets medlemmer og de som arbei-
det med Terry, sier Tove Odland.  

BRANNANSVARLIGE 
5. september 
Ole-Jørgen Fæø 
 
12. september 
Hans Kristian Rygg 
 
19. september 
Jan Lillevik 
 
26. september 
Jarle Lillevik 
 
3. oktober 
Hans Kristian Rygg 



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  

ke til byen mellom de 7 fjell? 
 
Dag Martin kan fortelle om arbeid som 
miljøterapeut i bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmet, leder av attføringstil-
tak på Fretex og nå i vår avsluttet han 
jobben som daglig leder i Flaktveit id-
rettsklubb. Litt studier i sosiologi og ar-
beids-og organisasjonspsykologi har han 
drevet parallelt noen år.  
- Du lurer kanskje på hvordan jeg kan dra 
nytte av disse arbeidserfaringene i min 
nye pastorale tjeneste, spør han med et 
glimt i øyet, og før jeg rekker å gi et be-
kreftende nikk forteller han i begeistring: 
jeg har fått en ny og viktig forståelse av 
”vanlige” folks hverdag enn det jeg had-
de da jeg som ung mann kom rett fra 
teologisk skole og levde i pastorgjerning-
en. På noen områder har jeg kanskje en 
bedre forutsetning for å gjøre tjeneste i 
kirken i dag. Jeg har gått livets skole, 
gjort erfaringer på godt og vondt som har 
lært meg mer om livet, om meg selv og 
Guds store nåde. 
 
- Hva er det som gjør at du kommer tilba-
ke til prestetjenesten i 2010?  
- Det har selvsagt sammenheng med at 
jeg over tid i ung alder opplevde et kall til 
å forkynne Guds ord. Jeg gikk deretter 
gjennom teologistudiet med stor glede 
og entusiasme. Jeg opplevde at kallet 
også ble bekreftet av andre. Da jeg tok et 
sabbats år (2001), som etter hvert ble til 
flere år, så har jeg hele tiden jobbet med 
Guds plan i mitt liv. Jeg har prøvd å tjene 
med de gaver som jeg har fått uten å 
være i noe stillingsforhold som prest. Da 
jeg fikk forespørsel om å tjene i Central-
kirken gav menigheten meg en følelse av 
å være virkelig ønsket og elsket. Og jeg 
må si: Centralkirken er mitt hjem! Videre 
opplever jeg en kjærlighet til metodistkir-
kens teologiske tradisjon og til menighe-
ten. 
 
- Hvordan vil du beskrive CK som menig-
het? 

Dag Martin Østevold bor i Åsane, gift 
med sin Hilde Kristin og har 3 barn. 
Han ble ved Metodistkirkens årskonfe-
ranse tidligere i år utnevnt som assiste-
rende prest i Centralkirken menighet i 
Bergen. Dag Martin begynte som prest i 
Metodistkirken i 1994 og tjenestegjorde i 
Ålesund, Molde og Stavanger. Han flyttet 
til Bergen i 2001 og har siden den gang 
ikke jobbet som prest.  Når han nå kom-
mer inn i tjenesten igjen, har han blitt 
gitt lisens til pastoral tjeneste som lokal-
pastor. 

Vi møtes over en kopp kaffe etter Dag 
Martins 4 første dager i sin nye jobb. Det 
første spørsmålet faller naturlig:  
- Hvordan har starten på pastorkontoret 
vært?  
Dag Martin trekker på smilebåndet og 
beskriver dagene som spennende med 
nye arbeidsoppgaver og rutiner som han 
må sette seg inn i. Han har hatt samtaler 
med hovedpastor Leif S. Jacobsen og 
kontormedarbeider Aud-Irene Amund-
sen for å legge ulike kjøreplaner for de 
administrative funksjonene.  
 
Vi lar samtalen fokusere litt tilbake i tid 
og ledes inn mot spørsmålet om hva han 
har arbeidet med etter at han kom tilba-

- CK er en menighet med mange varme 
og sterke relasjoner – den har høy inn-
byrdes kjærlighetsfaktor. Jeg opplever at 
Centralkirken har en gudstjenesteform 
som har god balanse mellom det som er 
mer tradisjonelt og det som man kan 
beskrive som karismatisk i sin uttrykks-
form. Jeg opplever også at det er en me-
nighet med mange menneskelige ressur-
ser i alle aldre. 
 
- Du er nå ansatt som en del av det pas-
torale teamet i Centralkirken. Hvilke opp-
paver er det som venter deg?  
- Det er mange oppgaver som er knyttet 
til den pastorale tjenesten som forkyn-
nelse, dåp, nattverd, sjelesorg, besøkstje-
neste med mer. I tillegg vil min stilling 
knyttes opp mot konfirmantarbeid, ung-
domsarbeid, administrative oppgaver på 
kontoret, menighetsblad og hjemme-
side/internett, veiledning av søkende 
mennesker på internett.  
- Hvilke ønsker/drømmer har du for tje-
nesten: 
Dag Martin begynner å mimre litt:  
- Jeg husker godt min første nattverds-
gudstjeneste på feltgudstjenesten på Nes 
fort.  En mann i 20 årene sa til meg etter 
dette møtet ”i kveld ble jeg frelst”.  Dette 
var selvsagt en sterk opplevelse. Han 
fortalte at han i de 3-4 siste år hadde 
bodd sammen med en som var kristen, 
men det var først denne dagen at han 
kjente at tiden var inne for å gi sitt ja.  
 
Noen sår og noen høster. Jeg ønsker 
selvfølgelig å få oppleve begge deler i 
min tjeneste. Videre  håper jeg å være til 
velsignelse for menigheten. Jeg ønsker å 
bli brukt av Gud i tjeneste for ham og for 
menigheten som Gud har kalt meg til.  I 
min pastorale tjeneste vil jeg være til-
gjengelig for mennesker, gi støtte og 
veiledning. Noe av det som ligger sterkt 
forankret i mitt hjerte er at Centralkir-
kens menighet skal være til for noe mer 
enn seg selv. 

 
Brede Aasen 
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