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Og jeg sier også til deg at du er 
Peter, og på denne klippen vil jeg 
bygge min menighet. 
Matteus 16,18 
 
Hvem er du egentlig? 
Dette spørsmålet stiller vi gjerne når vi 
ser nye og overraskende sider hos en 
person vi kjenner litt fra før. Det nye vi 
ser, gjør at vi vil lære dem bedre å kjen-
ne. I fortellingen som er gjengitt i Matte-
us 16 har Jesus tatt med seg disiplene 
nordover til Cecarea Filippi for å fortelle 
dem hvem har var og samtidig si dem 
noe viktig om hvem de var.  

 
Cesarea Filippi lå i det området vi i dag 
kaller Golanhøyden og bar preg av å 
være plassert ved en viktig karavanevei. 
Der kunne man også finne en av ut-
springene til elven Jordan. Her hadde 
handelsreisende og krigsherrer passert 
opp igjennom århundrene. Dette hadde 
satt sine spor. Grekere hadde tatt med 
seg sine guder og nettopp dette stedet 
var innviet til skogguden Pan. 
 
Midt i dette virvar av avguder og kulturer 
fikk Peter sin åpenbaring om Jesus: ”Du 
er Messias, den levende Guds Sønn.” I en 
verden full av guder og forvirrende røster 
er det én som skiller seg ut: Jesus. De 
andre gudene er døde. Jesus lever. Han 
er den levende Guds Sønn. 
 
Hvem sier vi at Jesus er? 
Jesus var ikke først og fremst opptatt av 
hva de tenkte og trodde om ham, men 
om hvem de sa at han var. Vår bekjenn-
else styrer oss. Vår bekjennelse er viktig. 
Den skal være klar og tydeliglig. Den for-
teller hvem vi er og hva vi står for. Peter 
var den som alltid reagerte raskest av 
disiplene. Ofte var han på tynn is med 
det han sa. Slik var det ikke denne gang-
en. Hans bekjennelse var tydelig, for den-
ne gang bygget den på guddommelig 

åpenbaring. Hos Peter levde de mennes-
kelige tankene og de guddommelige 
åpenbaringene side om side slik det gjør 
hos de fleste av oss. Men Gud kunne 
bruke ham allikevel. 
 
Det fortelles at Jesus engang møtte en 
teolog og spurte: Og du teolog, hvem sier 
du at jeg er? Du er den transendente 
Guds immanente inkarnasjon, svarte 
teologen. Da sa Jesus; Hva? 
 
Det er viktig at vi snakker om Jesus slik at 
folk fatter det vi sier. For å kunne gjøre 
dette, må vi selv ha en forståelse av 
hvem han er. Det får vi best gjennom å 
leve i en daglig relasjon med ham i vårt 
eget liv. I et tillitsfullt livssamfunn med 
Jesus lærer vi å kjenne hvem han er og 
kan fortelle om dette til andre. Den opp-
fatningen andre får av Jesus er avhengig 
av vår bekjennelse av Ham i ord og gjer-
ning. 
 
Finner du Jesus finner du deg selv 
Etter at Simon hadde fortalt hvem Jesus 
er, fortalte Jesus hvem Simon var. Han 
begynte med å kalle ham Simon, Sønn av 
Jona. Dette gjorde han for å minne Peter 
om at han aldri skulle glemme at han var 
et menneske. Det var store ting som lå 
foran Peter. Han skule bli en av de frems-
te lederne i den menigheten Jesus ville 
bygge. Han skulle tale på pinsedagen og 
han skulle bringe evangeliet til hedninge-
ne. Som den første vi vet om, skulle Pe-
ters skygge helbrede de syke og hans 
arbeidsforklær skulle få demonene til å 
flykte. Det kunne være fristende for Pe-
ter å tenke at det var noe spesielt med 
ham i alt dette. Derfor ble han minnet 
om at han var et menneske som alle and-

re. Det Gud ville bruke ham til var av 
nåde, bygde på det Gud hadde lagt ned i 
ham og ikke på noe i ham selv. 
 
Nå fikk Simon et nytt navn – Peter, Kefas 
på Arameisk. Da Peter bekjente Jesus 
som Messias åpnet døren seg for det 
livet han var kalt til å leve. Slik er det 
også med oss. Når vi finner Jesus, finner 
vi oss selv slik vi er i Guds øyne! Og han 
sier til oss: Du er vakker. Du er verdifull. 
Jeg har bruk for deg. Når vi får kontakt 
med Jesus, får vi kontakt med oss selv. 
Når vi ser hvem Jesus er, finner vi me-
ningen med livet! Når Jesus kommer på 
rett plass, kommer vi på rett plass. Han 
forteller oss hvem vi er, og deretter gir 
Han oss et oppdrag. Og hele veien viser 
Han oss at Han elsker oss! Hvilken nåde! 
Noen ganger ber han oss gjøre det som 
menneskelig sett er umulig og vi kjenner 
oss uverdige. Men Han som gav den vak-
lende Simon navnet Peter, klippe, viser 
oss at det ikke finnes grenser for hva vi 
kan utrette i Hans kraft. 
 
Peter og de andre disiplene ble ikke full-
komne og feilfrie etter opplevelsen ved 
Kadesh Barnea. Peter, klippen, sviktet da 
det gjaldt som mest, og fornektet Jesus 
Men han ble tatt inn igjen i fellesskapet 
takket være disipler som begynte å forstå 
hva menighet er og det ansvaret vi har 
for hverandre. Og da pinsedagen kom sto 
Han fram som den klippen Guds nåde 
h a d d e  g j o r t  h a m  t i l . 
 
Å være en kristen vil si å leve hver dag 
sammen med Jesus og gjennom det lære 
Ham stadig bedre å kjenne. Gjennom 
dette lærer vi også oss selv bedre å kjen-
ne – på godt og vondt. Han har utvalgt 
det som ingenting er for å åpenbare sin 
herlighet gjennom oss. Det bør vel være 
et godt utgangspunkt for oss alle 

 
Leif S. Jacobsen 
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- det nye ungdomsarbeidet i Centralkir-
ken. Alt fra dørene åpnet 18.50 var det  
fult liv i Central hall. Biljard og play sta-
tion med fotballspill slo godt an. Bordene 
var fulle av snop og chips som ungdom-
mene hev innpå.  

Kveldens høydepunkt må ha vært da vi 
startet bakgårdspartyet i bakgården. I 
ordentlig regn satt vi under presenninger 
og tak og koste oss med deilig grillmat og 
brus. Lykter med levende lys skapte den 
riktige stemningen.  
Da alle var mette ryddet vi bort bordene 
og det ble klargjort for tagging med 
spraybokser. Vi delte de 8 ungdommene 
i to lag, guttene mot jentene. Alle var 
engasjerte og ingen gav seg før bokene 
var tomme. Guttene stakk til slutt av 
med seieren.  
Kjempe gøy, chill, fantastisk, tagging var 
veldig kult og vil komme tilbake neste-
gang er bare noen av kommentarene 
ungdommene kom med.  
Så er du mellom 13 og 16 år eller kjenner 
noen i målgruppen er det bare å merke 
seg datoene og det videre programmet. 

Centralen både er og kommer til å være 
et kult sted å henge sammen med nye og 
gamle venner. 
 

Sissel Flølo 
 
 
Program: 
9. september Centralen 
23. september Centralen-quizkveld 
7. oktober Centralen-helgetur 
21. oktober Centralen-kokkekamp 
4. november Centralen 
18. november Centralen-fotokveld 
2. desember Centralen 
16.desember Centralen- 
  juleavslutning/ 
  julebord  
 

Det er en liten milepæl at Centralkirken 
starter et arbeid for barn og barnefami-
lier på Sotra. Menigheten har en god del 
aktive, unge voksne og noen godt voks-
ne, dedikerte medlemmer som de sene-
re årene har flyttet til Sotra.  
 
Som menighet tror vi at vi er til for andre 
enn oss selv og det er en mening med at 
vi bor der vi bor. I kirkens lederskap har 
det over tid vokst frem et ønske om å 
starte et arbeid på Sotra. Menighetsrå-
det har velsignet tankene rundt dette 
arbeidet. Dette ønsket om et arbeid på 
Sotra ble meget godt og entusiastisk 
mottatt av de av våre medlemmer som 
bor der ute i vest. Det gjorde at proses-
sen tok noen nye skritt og at flere møter 
omkring dette har vært avholdt for 
og med kirkens medlemmer som har sitt 
bosted på Sotra.  
Dette har nå munnet ut i at vi tar motet 
til oss, og den 19. september starter opp 

et ukentlig myldredagstilbud til barn og 
deres foreldre på Ågotnes. På skolen, 
hvor arbeidet vil drives, er vi møtt med 
overveldende positiv respons og alt leg-
ges til rette for oss. Nå blir det myldre-
dag med felles middag, knøttsing, små-
barnssang og friluftsliv. Og målet med 
det hele er at vi får skape nye kontakter 
med mennesker og bringe de gode nyhe-
tene om Jesus til mennesker som bor i 
n æ r h e t e n  a v  Å g o t n e s .   
Hvorvidt dette vil ende opp med en ny 
menighetsetablering er for tidlig å si. 
Men at det er en drøm, må vi være ærli-
g e  å  s i  a t  d e t  e r . 
 
Dette er Centralkirkens arbeid og vi vil 
innstendig anmode alle våre medlemmer 
og venner om å være med og omslutte 
de av  våre medlemmer som aktivt tar 
del i tjenesten der ute. Be for 
dem, oppmuntre dem! Sammen er vi 
forventningsfulle til hva Jesus vil gjøre. Vi 

tror at vi går i ferdiglagte gjerninger. 
 
Utvilsomt vil det føre til utfordringer for 
oss ved at vi etter hvert behøver arbeide-
re i sentrum og det barne- og ungdoms-
arbeidet som allerede - og fortsatt - skal 
drives der. Vær derfor også med og be 
om at Herren driver ut arbeidere. Vi tror 
at det også i "huset" allerede finnes 
mange gode medarbeidere. Er du en av 
dem som venter på å bli spurt om å gjøre 
tjeneste?  

Dag Martin Østevold 

C E N T R A L K I R K E N  S T A R T E R  A R B E I D  P Å  S O T R A  
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SØNDAG 16. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
Leif S. Jacobsen leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 17. oktober 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 18. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 19. oktober 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 21. oktober 
Kl 1900 Centralen - kokkekamp 
 

SØNDAG 23. OKTOBER 
Kl 1100 Høstoffergudstjeneste  
Dag Martin Østevold leder 
Snagkoret 
Knøttsing 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 24. oktober 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 25. oktober 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Ingunn og Alv Magnus Tysse spiller 
og synger 
Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 26. oktober 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 30. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

SØNDAG 11. SEPTEMBER 
Kl 1100 gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisandleder 
Minikoret 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 12. september 
IKKE myldredag gr. valgdag 
 

Tirsdag 13. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 14. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 18. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Tilsynsmann Svein Veland taler 
Hilde Linnsund leder 
Knøttsing 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 19. september 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 20. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 21. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 23. september 
Kl 1900 Centralen - quizkveld 
 

SØNDAG 25. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Siv Bøe leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 26. september 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 27. september 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Per Braaten taler og ekteparet 
Rose og Johan Gripsgård synger 
Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 28. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

SØNDAG 2. OKTOBER 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Sangkoret 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 3. oktober 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 4. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 5. oktober 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 7. oktober 
Kl 1900 Centralen - helgetur 
 

SØNDAG 9. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Hilde Linnsund leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 10. oktober 
IKKE myldredag grunnet høstferie 
 

Tirsdag 11. oktober 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 12. oktober 
Kl 1100 Bønn i  gatekapellet 
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18. september 
Guri Johansen & Harald Monsen 
25. september 
Bjørg & Mikal Vindenes 
2. oktober 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
9. oktober 
Aud & Einar Lillevik 
16. oktober 
Guri Johansen & Harald Monsen 
23. oktober 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
30. oktober 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
6. november 
Bjørg & Mikal Vindenes 
13. november 
Aud & Einar Lillevik 
20. november 
Guri Johansen & Harald Monsen 
27. november 
Bjørg & Mikal Vindenes 

FORBØNNSLISTE 
 
18. september 
Kongsberg, pastor Kjell R. Pedersen 
25. september 
Øståsen, pastor Yngvar Ruud og diakon 
Olav Øgreid 
2. oktober 
Hønefoss, pastor Ivar Granum og diakon 
Bjørg H. Granum 
9. oktober 
Diakoni- og evangeliseringsrådet, leder 
konsulent Vigdis Merete Rønning 
16. oktober 
Drammen, pastor Anne Grethe Spæren 
Rørvik 
23. oktober 
Kristiansand, pastor Solveig Skaara 
30. oktober 
Lillestrøm, pastor Steinar Hjerpseth og 
diakon Liv Berit Carlsen 
6. november 
Kragerø, pastor Harald Olsen 
13. november 
Tistedal, pastor Øyvind Aske 
20. november 
Metodistkirkens ungdomsforbund, leder 
Audun Westad og MBU-prest Frøydis 
Grinna 
27. november 
Mysen, pastor Ingull Grefslie 

VI GRATULERER 
 
Aud & Einar Lillevik med kronjuvelbryllup 
26. oktober. 

Mandag 31. oktober 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 1. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 2. november 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 4. november 
Kl 1900 Centralen 
 
 

SØNDAG 6. NOVEMBER 
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Hilde Linnsund leder 
Sangkoret 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 7. november 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 8. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 9. november 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 
 

SØNDAG 13. NOVEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Barnas og ungdommens dag 
Roar Barmen-Fløisand taler 
Brede Aasen leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 14. november 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 
 
 

Tirsdag 15. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 16. november 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 18. november 
Kl 1900 Centralen - fotokveld 

SØNDAG 20. NOVEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Siv Bøe leder 
Minikoret 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 

 
Mandag 21. november 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 22. november 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest er Eilif Løtvedt 
Honnørkoret synger 
Magnus Fotland leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 23. november 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 

 
SØNDAG 27. NOVEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Anita Barmen-Fløisand leder 
Eget opplegg for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 28. november 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax 
og popskolen 
 

Tirsdag 29. november 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 30. november 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet 
 

Fredag 2. desember 
Kl 1900 Centralen 



M I T T  V I T N E S B Y R D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tell velsignelsene Gud har gitt, regn de 
goder han deg skjenker fritt. Tell dem 
sammen, både smått og stort. Og det vil 
forundre deg hva Gud har gjort." 
  
Velsignelsene er blitt mange, og jeg føler 
takknemlighet til mor og far som viste 
meg kirkeveien, og det de gav meg som 

barn i oppveksten. Gudstjenesten begyn-
te den gang kl. 1030, og veien gikk fra 
Storemøllen gjennom Fjellveien hver 
søndag morgen. Etter kirken var det søn-
dagsskole, og søndagsskolelæreren var 
ivrig på at vi skulle bli aktiv i kirken, og i 
februar 1943 begynte jeg i sangkoret. 
I  forbindelse med kirkens 25 års jubi-
leum, var det møter hver kveld, og da det 
ble oppfordret til å ta standpunkt for 
Jesus, bestemte jeg meg for å bli en kris-
ten 
Jeg reiste noen år til sjøs, og da jeg kom 
hjem, ble jeg søndagsskolelærer. Mange 
av guttene har jeg truffet siden og hatt 
kontakt med siden. 
Etter noen år ble jeg leder av søndags-
skolen, og dessuten har jeg fått være 

med i mange forskjellige arbeidsgrener i 
kirken. 
Jeg må si jeg har hatt et rikt liv, og vil 
rette en takk til kirken som har kunnet 
bruke meg i sin tjeneste. 
Men det som er størst  av alt, er at Jesus 
har gått ved min side, og gitt meg den 
styrke jeg har trengt for hver dag. 
Jeg gleder meg over at kirken fylles med 
unge familier, og at vi på denne måten 
kan nå ut til menneskene med det vik-
tigste - evangeliet. 
Jeg utfordrer Karin Nilsen til å komme 
med sitt vitnesbyrd i neste nr av menig-
hetsbladet. 

Magnus Fotland 

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

Det var hyggelig å få invitasjonen til For-
middagstreffet 30. august for å fortelle 
om min reise til Etiopia i januar/februar i 
år. 
Og tusen takk til Magnus Fotland og le-
delsen i Formiddagstreffet som bestemte 
at hele kollekten som kom inn, skulle gå 
til utdanningen av etiopiske evangelister 
i Etiopia. 
Kollekten var på hele 3200 kroner – et 
flott resultat. Gaven går til et viktig pro-
sjekt, og vil være til stor velsignelse. 
Pengene er overført til kontoen for ut-
danningen av evangelistene.   
Tusen, tusen takk!!! 

Med hilsen fra 
oss som var med på turen til Etiopia og som var med på formiddagstreffet 
Gunnar og Jofrid Hammerstad, Bjarte og Ingunn Notnæs, Lillian Hovland, Gunvor og 
Bjørn Østevold 

 
 
 
 
 
 
 
Bildet viser kullet av evange-
lister som er  
under utdanning. 

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

Sommeren er over for denne gang, ser 
det ut til, og en spennende høst ligger 
foran oss.  
 
Fredag 26. august startet vi opp igjen 
menighetens ungdomsarbeide på fre-
dagskveldene. En fin gjeng ungdommer 
var samlet i kirkens bakgård som nå er 
malt og forberedt til dette. Vi er takk-
nemlig for at vi nå er i ferd med igjen å 
bygge opp et miljø for denne aldersgrup-
pen. Husk ungdomslederne i dine bøn-
ner! 
 
Ellers må vi nevne at vi starter opp med 
myldredag på Ågotnes mandag 19. sep-

tember. Etter en tids planlegging der 
våre medlemmer bosatt på Sotra har 
gjort en enestående innsats, er vi klare til 
å starte dette utadrettede arbeidet. Det-
te er første skritt mot det vi ber og tror 
vil bli en menighetsplanting. Nettopp 
arbeide med å plante nye menigheter 
står i fokus for Metodistkirken i Norge og 
Centralkirken er altså i front. 
 
Vi ønsker alle velkommen til det nye ar-
beidsåret. Vi kan plante og vi kan vanne, 
men det er bare Gud som kan gi vekst! 
 

Dag Martin Østevold 
Leif S. Jacobsen 

 
Bildet er tatt på høstens første Crusifax, 
mandag 29. august. 
Både små og store koste seg! 

 
Foto: Mirjam Østevold 



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 
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MINNEORD etter Torleif 
Nordeides bortgang,  
mandag 15.august 
 
I en alder av nesten 87 år har Torleif 
Nordeide fått bryte målsnoren for sitt 
livsløp. Dermed har en troens pilgrim – 
av engler – blitt ført hjem til Faderhuset 
med de mange rom. 
 
Torleif Nordeide var en frimodig, trygg og 
glad kristen som elsket Guds Ord. Vitnes-
byrdet om Jesus var alltid på hans lepper. 
Han var en ivrig gransker av Den Hellige 
Skrift i sin alminnelighet og av det profe-
tiske ord i særdeleshet. Derfor var han 
også en varm og uredd israelvenn. 
 
Torleif Nordeide hadde et rolig sinn og et 
mildt vesen og det var alltid godt å være i 
hans nærhet. Han hadde klare meninger 
om mangt og meget i den pågående 
samfunnsdebatt, men han  var i besittel-
se av en sjelden evne til å kle sine syns-
punkter i et vennlig språk. 
 
Som lærer og skoleinspektør var han en 
dyktig pedagog og en flink administrator. 
Også som søndagsskolelærer fant han 
seg vel til rette. Gjennom hele sitt yrkes-
aktive liv fikk Torleif Nordeide ved Guds 
nåde øve en god og varig innflytelse over 
hundrevis av barn. 
 
I sin egen nære familie var han det natur-
lige midtpunkt. Med sin treffsikre replikk 
skapte han munterhet, fest og glede, og i 
lønnkammerets skjulte helligdom nedba 
han Guds velsignelse over alle sine kjære. 
 
Torleif Nordeide hadde sin bakgrunn i 
Indremisjon, men ble medlem av Central-
kirkens menighet i 1977. 
Begravelsen fant sted 25. august under 
stor deltagelse. Pastor Braaten og Jacob-
sen talte og forrettet. 
 
Med en levende tro vandret han med 
Gud, men nå er han borte. For Gud har 
tatt ham til seg. I takknemlighet for hva 
Torleif Nordeide fikk bety for så mange 
av oss lyser vi fred over hans lyse og 
gode minne. 

Per Braaten 

MINNEORD  
 
Ole-Kristen Zweidorff,  
født 19.februar 1954 døde fredfylt på 
Rikshospitalet 30.august i år. 
 
Ole-Kristen var døpt og konfirmert i Cen-
tralkirken og gikk inn som medlem i me-
nigheten etter konfirmasjonen. I barne-
årene ble Ole-Kristen tatt med i vuggeav-
delingen og var med i søndagsskolen i 
hele sin oppvekst. 
 
Ole-Kristen var i hele sitt liv glad i musikk. 
Dette kom sterkt til uttrykk som utøven-
de musiker. Helt fra han som liten gutt 
spilte fiolin med sin far på piano her i 
kirken og andre steder, og frem til han 
som ungdom ble med i sang og musikkli-
vet i menigheten. Han var med i Central 
Singers sammen med en stor flokk ung-
dommer på slutten av sekstiårene. Det 
musikalske ungdomsarbeidet eller  
“ten-sing bevegelsen” som Ole-Kristen 
ledet ble til stor velsignelse for ungdom-
men og for menigheten, og det er fort-
satt en del av denne ungdomsflokken,  
som i dag er godt voksne mennesker, 
som er aktivt med i vår menighet.  
 
Ole-Kristen var et varmt omsorgsmen-
neske med en genuine omtanke for sine 
medmennesker. Det ble derfor naturlig 
for ham å søke til legestudiet, som var 
hans store interesse i livet. Han spesiali-
serte  seg som allmennmedisiner i 1990.   
I febr. 1977 giftet Ole-Kristen seg med sin 
kjære hustru, Brit. De fikk to barn, Kristi-
an og Lena og de er også blitt velsignet 
med et barnebarn, Ole.  
 
Ole-Kristen hadde egen legepraksis på 
Sola i flere år. Senere fikk han stilling som 
overlege og fagsjef i akutt-mottaket og 
behandling- og observasjonsavdelingen 
ved Stavanger Universitetssykehus, en 
stilling han hadde til sin død. 
 
Ole-Kristen Zweidorff sitt vitnesbyrd 
blant oss er for alltid stilnet og han er nå 
i Herrens evige varetekt.  
Ole-Kristen; har stridd den gode strid, 
fullført løpet og bevart troen. (2Tim 4:7)  
 
I takknemlighet til Herren, for hva Ole-
Kristen fikk bety for oss, lyser vi fred over 
Ole-Kristen Zweidorffs gode minne. 
 
Ole-Kristen ble gravlagt fra Stavanger 
Domkirke fredag 9. sept. kl 1100. 
 

Roald Zweidorff  
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C E N T R A L K I R K E N  

applaus etter en bibeltime. Det skjedde 
på Sommerfesten – vår egen bibeltime-
holder Leif Jacobsen stod for det. Under 
kveldsmøtene var det mange som kom 
fram for forbønn. Hovedtalerne var As-
bjørn Johansen (Misjonsforbundet) , Åge 
Åleskjær (Oslo Kristne Senter) og Jarle 
Valdemar (Barneevangelist). Leirprest for 
de unge var vår egen pastor Dag Martin 

Østevold. – Alle gjorde en ut-
merket jobb, til stor velsignelse. 
Lovsangsteamet fra Centralkir-
ken var en berikelse, tok oss 
med i ypperlig lovsang og tilbe-
delse – også til stor velsignelse 
for begeistrete sommerfestdel-
tagere. 
 
Årets misjonsprosjekt fredagen 
var ”hjelp til fattige barn i Zim-
babwe”. Totalt kom det inn over 

60.000 kroner til prosjektet. I tillegg teg-
net det seg 32 nye faddere til 33 barn i 
Zimbabwe. – Et godt resultat for en me-
get god sak. 
 
Uten å miste fokus på Sommerfesten og 
dens innhold, fikk alle sommerfestdelta-
gerne anledning til, på en verdig og re-
spektfull måte å vise medfølelse – rela-
tert til Oslo traumene og Utøya tragedi-

Sommerfesten  
på Drottningborg 
 
Sommerens store høydepunkt for meto-
dister i Norge gikk av stabelen 28. - 31. 
juli på idylliske Drottningborg utenfor 
Grimstad. 
 

Sommerfesten ble en storartet opplevel-
se for de 340 påmeldte pluss mange som 
kom innom på dag besøk. 
 
For å referere redaktøren av Brobygge-
ren, Karl Anders Ellingsen som skriver på 
nettsiden til metodistkirken.no: ”Det ble 
noen svært gode dager på Drottningborg 
i år. Været var topp, talerne inspirerte og 
fellesskapet varmet. En strålende Som-
merfest! 
 
Årets Sommerfest ble den festen som en 
nesten ikke våger å drømme om på for-
hånd. Superlativene haglet da vi skilte lag 
etter nattverdsgudstjenesten søndag. 
Dette var virkelig dager vi vil ta med oss 
inn i hverdagen. Arrangørene fra Central-
kirken i Bergen hadde nedlagt et solid 
forhåndsarbeid og alt de var ansvarlige 
for fungerte slik det skulle. Imponeren-
de”, sitat slutt. 
 
Temaet for Sommerfesten var ”Kristen i 
hverdagen”. Og temaet gikk igjen i semi-
narer, bibeltimer, hos talerne og leirprest 
for de unge. – Det er svært sjelden en 
opplever at tilhørerne bryter ut i spontan 

en. To kondolanseprotokoller ble skrevet 
og signert av deltagerne. Kondolansepro-
tokollene er overlevert Storting/
Regjering og AUF.     
 
Centralkirken i Bergen var godt represen-
tert på Sommerfesten med til sammen 
81 voksne, ungdommer og barn. – Veldig 
bra!!!   
 
Les mer om Sommerfesten i førstkom-
mende utgave av Brobyggeren som kom-
mer ut i  september, eller gå inn på nett-
sidene til metodistkirken.no og les mer 
der. 
 
Jeg avslutter referatet med å sitere re-
daktør Karl Anders Ellingsen; ”Hvis du 
ikke var med på Sommerfesten i år, må 
du sette av dagene til neste sommerfest. 
Her vil det bli trangt om plassen!” 

Bjørn M. Østevold 
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