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Gjestetalere på våre søndagsgudstjenester: Thor Einar Krogh, David Hasseløy, 
Øyvind Valvik, Sølvi og Per Rønhovde, Sara Jensen, Anne Gustavsen, Carmen 
og Bård Bratli, Aril Svartdahl og Fred Håberg.  
Interne: Anita Hykkerud, Robert Østreng, Truls Liland, Trygve Bekkesletten og 
Svein Heiestad.  
Storsøndag: Føbe Edvardsen, Laila E. Austeng, Svein Roger Solberg, Terje 
Sande, Karin og Trond Fjerdingby. 
 
Ansatte:  Karin Fjerdingby; Menighetssekretær i 20% stilling 
                Hanna og Daniel Hykkerud Aadahl; Ungdomsledere i tilsammen  

40% stilling 
 
I januar 2019, sluttførte lederrådet sitt arbeid med visjon og verdier for 
Sentrumkirken. Dette ble lagt frem for ledere og medarbeidere og preget 
forkynnelsen i vårhalvåret. 
Tema for høsten, ble ”Tjeneste”. Gjennom kurset Hånd i hanske, fikk mange en 
større bevissthet med hensyn til egne evner og gaveutrustning. I tillegg har det 
vært kurs i sjelesorg og ”Trygge kirker”. Mange fra oss har også deltatt på 
eksterne kurs og konferanser, f.eks. LED-19, Lovsang-19, samt kurs i 
ekteskapsrådgiving og kristen sjelesorg (Modum).   
 
Det har vært inspirerende å lytte til eksterne forkynnere, som har besøkt oss. Det 
samme gjelder våre ”egne”, som også fortjener stor ros for viljen til å bidra, på 
tross av travle liv! 
 
Fra avdelingene kan nevnes at søndagsskolen sto uten hovedleder, men 
motiverte medarbeidere har sørget for et tilbud til barna under alle 
søndagsgudstjenester.  
RR har fått en egen leirplass i skogen, og Rejoice Kidz har fått to flinke 
assistentledere. 
Tentro, som hadde 8 eleverer med avslutningshøytid 8.mai, en viktig ”bro” til 
ungdomsarbeidet. Det er utrolig bra at tenåringene tas imot og inkluderes. 
Påskeleiren er et høydepunkt og har gitt mulighet for mange til å ta viktige valg. 
Den er et samarbeid med tre andre menigheter. 50 av 100 deltagere hadde 
likevel tilknytning til Sentrumkirken. Det var også høstleir for 1-7 klasse, hvor 
40 barn deltok. 



Sang og musikk har en viktig plass. Lovsangstjenesten har satt fokus på å bygge 
relasjoner og fellesskap innad i gruppa. Det bidrar også til at ting fungerer enda 
bedre i gudstjenesten. 
I april feiret SK-Brass sitt 50-års jubileum med stor festivitas. Det er en sprek og 
aktiv 50åring og har rekruttert flere nye medlemmer. De satte også sitt preg på 
årets Sagelvafestival, sammen med flere andre grupper fra oss. Overraskende og 
svært gledelig, mottok Sentrumkirken en pris for aktivt å ha bidratt så lenge 
festivalen har eksistert. 
  
Vi ønsker jo også å invitere folk inn i kirka vår. Advent og jul, gir i så måte en 
fin mulighet for dette. Strikkekafeen hadde forberedt et rikholdig julemarked, 
som samlet mange og innkasserte over 60.000kr. til arbeid blant utsatte barn i 
Jordan og Mexico. Imponerende! Julekonserten samlet nesten to ”fulle hus”. 
Mange utenfra blir overrasket over den høye kvaliteten og det fine og varierte 
innholdet. 
Ikke alle dager er solskinnsdager. Det er et takkeemne, at en samtaletjeneste er 
blitt etablert. 14 personer gikk til samtale i 2019, oftest flere ganger. 
 
Fravær av hovedpastor medfører ansvar og oppgaver som må ivaretas på best 
mulig måte. Lederrådet er takknemlige til råd, utvalg og enkeltpersoner, som har 
bidratt for at menigheten i minst mulig grad skulle lide under dette. I februar 
gikk man ut med annonse. Det var liten respons i starten, men etter hvert meldte 
flere sin interesse. Det ble også gjort henvendelse fra vår side. Mot slutten av 
året, var det grunn til å tro at det snart ville være mulig med en ansettelse. 
 
I tillegg til virkegrener, som er nevnt, er det mange andre svært viktige 
funksjoner som gjør at dette er et godt sted å være. 
Som fellesskap er det godt å se at vi står sammen i ønsket om å utbre Guds rike, 
og på hver vår måte bidrar til å bygge et inkluderende fellesskap, hvor 
mennesker kan oppleve, og vokse i troen på Jesus 
 
En STOR takk til hovedlederne, som bærer et spesielt ansvar, og til alle våre 
trofaste medarbeidere!!  
En STOR takk til våre ansatte; Karin, Hanna og Daniel, som bidrar langt utover 
de timene de får betalt for.. 
En STOR takk fra undertegnede til lederrådet – for det gode samarbeidet og for 
helhjertet innsats!! 
 
Vi har all grunn til ha tro på fremtiden - først og fremst fordi Gud er for oss og 
har plassert oss her med en hensikt. Han har omsorg for sin menighet, og vi er 
alle verdifulle og brukbare for han! La oss ikke glemme det.  

 
Med ønske om Guds rike velsignelse over hver enkelt;  

Solveig Neverdal Johnsrud (leder for Lederrådet). 


