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Rapport til Menighetskonferansen 2019 fra
menighetsrådet, hovedutvalgene og prestene i
Centralkirken, Oslo
Vi har formulert våre overordnede målsettinger i tre setninger:
VÅR VISJON:
Vi vil at Centralkirken skal være en menighet som engasjerer og som oppleves relevant for
troen og livet.
VÅRT OPPDRAG:
Vårt oppdrag som menighet er å inkludere mennesker i gode relasjoner til Gud, seg selv og
alt det skapte.
VÅRE VERDIER:
Tro, trivsel og tilhørighet er verdier vi vil legge vekt på.

SATSINGSOMRÅDER:
Vi har prioritert fire satsingsområder og prøvd å konkretisere målsettinger og tiltak. Dette er
retningsgivende for hvordan vi tenker og arbeider:
• En kirke som gir barn og unge tro, trivsel og tilhørighet
• Et inspirerende gudstjenesteliv
• En misjonal kirke med internasjonalt engasjement
• Et inkluderende og diakonalt fellesskap

Menighetsrådet
Menighetsrådets medlemmer har vært lederne av hovedutvalgene, lekdelegatene til Årskonferansen
og medhjelpere til menighetsrådet valgt i årsklasser, samt menighetens prester. Arbeidsutvalget har
bestått av menighetsrådsleder Jan Arild Holbek, nestleder Reidun Larsen, leder av programutvalget
Tove Odland og menighetens to prester, Maria Pedersen-Mong og Ola Westad. Heidi Bakke var
sekretær fram til 1. august 2018. Siden har Ola Westad fungert som sekretær. Menighetsrådet har
hatt seks møter og arbeidsutvalget (AU) har hatt sju møter i 2018.

Gudstjenestens orden
Vi har over tid tenkt at vi skulle ha en samtale i menigheten om vi skulle legge oss tettere opp til
den gudstjenesteorden som Metodistkirken i Norge har brukt de senere årene.
Anliggendet ble ytterligere aktuelt ved den spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant menighetens
medlemmer høsten 2017, for den hadde mye fokus på gudstjenesten.
Menighetsrådet ga i februar 2018 arbeidsutvalget mandat til å nedsette et gudstjenesteutvalg til å se
på denne saken. Følgende generelle mandat ble gitt utvalget: "AU får i oppdrag å nedsette et utvalg
som kan arbeide med et forslag til revidert gudstjenesteliturgi hos oss."
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Følgende medlemmer var med i utvalget: Tove Odland, Maria Pedersen-Mong, Kåre Øgreid, ElseBeate Pytte Didriksen, Sindre Tønnessen Tokheim og Ola Westad. Utvalget kom i gang høsten 2018
og hadde tre møter.
Arbeidsgruppen presenterte sitt arbeid for menighetsrådet, som godkjente forslaget i sitt møte
10.04.2019. I vedtaket sies det at den nye gudstjenesteorden settes ut i livet fra samlingsdagen 25.
august 2019. Det er også ønskelig at den blir tema på «Kirkebakken» en gang i løpet av høsten, for
at det kan være mulig å gi tilbakemeldinger på hvordan den nye ordningen oppleves.
For å gi en forståelse av hva den nye ordningen innebærer, gjengis det som står i referatet fra møtet
i menighetsrådet der den ble vedtatt:

Forslag til ny orden for gudstjenesten i Centralkirken:
Vi har sett på den nye gudstjenesteliturgien som er utarbeidet i kirken og som mange av
menighetene bruker i dag med ulike tilpasninger. Vi ser verdien i den nye liturgiens oppbygning, og
ideelt sett kunne vi gjerne gått for den slik den er uten noen tilpasninger. Spørsmålet er bare
hvordan vi skal tilpasse barnas delaktighet i gudstjenesten. For det er ledd under bolken
«Forkynnelse og respons» som vi ønsker at barna også skal få være med på. I vårt forslag til ny
gudstjenesteorden er det særlig av hensyn til barna at vi ender opp med våre avvik til kirkens
foreslåtte liturgi.
Det nye forslaget presenteres i to spalter. Den første viser vår nåværende orden, og den andre
hvordan vår nåværende foreslås tilpasset kirkens veiledende liturgi.

Forklaring til vårt forslag:
INNGANG
Vi beholder Fadervår her i stedet for å flytte det til TAKKSIGELSE. Bønnen oppleves som en god
del av en åpningsbønn. Vi beholder også dåp under INNGANG. Da er barna fortsatt en del av
dåpshandlingen og den får sette sitt preg på gudstjenesten de ganger det er dåp.

FORKYNNELSE OG RESPONS
Her skulle vi gjerne knyttet prekenen tett til tekstlesingene, men det er tanken på barna som leder til
at vi foreslår noe brudd mellom tekster og preken. Det er fint at barna venner seg til å høre
bibeltekstene lest i gudstjenesten. Videre ser vi det helt nødvendig at barna får være med og tenne
lys i lysgloben. Dette er viktig for dem, og det er viktig for foreldre/besteforeldre å kunne ha
mulighet til å gjøre det sammen med barna.
Under punktet med lysglobe ønsker vi også å introdusere vårt nye håpstre som en bønneplass, og da
helst litt mer diskret plassert i kirkerommet enn lysgloben, for det er noen som synes det kan være
vanskelig å være så synlig i gudstjenesten som framme ved lysgloben. Vi ser verdien av
responsdelen etter preken, derfor følger vi kirkens forslag til liturgi ved å flytte trosbekjennelsen til
etter prekenen. Det samme gjelder offer og forbønn.
Det betyr at vi har skilt offer og bønn ved lysgloben fra hverandre. Bønn/lysglobe/håpstre vil da
skje med musikk til, og så blir det også musikk mens offeret samles inn etter preken og forbønn.

Ved at offer kommer i slutten av responsdelen, blir den forbundet med nattverden de ganger vi har
nattverd, og da er vi i tråd med gammel tradisjon i kristenheten.
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TAKKSIGELSE
Her legger vi inn takkebønn. Dette var vanlig i gudstjenestene tidligere, og det er ikke uvanlig at vi
gjør det nå heller. Men her tydeliggjøres det.

UTSENDELSE
Endringen her er at vi følger det foreslåtte og tar opplysningene som en del av utsendelsen. Det fine
med det er å tenke at opplysningene er med og vise hva vi sendes ut til i kommende uke. Vel og
merke som fellesskap, for vi sendes jo ellers ut til våre ulike hverdager.
Nåværende orden:

Forslag til ny orden:

INNGANG
Preludium
Velkomst
Bønn med Fadervår
Sang

INNGANG
Preludium
Velkomst
Bønn med Fadervår
Salme
Dåp

FORKYNNELSE OG RESPONS
Tekstlesing
Gloria
Tekstlesing
Sang
(Dåp)
Offer/lysglobe
Barnas minutter

FORKYNNELSE OG RESPONS
Tekstlesing
Gloria
Tekstlesing
Solosang/korsang
Bønn/lysglobe/håpstre
Barnas minutter
Søndagsskolesang

Søndagsskolesang
Opplysninger

Salme
Preken

Forbønn
Preken
Sang
(Nattverd)

Trosbekjennelse
Salme/solosang/korsang
Forbønn
Offer
Nattverd

TAKKSIGELSE
Avslutning

TAKKSIGELSE
Avslutning
Takkebønn

UTENDELSE
Sang
Velsignelsen
Amen
Postludium

UTSENDELSE
Opplysninger
Salme
Velsignelsen
Amen
Postludium
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Smågruppe-fellesskap og CentralForum
Vi ønsker at gudstjenesten skal være menighetens ukentlige, store fellessamling. Men
gudstjenestelivet er bare en del av alt det som foregår i en menighet som vår. Mye tyde på at
muligheten for å samles i mindre grupper blir stadig viktigere for mange. I Centralkirken har vi de
siste årene hatt en økning i antall husfellesskap og bibelgrupper. Flere enn før er med i slike
livsnære småfellesskap.
Mange utsagn fra deltakere i husfelleskap, i den kontemplative gruppen som møtes på lørdager,
Alpha-kurs som i år har fortsatt som bibelgruppe, de forskjellige arbeidsgruppene for misjonsmessa,
«Damenes torsdagsaften» og ulike grupper med barn og unge, bekrefter alt sammen at de små
fellesskapene har stor betydning for tilhørighet og som steder for mulighet til livsforvandlende
møter.
Et annet lit større fellesskap er formiddagstreffet - som samler mellom 40 og 60 godt voksne
annenhver tirsdag året gjennom, til et variert program med god blanding av kirke og kultur, tro og
tanke. Naturlig nok er dette en arena for mange som har sitt faste kirkehjem i Centralkirken. Men
også andre tiltrekkes av det gode miljøet og trivselen. Ja, sannsynligvis er formiddagstreffet en av
Centralkirkens mest åpne, utadvendte og kontaktskapende aktiviteter.
I oppfølgingen av medlemsundersøkelsen som vi foretok i august 2017 har vi også lagt opp til to
temakvelder - CentralForum - i halvåret. Der tar vi opp temaer i skjæringspunktet tro/samfunn/
kultur. Ønsket er at CentralForum kan bli et sted for å belyse temaer, stille spørsmål og være i god
dialog rundt noe som engasjerer flere. CentralForum vil gi mulighet til å reflektere rundt sentrale
kristne temaer og signalisere at det er mulig å ta opp til debatt ting som har med tro å gjøre.
CentralForum har som mål å skape et rom for å lufte noe av det som kanskje er tenkt, men ennå
ikke sagt så tydelig til andre. I en trygg og god atmosfære vil vi legge til rette for samtale om ting
som vi ikke nødvendigvis tenker helt likt om, men som det er godt og viktig å få samtalt om.
På samlingen 6. mars 2019 - like etter generalkonferansen i The United Methodist som hadde
menneskelig seksualitet som tema, var temaet: «Etter generalkonferansen - hva nå?» Her snakket vi
om hva som gjør at vi har ulike syn, og om veien videre for kirken vår. Biskop Christian Alsted og
generalkonferanse-delegat Audun Westad var blant bidragsyterne.
Ved den første CentralForum-samlingen i 2019 var temaet : «I møte med lidelsen - finnes det en
kjærlig Gud?» Torborg Aalen Leenderts var innleder, og Jon-Erik Bråthen bidro med en forberedt
respons.

Høsten 2018 var Notto Thelle hovedgjest med temaet «Hvordan ta Bibelen på alvor, når vi
ikke kan ta den bokstavelig?». Hilde Sanden responderte på hans innlegg.
På den andre samlingen høsten 2018 var Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen gjester, og
temaet var i tråd med deres nye bok «Da Gud skiftet mening». Lars-Erik Nordby leverte en
forberedt respons til boka.
CentralForum er blitt en viktig og god møteplass for mange. Det har vært mellom 60 og 120
mennesker på disse samlingene.

Ombygging av lokaler
I februar 2018 tok eieren av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, kontakt med Centralkirken for å
undersøke muligheten for å lage en felleskantine for leietakerne bygget i vår nåværende «nye›
menighetssal». Menighetsrådet avviste denne forespørselen, da vi fant det lite formålstjenlig med
slik sambruk.
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Men gårdeier kom etter hvert med nye innspill som ble drøftet i en rekke møter. Menighetsrådet
vedtok 18. mars 2019 at forslaget til ombygging som da forelå, skulle legges fram for et
menighetsmøte 28. april for endelig avgjørelse der.
Den foreslåtte løsningen innebar at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal med
tilstøtende kjøkken til oss. De vil også bygge og bekoste nytt inngangsparti, kjøkken, nye toaletter
og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kan få
benytte kantinen kostnadsfritt når den ikke er i drift - og når vi har behov for eksempel ved større
anledninger. Kantinen vil også bli stengt slik at vi kan bruke også disse lokalene hele dagen når det
arrangeres misjonsmesse.
Hvis vi sier ja til ny menighetssal og kjøkken på motsatt side av inngangspartiet, vil vi få en like
stor menighetssal som den vi har, men med plass til oppdekking for noen flere personer enn nå. En
ulempe vil være at en ny menighetssal ikke vil være i flukt med vår eldste menighetssal (slik den er
nå).
I dag har vi «amfi» og to «speiderrom» som er lite i bruk. Det er dårlig arealutnyttelse og gjør at vi
betaler for mer areal enn vi pr. i dag bruker. Forslaget innebærer at noen av disse arealene skal
brukes til nytt kjøkken, toaletter og garderobe. Nåværende toaletter og garderobe er nedslitte og har
behov for rehabilitering. Ved å si ja til flytting av menighetssalen vil vi altså få en betydelig
oppgradering av disse delene av våre lokaler. Men bortsett fra handikaptoalettet vil det være trinn
opp til de andre nye toalettene.
Et nytt inngangsparti til kirken, med ytterdøren mye lengre ute enn nå, er en del av denne planen.
Hvis inngangspartiet bygges om, vil man forholde seg til nye byggforskrifter som har strengere
krav med hensyn til tilgjengelighet. Det legges opp til at rampen fra inngangen og opp til kirkens
vestibyle blir forlenget og mer plan. Det vil gjøre at atkomsten til kirken blir lettere for
rullestolbrukere o.a.
Forslaget til ombygging innebærer at vi vil få noe mindre lagringsmuligheter, og det betinger at vi
må rydde og holde mer orden enn hittil.
På et møte mellom Jahr og Centralkirken uka før menighetsmøtet ble vi enige om at den årlige
husleien for menigheten skal reduseres med 50.000 kroner, hvis vi går for den løsningen som nå
foreslås.
De nevnte punktene vil inngå i en tilleggsavtale til husleieavtalen som vi nå har med Jahr-gruppen.
Etter orienteringer fra gårdeier Morten Jahr, menighetsrådsleder Jan Arild Holbek og Liv Kirstine
Just-Mortensen, som er arkitekt og medlem i Centralkirken, ble det i menighetsmøtet åpnet for
spørsmål.
I den etterfølgende avstemningen var det ingen som stemte imot forslaget. Det ble dermed full
tilslutning til godkjennelse av utbyggingsplanene.

Kirkens dagsaktuelle utfordring
The United Methodist Church arrangerte i februar 2019 en ekstraordinær generalkonferanse i St.
Louis i USA. På agendaen sto spørsmål om menneskelig seksualitet og homofiles plass i
Metodistkirken.
Generalkonferansen vedtok den såkalte ”Traditionalist Plan”, som fastholder kirkens nåværende
posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester eller diakoner i
kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer
dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner
ikke holder seg innenfor rammene.
Mange medlemmer i Centralkirken reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen.
Menighetsrådet i Centralkirken vedtok 18. mars 2019 enstemmig en uttalelse der det heter:
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«Det er i Centralkirkens menighetsråd ulike meninger om likekjønnede ekteskap og om ordinasjon
av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold. Men det store flertallet i rådet ønsker
at vår kirke skal åpne for vigsel og ordinasjon av samlevende homofile.
Vi er som kirke nå inne i en krevende brytningstid. I denne situasjonen er det viktig at vi merker oss
det vår biskop, Christian Alsted, skriver: «Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger
om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om mennesker og om kirken. Vi snakker om sønner, døtre,
nieser, nevøer, barnebarn, venner og medlemmer av våre menigheter, som er homofile og lesbiske.»
Alsted skriver videre at «i en anspent tid med dyp uenighet, er det lett å ødelegge relasjoner, som
det kan ta lang tid å gjenoppbygge. Derfor ønsker jeg å si til oss alle at vi skal ta oss av hverandre
og være varsomme i forhold til hverandre. Jeg oppfordrer til at vi tenker oss grundig om før vi
kommenterer eller poster på sosiale medier og at vi søker å lytte til hverandre og unngå støtende og
polariserende bemerkninger. Selv om vi kan være uenige, er vi fortsatt kalt til å elske hverandre og
til å dele Guds kjærlighet med alle».
Det er biskop Alsteds «klare oppfatning at det til tross for innstramninger, fortsatt står enhver fritt å
være uenig i kirkens ordning og å gi åpent utrykk for denne uenigheten».
Som medlemmer i menighetsrådet vil vi understreke at Centralkirken skal være en åpen menighet
for alle mennesker. Alle er velkommen, uavhengig av deres seksuelle orientering og
kjønnsidentitet.
Det er ingen begrensninger i homofile og lesbiske samlevendes mulighet for medlemskap,
lederroller og tillitsverv i vår menighet. Og det er selvsagt heller ingen restriksjoner knyttet til
nattverdfeiring og dåp.
Likeledes er det viktig å understreke at alle – også prester og andre tilsatte i kirken – står fritt til å
arbeide for en endring i kirkens offisielle syn på homofilt samliv og endring av praksis. Men vår
bønn og vårt håp er at vi som menighet kan stå sammen i en krevende tid, også på tvers av ulik
tenkning rundt menneskelig seksualitet.
Vi vil at Centralkirken skal preges av tro, trivsel og tilhørighet – for alle.»

Nedleggelse av beredskapsgruppe
Centralkirken har i en årrekke hatt en «beredskapsgruppe ved seksuelle overgrep». Gruppen har
aldri hatt noen slike saker til behandling. Den var i utgangspunktet heller ikke tenkt som et
behandlingsorgan, men som en gruppe som kunne bidra til bevisstgjøring for å unngå
grenseoverskridende seksuell atferd og overgrep. Vi har i flere omganger vært i kontakt med
tilsynsprester i vår kirke om det viktige kirkelige engasjementet på dette området, og fått klare
bekreftelser på at dette er en prioritert oppgave for Metodistkirken nasjonalt. Ingen andre
metodistmenigheter i Norge har hatt et slikt utvalg som Centralkirkens. I forståelse med de som de
siste årene har vært medlemmer av beredskapsgruppen, Tor-Inge Tønnessen, Ragnhild Tvedt,
Kjersti Kristiansen og Ola Westad, besluttet menighetsrådet 10. april 2019 å nedlegge
Centralkirkens beredskapsgruppe.

Nasjonalt og internasjonalt engasjement
Mange medlemmer i Centralkirken lar seg også engasjere i Metodistkirken nasjonalt og
internasjonalt.
Audun Westad: Leder av hovedstyret for Metodistkirken i Norge og lekdelegat fra Årskonferansen i
Norge til United Methodist Churchs Sentralkonferanse og Generalkonferanse, og medlem av
Commission on the General Conference.
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Bjørn Martin Broback: Nestleder av styret i Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU).
(Bjørn Martin studerer nå i Tromsø og han har overført medlemskapet til Metodistkirken i Tromsø.)
Åse Karen Mortensen, Marte Kristiansen, Magnus Skånlund, og Kristin Tvedt: Medlemmer i styret
for MBU.
Kristin Oden Halvorsen: Varamedlem til MBU's styre.
Torill Langbråthen, Magnus Skånlund og Bjørn Martin Broback: Medlemmer i styret for
Metodistkirkens misjonsselskap.
Marianne Munz: Varamedlem til styret i Metodistkirkens misjonsselskap.
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Ola Westad: Leder i Rådet for ordinert tjeneste og medlem i styret for Metodistkirkens teologiske
seminar.
Jan Magne Linnsund: Medlem i Rådet for ordinert tjeneste.
Reidun Larsen: Leder i Styret for Metodistkirkens teologiske seminar og medlem i styret for
Metodistkirkens Kvinner.
Anne Ng Forster: Varamedlem til Kirkens Nødhjelps representantskap.
Astrid Næss Kjølholdt og Bjørn Sivert Broback: styremedlemmer i Stiftelsen Betanien Oslo.
Torill Langbråthen: Varamedlem i styret for Stiftelsen Betanien Oslo.

Misjonsutvalget
Misjonsutvalget i 2018 har bestått av Bjørn Sivert Broback (leder), Maria Pedersen-Mong, Torill
Langbråthen, Juliet Young, Stine Dahl Lunde og Kristin Tvedt. Marianne Munz og Magnus
Skånlund var med til høsten 2018.
Fra høsten 2018 ble Marte Kristiansen og Turid Jørgensen med som medlemmer.
Misjonsutvalget er enig med rekruteringsutvalget om ikke å velge spesifikk ungdomsrepresentant da
de fleste medlemmene i misjonsutvalget er under 30 år.
Misjonsutvalget har mandat til å forvalte et av Centralkirkens satsningsområder som kommer til
uttrykk i Fremtidsrapporten 2007, - misjon og internasjonalt arbeid.
Misjonsmessa i november ble også i 2018 et av Centralkirkens høydepunkter. En fantastisk innsats
gjennom året og ikke minst de to dagene i november gir store gevinster både mellommenneskelige
og økonomisk. Gjennom hele året samles grupper som planlegger aktiviteter, lager gjenstander for
salg og har det meningsfullt sammen. Dette er viktig både for den enkelte og for Centralkirken, og
ikke minst kommer det inn mange penger som har stor betydning for mange der pengene blir brukt.
I 2018 ble det igjen ny rekord i innsamlede
penger slik at det ble sendt kr 295.000 til Metodistkirkens misjonsselskap, et fantastisk resultat. Pengene går
til Metodistkirkens prosjekt i Sierra Leone. I 2017 gikk pengene (kr 285.000) til å bygge en flott skole i
landsbyen Monghere nord i landet. Det har blitt kjøpt inn skolemøbler og etablert vannpumpe og latriner

på skoleområdet, og pengene sendt i for 2018 gikk til lærerboliger.
Vennskapsprosjektet med vennskapsmeningheten i Garjay Memorial Church i Liberia er et annet
viktig engasjement for Centralkirken. I tillegg til kontakt gjennom året via mail, telefon og
meldinger, er besøk av hverandre givende for begge menigheter.
En lei nyhet fikk vi i januar-18 som fortalte at Jacob Nathans eldste sønn døde under triste
omstendigheter. Det var flere som sendte hilsener til Garjay og familien, og det ble bedt spesielt for
Jacob og hans familie på gudstjenesten 15.april 2018. Mange i Centralkirken fikk god kontakt med
pastor og rektor Jacob Nathan da han besøkte Centralkirken i 2017 sammen med Sam Tukai og
Grace Suma.
Centralkirken bidrar også økonomisk til Garjay. Centralkirkens interne mål er å samle inn kr
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200.000,- til "Vennskap Liberia". I fjorårets rapport til menighetskonferansen 2018 finnes en
historisk oversikt over bakgrunn for tidligere bidrag, og beskrivelse av en 5 års nedtrappingsplan for
drift av skolen i Garjay. Vi er nå inne i tredje år av nedtrappingsplanen som misjonsutvalget og
menighetsrådet mener det er riktig at Centralkirken holder seg til.
Det ble i 2018 samlet inn kr 174.142,- til "Vennskap Liberia". Kollekten julaften er Centralkirkens
julegave til Garjay og det kom inn en flott gave på kr 12.225,- som går inn på kontoen til "Vennskap
Liberia". En hyggelig gave kom i 2018 ved at et par som feiret jubileum i stedet for gaver ba gjester
om bidrag til Vennskap Liberia som resulterte i kr 24.550,Til Garjay og til St.John River District ble det i 2018 gitt økonomisk støtte på kr 211.762,-. Kr
82.097 til lærerlønninger for 2019 og støtte til Camp Christmas for ungdommer, og kr 129.665,- til
oppbygging av en kirke som heter Gentroyeah UMC i St.John River District. Dette prosjektet følges
opp av Emma Okay, direktør for Codevpro, som forvalter partnership-avtalen mellom
metodistkirkene i Liberia og Norge. Det er betryggende for misjonsutvalget at Emma følger opp
dette.
I 2018 besluttet Misjonsutvalget å sjekke ut om det burde arrangeres en voksentur til Liberia påsken
2019. En arbeidsgruppe ble opprettet og informasjon om turen ble formidlet i gudstjenester,
kontaktbladet Centralt/Centralkirkens hjemmeside og eget informasjonsmøte 4. september 2018.
Grunnet lite interesse besluttet misjonsutvalget å avslutte planleggingen av turen og bestemte at det
ikke blir tur i påsken 2019. Misjonsutvalget tar imidlertid med tankene og ideene videre til en
eventuell tur senere.
På misjonsgudtjenesten 4.februar 2018 hadde vi besøk av Roar Fotland som delte av sin store
misjonserfaring. Kollekten gikk til Misjonsselskapets arbeid.
I misjonsgudstjenesten 18.november 2018 var det tidligere Camp Garjay-deltakere, Marianne
Linnsund, Kristin Tvedt og Helle Kristiansen som engasjert og inspirerende delte av sine erfaringer
og tanker om misjon. Maria Pedersen-Mong flettet deres tanker inn i prekenen denne dagen.
Kollekten gikk til "Vennskap Liberia".

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
Barne- og ungdomsrådet besto i 2018 av Irene Lohne Westad (leder ut våren 2018), Martin
Blomhoff Holm (økonomiansvarlig), Maria Pedersen-Mong (prest), Bente Westad (BlesSing), Bjørn
Neef (TacoTweens), Vigdis Patzke (#Påfyll), Marianne Munz (barne- og ungdomsarbeider og
koordinator for Søndagsskolen), Ola Sørensen (barne- og ungdomsarbeider), Hedda Hammer
Myhre (barne- og ungdomsarbeider) og Marianne Dahl Linnsund (menighetens representant ut
våren 2018). Høsten 2018 tok Maria Pedersen-Mong over som leder, og Cecilie Stokken kom inn
som ny menighetsrepresentant.
Det ble avholdt fire BUR-møter i løpet av året, i tillegg til årsmøtet 6. mai. BUR hadde hovedansvar
for de årlige arrangementene juletrefest i januar og juleverksted i desember, i
tillegg til medansvar for aktivitetene i underavdelingene. Følgende underavdelinger har vært aktive
i 2018: Søndagsskolen, BlesSing, TacoTweens, #Påfyll og konfirmantarbeidet.
I år samles totalt seks konfirmanter på tirsdager i Centralkirken. Tre av disse har tilhørighet i
Centralkirken, to tilhører Metodistkirken på Bjølsen og en kommer fra Metodistkirken på
Lillestrøm. Konfirmantene deltok på konfirmasjonsleir i regi av MBU i høst.
Konfirmasjonsundervisningen innledes med myldremiddag sammen med andre fra ungdomsmiljøet.
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Det er barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen fra Centralkirken som har hovedansvar for
konfirmasjonsundervisningen. Konfirmasjonsopplegget er hentet fra IKO, og heter «DELTA». Her
fokuseres det nettopp på at konfirmantene skal delta i undervisningen. Dette opplegget fungerer
godt.
Når det gjelder tirsdager synger fremdeles flere av våre unge voksne i Signatur, og de øver i
Metodistkirken på Bjølsen hver tirsdag.
#Påfyll samler ungdommer fra 14 år og oppover den andre fredagen hver måned til ungdomsmøte,
med tale/andakt, lovsang og bønnevandring. Det er opprettet en egen styringsgruppe som er med på
å planlegge, bestemme tema og lede samlingene. Dette er en fin arena hvor de unge blir utfordret og
får prøve seg fram. Etter møtene er det pizza og sosial henging. For konfirmantene er disse
samlingene obligatorisk og de danner en fin base. Utenom konfirmantene varierer oppmøtet veldig.
TacoTweens er et tilbud for de mellom 10 og 13 år. Her samles en god gruppe barn til både
aktiviteter (klatring, bowling etc.), sosialt samvær, og selvsagt taco. I april ble det for andre gang
arrangert Lys Våken – overnatting i kirken for TacoTweens. Dette viser seg å være et opplegg som
fungerer veldig bra for aldersgruppen. Her er også konfirmanter og fjorårskonfirmanter med som
medledere. I løpet av samlingen er det gudstjenesteverksted, hvor deltakerne får være med å
planlegge Sprell Levende-gudstjeneste til dagen etter.
I søndagsskolen har det også i 2018 vært flere unge søndagsskolelærere med i arbeidet – men vi har
stadig behov for flere, slik at det blir lettere å fordele søndager og ansvar. Søndagsskolen har noe
varierende oppmøte ut fra hvilken søndag det er, noe som er naturlig. I løpet av 2018 har det vært
56 barn innom søndagsskolen. «Barnas minutter» er nå et godt innarbeidet og fast innslag i
gudstjenesten som mange setter pris på. Både barn, foreldre og besteforeldre uttrykker at
søndagsskolen er et viktig tiltak for at barna blir med i kirken på søndagene, og er et sentralt sted for
relasjonsbygging og trosutvikling.
BlesSing har stabilisert seg med et medlemsantall på rundt 12-13, som møtes 2-3 lørdager i
semesteret og synger på påfølgende generasjonsgudstjeneste. Dette er en god gjeng fra 5-12 år.
Våren 2018 var koret invitert til Metodistkirken på Øståsen for å delta i gudstjenesten, og høsten
2018 arrangert de egen BlesSing-gudstjeneste i Centralkirken. I slutten av oktober 2018 deltok også
de eldste barna på Soul Children Festival i Oslo Spektrum.
Student+ er ikke lenger et like etterspurt tilbud og har endret karakter til å heller satse på to større
tiltak i løpet av året: julebord og 17. mai-feiring. Disse to er godt besøkt.
Alt i alt var 2018 et godt og spennende år innenfor barne- og ungdomsarbeidet i Centralkirken. Selv
om oppmøteantallet i de ulike aktivitetene/underavdelingene varierer noe opplever vi at mye
fungerer godt og at arrangementene som gjennomføres tiltrekker seg en stabil gruppe barn og unge.
Barn og ungdom som møter til de mange aktivitetene uttrykker stor trivsel og glede over å få delta,
og lederne får knyttet gode og nære relasjoner med barna og ungdommene. Hvert enkelt barn og
hver enkel ungdom er viktige, og lederne i de ulike underavdelingene gjør en kjempegod og viktig
jobb.
Det er også fint å oppleve at veldig mange barn med ulik tilknytning til Centralkirken besøker
kirken under misjonsmessa, juleverkstedet i desember og juletrefesten i januar. Her ser vi
muligheter og potensiale til å knytte bedre kontakt med flere av disse barna.
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På nasjonalt plan kan vi også fra 2018 melde at flere av Centralkirkens ungdommer og unge voksne
har deltatt som ledere og deltakere på ulike leire i regi av MBU, både sommerfesten,
konfirmasjonsleir og nyttårsleir.
Til slutt vil vi takke våre barne- og ungdomsarbeidere, alle frivillige i barne- og ungdomsarbeidet,
og alle foreldre, besteforeldre, tanter og onkler som stiller opp på ulikt vis. Vi setter stor pris på at
alle i menigheten tar så godt imot barna og ungdommene, lar dem få prøve seg, lar dem få lov til å
ta plass og være seg selv. Det er det trosopplæring handler om. Husk fortsatt å be for barna,
ungdommene og alt arbeidet som drives!

Programutvalget
Programutvalget har bestått av Tove Odland (leder), Ola Westad, Maria Pedersen-Mong, Torill Dahl
Linnsund, Jan Arild Holbek, Kristin Tvedt, Linda Neef og Heidi Kiil Blomhoff.
Hovedoppgaven for utvalget er å planlegge gudstjenestene søndag formiddag og spesielle
helligdager. Misjonsutvalget og diakoniutvalget har hovedansvar for spesielle gudstjenester som har
spesielt fokus på misjon og diakoni. BUR har spesielt ansvar for gudstjenesten når de har hatt LYS
VÅKEN-overnatting i kirken.
Centralkirken har stor aldersmessig variasjon, noe som er en spennende og velsignet utfordring.
Vi tar spørreundersøkelsen fra 2017 på alvor, og tar svar, forslag og innspill med som et korrektiv i
vårt arbeid. Mange av de som svarte i medlemsundersøkelsen ga uttrykk for at gudstjenestene og
fellesskapet imøtekommer deres behov. Andre ønsker forandringer både angående sang, musikk,
tale o.a.
Vi vil fortsatt så godt vi kan legge til rette for og planlegge inkluderende og varierte gudstjenester.
Det er et sterkt ønske at det skal være god bredde i stil, form og innhold, og at gudstjenestene skal
preges av et kulturelt og musikalsk mangfold. Vi er opptatt opptatt av at alle aldersgrupper skal
kjenne seg hjemme og levende med i fellesskapet og menigheten. Ikke minst ønsker vi at barn og
unge kjenner at de har en plass og et kirkehjem som er deres.
Vårt ønske er at Centralkirken skal være en menighet som preges av tro, trivsel og tilhørighet, en
menighet med et varmt og inkluderende fellesskap, en menighet som er levende og nær livet – og
som har et klart og sant vitnesbyrd om troen på Jesus Kristus.

Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har siden høsten 2018 bestått av Reidun Larsen (leder), Mayen Svendsen, Eva
Bråthen, Bente Westad, Inger Bærum, Marianne Trygg Solberg, Maria Pedersen-Mong og Tove
Odland.
Diakoniutvalget har et viktig arbeid å gjøre i hele menigheten, både blant barn, unge, voksne og
eldre.
Arbeidet for de eldre vektlegges og besøkstjenesten er et viktig område for diakonien. Vi har mange
aktive besøkere i menigheten som sammen med prestene ivaretar denne tjenesten. Vurdering av
behov for besøk er en sentral oppgave da mange av våre medlemmer er blitt eldre og de har ikke
krefter til å delta aktivt i fellesskapet som tidligere.
Utvalget vil derfor fortsatt oppfordre menighetens medlemmer til besøkstjeneste og telefonvenntjeneste.
Tur for seniorene før sommeren er en tradisjon diakoniutvalget har ansvar for. Fjorårets tur var lagt
til Moss den 26.mai og vi startet opp i Moss metodistkirke hvor vi ble mottatt av pastor Anne
Berthling og flere fra menigheten. Etter en kaffepause fikk vi orientering om arbeidet i kirken og en
omvisning. Etter dette besøket reiste vi videre til Røed gård på Jeløy hvor vi var med på omvisning
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i hovedhuset, kunstutstillinger og salg av ulike kunst- og husflidsartikler. Det var varmt og godt vær
og stort fremmøte på turen en strålende forsommerdag!
Diakoniutvalget hadde ansvar for blomsterutdelingen til de eldre i kirken 16.desember og for
gudstjenesten med seniorlunsj 27. januar 2019. Det er alltid god deltagelse både på gudstjeneste og
på seniorfesten.
Diakoniutvalget planla å arrangere en inspirasjonssamling om diakoni i 2018, denne samlingen
måtte utsettes og blir nå arrangert i mai 2019.
Diakoniutvalget arrangerer i samarbeid med misjonsutvalget Damenes Torsdagsaften. Dette er et
tverrkulturelt samlingspunkt for kvinner hvor matlagning og deling fra hverandres liv er viktig, og
Centralkirkens kjøkken er en fin ramme rundt dette fellesskapet. Den tverrkulturell kvinnegruppen i
menigheten vår er et åpent og godt fellesskap og samler 10 – 15 stykker hver gang.

Personalutvalget
Personalutvalget har bestått av Dagfinn Matre (leder), Thor Hansen, Marianne Dahl Linnsund, Jan
Magne Linnsund, Johan Tore Solberg, Henrik Kiil Blomhoff og Torill Langbråten. Pastor Ola
Westad møter også i utvalget.
Ansatte medarbeidere i Centralkirken i hele 2018 har vært pastor Ola Westad, pastor Maria
Pedersen-Mong, kontorsekretær Inger Bærum (alle 100 prosent stilling), musikkmedarbeider Kåre
Øgreid (40 prosent stilling), vaktmester Jacob Breda Antonsen og Jørgen Russnes (35 prosent
stilling) og Marianne Munz og Ola Sørensen som barne- og ungdomsarbeidere (25 prosent stilling).
Fra sommeren 2018 tok Natalia Bendu over som vaktmester for Mathilde Sandli, som sluttet
sommeren 2018 (35 prosent stilling). Høsten 2018 vikarierte Hedda Hammer Myhre for Marianne
Munz, som hadde permisjon. Våren 2018 vikarierte Erna Jeppesen i ca 20 prosent stilling for Inger
Bærum, som var sykmeldt.
Utvalget hadde fire møter i 2018. Tilsynsprest Øyvind Helliesen deltok på ett møte. Tradisjonen tro
arrangerte personalutvalget julelunsj for de ansatte, ledere i menighetsråd og hovedutvalg, og
utvalgets medlemmer i desember. Femten stykker deltok.
Vi takker våre ansatte for god innsats og godt samarbeid!

Kirkevergeutvalget
Kirkevergeutvalget har bestått av Geir Kristiansen (leder), Daniel Bendu, Egil Borchgrevink,
Solveig Lunde Holbek, Sebastian Patzke, Kjell Magne Russnes, Egil Ragnar Svendsen og Karin
Svendsen.
Hovedoppgaven for komiteen er å sørge for at lokaler og utstyr holdes i orden og ettersees.
Solveig Lunde Holbek har hatt ansvar og oppfølging av våre vaktmestere, og det avholdes særskilte
møter med disse. Våre vaktmestere gjør en bra innsats og har mange arbeidsoppgaver med
hovedvekt på renhold og orden i alle kirkens lokaler.
Vårdugnad er avholdt med god deltagelse. Innsatsen var veldig bra. Denne stordugnaden er et viktig
tillegg til vaktmestertjenesten for å sette lokaler og inventar i den stand vi ønsker.
Det er mange mindre vedlikeholdsoppgaver som må utføres gjennom året, og kirkevergeutvalget vil
som tidligere oppfordre alle som har noen praktiske sider, være seg på snekker-, maler-,
håndarbeidsfronten eller andre gaver de tror vi kan dra nytte av, til å melde seg.
Våre lokaler er i god stand og er godt tilrettelagt for menighetens aktiviteter.
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Forvaltningsutvalget
Forvaltningsutvalget har bestått av Tom Svenningsen, Kristoffer Røed, Bjørn Bjøro, Inger Horn,
Martin Blomhoff Holm, Karl Johan Tvedt og Gard Kjølholdt (leder). Inger Bærum er utvalgets
sekretær.
Centralkirkens driftsregnskap for 2018 viser et underskudd på ca. 3,6 millioner kr. Dette
underskuddet finansieres fra menighetens investeringsmidler slik at underskuddet etter
finansposter er ca. 5,6 millioner. Størrelsen på underskuddet før finanspostene er ca. 56.000 kr større
enn i fjor. Variasjonen i investeringsporteføljen kan svinge fra år til år, og dette viser betydningen av
en stabil og bærekraftig givertjeneste som menigheten i svært liten grad klarer å oppfylle.
Gaveinntektene til drift var totalt 862.718 kr. Dette er omtrent på samme nivå som i fjor. Etter en
gledelig økning i 2015 er det i 2016, 2017 og 2018 fortsatt stillstand i økningen i giverinntektene.
Dette viser at det fortsatt er en god del arbeid igjen på dette området før vi er på det nivået vi burde
være. I tillegg kommer blant annet midler samlet inn gjennom misjonsmessa og vennskap Liberia.
Til sammen utgjør innsamlede midler til disse to formålene 469.142 kr.
Bevilgningene fra fondene i 2018:
Fond for diakonalt arbeid: 20.000 kr.
Centralkirkens faste fond: 35.000 kr.
De samlede midler Centralkirken hadde til forvaltning etter salget av eiendommene i 2005 utgjorde
ca. 104 millioner kroner innbefattet menighetens tidligere fondsmidler og bankkonto. Midlene
investeres i ulike aktivagrupper, som bank, aksje- og obligasjonsfond, fast eiendom og lignende
etter forslag fra ulike profesjonelle aktører, og med en avkastningsgrad betydelig høyere enn
bankrenten.
De etiske sidene ved de ulike investeringsalternativer er tatt opp med våre rådgivere og det er
menighetsrådets oppfatning at midlene ikke er investert i virksomheter som ikke er etisk- eller
miljømessig forsvarlige, eller som bryter menneskerettighetene. Det er en klar målsetting at midlene
heller ikke i fremtiden skal investeres i den type virksomhet, og utvalget søker å følge de reglene
Opplysningsvesenets fond (Den norske kirkes fond) har for sine plasseringer.
Etter revisors anvisning er porteføljen vurdert ut fra regler om forsiktig regnskapsførsel slik at
mange av plasseringene er regnskapsført til verdien de hadde da de ble kjøp. Aksjer og andre
børsnoterte plasseringer er bokført til markedsverdi.
Nærmere 50 prosent av Centralkirkens kapital er fortsatt plassert i eiendom, med de fordeler og
ulemper dette innebærer. Totalt sett er vi likevel mindre avhengig av utviklingen i
eiendomsmarkedet enn vi var før salget av menighetens eiendommer.
Finanskrisen har medført at markedsverdiene i 2008 sank, men de er hentet inn igjen. Etter
menighetens årlige forbruk av finansinntekter er markedsverdien ved utløpet av 2018 ca.118
millioner kroner. Dette er imidlertid fortsatt betydelig under (22 millioner) av hva det skulle ha vært
med inflasjonsjustering i forhold til realverdien i 2005. Utvalget har et langsiktig perspektiv på
investeringene og holder det for sannsynlig at markedsverdien av plasseringene mest sannsynlig vil
stige i verdi i løpet av de nærmeste årene.
Avkastningsgraden fremover er avhengig av svingningene i finansmarkedet og ikke minst den
risikoprofil porteføljen har. Det gjøres også et langsiktig og systematisk å arbeide for å
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samle større deler av porteføljen i færre og større fond og andre investeringer, som kan bidra til å gi
større grad av forutsigbarhet. Det er likevel ikke slik at denne strategien fritar menigheten selv for
ansvar og valg i forhold til hvordan midlene skal plasseres eller i seg selv gir større sikkerhet for
avkastning.
Totalt skulle avkastningen fra investeringsporteføljen økt det opprinnelige beløpet på 104 millioner
i 2005 til ca. 169 millioner i 2018. Av dette har menigheten brukt ca. 51 millioner på egen drift og
avsetninger til interne fond slik at det reelle beløpet menigheten har i 2018 er ca. 118 millioner. Det
opprinnelige beløpet på 104 millioner i 2005 tilsvarer ved vanlig konsumprisøkning 140 millioner i
2018. Etter uttak til eget forbruk er vår kapital altså 22 millioner mindre enn konsumprisøkningen i
samme periode. Størrelsen på uttak til drift er sammen med manglende gaveinntekter en stor
utfordring for menigheten i forhold til å opprettholde fondsmidlene på et slikt nivå at det kan
finansiere en ny kirkebygning når det måtte være aktuelt.

I samsvar med lover og regler
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og
denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Vi mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av menighetens eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
Aktiviteten medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
Kirken har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn,
og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn.
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på
arbeidsplassen.

Oslo, 10. mai 2019
Jan Arild Holbek
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Dagfinn Matre
Gard Kjølholdt
Geir Kristiansen

