Rapporter fra underavdelinger for året 2018
Formiddagstreffet
Ansvarlig leder: Eva Brask
Styremedlemmer: Inger Horn, Ola Westad, Berith Langbråthen, Mayen Svendsen og Thor Langbråthen.
Formiddagstreffet har hatt 19 samlinger i 2018, med et gjennomsnittlig fremmøte på 41.
Det er samlet inn kr. 47.808,-.
Formiddagstreffet har et stabilt fremmøte, der også «nye» ansikter er å se. Vi lykkes godt med å få gode
programmer med dyktige gjester – og for en stor grad uten å måtte betale honorar. Vi har dette året
likevel brukt noe mer i honorar for å få spesielt ønskede gjester til formiddagstreffet.
Av våre inntekter på kr. 47 808,- går ca. kr. 15.000,- til møteutgifter, ca. kr. 18 900,- til reiseutgifter og
honorarer og ca. kr. 11.000,- til gaver til forskjellige formål samt blomster til alterbordet i kirken.
Misjonsmessa
Misjonsmessa 2018 ble arrangert 9. og 10. november. Etter messa sendte vi
kr 295 000,- til Metodistkirkens misjonsselskap. Pengene skal brukes til bolig for lærere på skolen i
landsbyen Monghere i Sierra Leone.
Tre forskjellige grupper har jevnlig arbeidsmøter for å lage salgsartikler til messa.
En gruppe ledet av Berith Langbråthen, Jorunn Hilton og Alice Danielsen møtes formiddager i kirken.
En annen gruppe ledet av Gudrun Barlund Broback, Kirsten Matre, Bente Westad og Solveig Lunde
Holbek møtes på kveldstid i kirken og en tredje gruppe ledet av Irene Lohne Westad og Stine Dahl
Lunde møtes i private hjem.
Nytt i år er at en gruppe menn møttes flere ganger i løpet av høsten og bidro med fine trearbeider.
Det har til sammen vært ca 35 arbeidsmøter med gjennomsnittlig 8 på hvert møte.
I tillegg til det som gjøres på arbeidsmøtene, er det mange som bidrar med salgsartikler, gevinster,
pengegaver og innsats under selve messa.
Centralt
Centralkirken er mer aktive på ulike medieplattformer enn noen gang. Menighetens
kommunikasjonskanaler er nå kontaktbladet Centralt, hjemmeside og Facebook med link til Twitter.
Sommeren 2018 ble menighetens nye nettside tatt i bruk. Det er lagt vekt på en bedre samordning
mellom de ulike medieplattformene og hvordan stoff kan brukes og tilpasses for ulike kanaler – slik at
totaleffekten blir forbedret.
Centralt fortsetter i hovedsak med redaksjonell profil som tidligere, men det legges opp til større
aktivitet og bedre samkjøring med nett- og facebook-siden. Det er etablert en storredaksjon for å trekke
flere med i dette arbeidet.
Centralts redaksjon har det siste året bestått av Bjørn Neef, Anne Ng Forster, Ola Westad, Egil Ragnar
Svendsen, Jan Magne Linnsund, Henrik Kiil Blomhoff, Audun Westad, Paal Lunde (fotograf) Odd
Gunnar Haugen (fotograf) og Jan Arild Holbek (ansvarlig redaktør). Maria Pedersen-Mong er
webmaster for nettsiden.
Centralt utgis med seks utgaver pr. år. Vi ønsker at Centralt skal være en kontaktskaper, et bindeledd
mellom Gud og mennesker, og mellom Centralkirken og de som har eller har hatt tilknytning til eller
interesse for menigheten. Gjennom ord og bilder prøver vi å lage et kontaktblad som reflekterer
mangfoldet av mennesker, generasjoner og miljøer i Centralkirken. Dessuten ønsker vi at de mange
aktiviteter og tilbud i menigheten skal utfolde seg på menighetstorget - i Centralts spalter.
Frivillige gaver er en forutsetning for at menigheten kan utgi Centralt. Vi gleder oss over de mange som
betaler en årlig frivillig gave til Centralt. Siste år var samlet gavebeløp rekordstort: kr. 41.200,-

