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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

www.centralkirken.no

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!
For deg som er i sorg og behøver trøst.
For deg som er trett og behøver hvile.
For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.
For deg som er glad og vil lovsynge Gud.
For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.
For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.
For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.
For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.
For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!

” H V I L K E N S TA M M E S N A K K E R D U ? ”
En av de mest verdifulle gaver Gud har
utrustet menneskeheten med er evnen
til meningsfull samtale. Kanskje setter vi
ikke riktig pris på denne gaven før vi oppdager at noen ikke har utviklet den ennå,
slik som de små barna. Vi venter i spenning på at de skal begynne å uttale ord.
En annen ting er det at så snart de har
begynt å prate får de beskjed å være
stille..
Eller kanskje det først går opp for oss
hvor utrolig verdifull evnen til å kommunisere er når den er blitt borte. Jeg husker fortvilelsen og tårene en mann viste
da han ønsket å fortelle meg noe, men
klarte det ikke fordi han hadde mistet
evnen til å snakke da han ble rammet av
slag.
«Hvilken stamme snakker du », spurte en
nabojente, da jeg snakket med henne
første gang. Hun hadde en annen dialekt.
Ord blir lagt merke til.
Men hvordan bruker vi denne gaven ?
Har du tenkt over hvilken kraft det kan
være i det talte ord? Det var gjennom
Ordet at Herren skapte himmelen og
jorden. ”Herren talte og det skjedde. Han
bød, og det stod der.” Profeten Jesaja
sier om kraften i Herrens Ord : «Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men
vanner jorden og får den til å bære og
gro, så den gir såkorn til såmannen og
brød til den som eter, slik skal mitt ord
være, det som går ut av min munn. Det
skal ikke vende tomt tilbake til meg, men
det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang
med alt som jeg sender det til.» Hebreerbrevets forfatter sier at Guds Ord er
«levende og virksomt og skarpere enn
noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd
og marg, og dømmer hjertets tanker og
råd.» For en kraft i Ordet! Har vi ikke

opplevd Guds ord både til oppmuntring
og tukt?
Også våre ord kan være skaperkraftige.
De kan ofte reise jorden rundt. I det
minste har de en tendens til å spre seg
videre. ”Vet du at han har sagt at…”
«Død og liv er i tungens vold», sier Kong
Salomo.
Det har vært tider da jeg var nedfor og
trengte oppmuntring, da mennesker kom
til meg med et oppmuntringens ord. Jeg
husker det ennå, selv om det hendte for
mange år siden. Ordene har brent seg
fast i meg, og jeg glemmer det aldri. Du
har sikkert hatt slike opplevelser også.
Det vekker gode følelser i oss. Og vi kan
si med Ordspråksboken: « Milde ord er
som en strøm av honning, søte for sjelen
og en legedom for kroppen.» Men ord er
også blitt uttalt - som knuste og gjorde
vondt. Som har satt sitt preg på oss, som
gjør at vi er den vi er. Ordets negative
kraft som får noen til å holde seg borte
fra menigheten. Jeg har hørt om det.
Bare på grunn av et ord ? Unnskyldninger!! Ja, kanskje - men det finnes kraft i
ordet.. Kanskje har du smertelig erfart
noe av dette også? Ord som andre sa
som såret deg. Ord som du sa - som du
ønsket du aldri hadde sagt. Husk på det
når du gir dine vurderinger av andre.
Kanskje skal vi øve oss i å tenke: Det jeg
ikke kan si til vedkommende i hennes
nærvær, det vil jeg ikke heller ikke si i
hennes fravær. «En saktmodig tunge er
et livets tre, men et falskt hjerte sårer
hjertet.»

Det er vanskelig å styre sin tunge - ja
nærmest umulig. For munnen taler bare
det som er i hjertet. Kanskje ønsker du å
være til velsignelse for andre med dine
ord - en oppmuntrer som løfter mennesker opp med din tale. Det er god ting.
Paulus oppfordrer oss til å være blant
dem som «..sier bare det som er godt,
og som tjener til å bygge opp der det
trengs, så det kan bli til velsignelse for
dem som hører på.» (Ef.4,29) La oss søke
Jesus og fellesskapet med Ham. Det som
Han gir deg i hjertet, vil din munn tale
om. Da blir våre ord positivt skapende.
Her er en bønn for den som har munn:
«La min munns ord og mitt hjertes tanke
være til velbehag for ditt åsyn, Herre,
min klippe og min gjenløser.»
Dag Martin Østevold

ALPHAKURS
Våren 2012 har vi
planer om å starte
et Alphakurs.
Alpha er midt i
blinken for deg
som er ny som
kristen eller som å
ønsker å vite mer
om kristen tro.

Kurset går over 10 uker + en helg.
Til å arrangere et slikt kurs, trenger vi
ledere. Har du lyst til å være med i gruppen som arrangerer Alpha?
Vi trenger både noen som er på kjøkkenet, praktisk gruppe som setter frem
stoler, en vert, og noen som ønsker å
være med å lede en samtalegruppe. Fredag og lørdag 13. - 14. januar drar en

gjeng til Oslo for å være med på en nasjonal alphasamling. Her blir det gitt god
undervisning for dem som er med som
ledere og vi håper å kunne sende noen
på et slikt kurs. Hjertelig velkommen til å
ta kontakt om du har lyst til å være med
som leder!
Kontakt Dag Martin Østevold på mobnr.
912 44 063

HVA SKAL DU GI BORT TIL JUL?

Metodistkirkens Misjonsselskap har i
flere år gitt mulighet for å gi alternative
gaver; det er allerede blitt en hyggelig
tradisjon! Det er så mange av oss som
har "alt", men vi liker likevel å bli husket
og tenkt på.

Derfor er det
hyggelig
å
kunne få, - og
gi, en meningsfull gave
ved at noen
som virkelig
trenger det
blir
den
egentlige
mottakeren!
Vi håper at
mange
vil
finne glede i
å gi bort en
gave
med
håp og framtid til jul, og
gjerne også til andre høytider og merkedager.
I
år
kan
vi
tilby:
Lys om kvelden til barnehjem i Liberia

Babypakker til India
Mat til fattige barn i Zimbabwe
Takplater/sement til kirkebygg i Liberia
Skolestoler i Liberia

Gavekort og "bruksanvisning" finner du
på
misjonens
hjemmeside:
www.misjonsselskap.no
Du kan også ta kontakt med menighetskontoret i din kirke og få gavekortene
der, eller Metodistkirkens Misjonsselskap
på tlf. 23 33 27 00 eller e-post misjonsselskapet@metodistkirken.no

En god anledning til å gjøre livet bedre
for noen, og samtidig glede familie og
venner!
Kanskje en god idé for din egen ønskeliste?!

KJÆRE VENNER, MEDLEMMER OG LESERE AV
MENIGHETSBLADET
2011 har vært et godt år for menigheten.
Særskilt vil vi nevne at det råder en positiv grunntone i menigheten preget av
mye kjærlighet og varme. Det setter vi
alle pris på. Og det er noe som mange gir
uttrykk for. ”Vær varmhjertet mot hverandre i søskenkjærlighet,” sier Skriften.
Vi takker for den oppmuntring og vennlighet som dere har vist oss pastorer og
for det gode samarbeid vi opplever at vi
har med alle. Vi gleder oss også over at vi
har tatt noen nye skritt som menighet,
ved at vi har startet opp med myldredag
på Sotra. Dette er noe som hele menig-

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

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

heten gleder seg over, og vi er spent på
hva Herren vil gjøre i tiden fremover
gjennom dette arbeidet. Vær med å be
for dette arbeidet.
I 2011 har vi så langt, fått ta opp 28 nye
medlemmer gjennom dåp og bekjennende medlemskap. Det gleder vi oss over
og det takker vi Gud for. Hver og en av
dere er en gave til menigheten og menigheten en gave til dere.

Vi pastorer vil gjerne få benytte muligheten til å ønske dere alle en god jul og et
godt nyttår. Vi takker Gud for dere og for
våre medlemmers trofaste tjeneste i
Guds rike.
Pastorene Leif, Dag Martin, Per og Roald

Vi ser frem med glede og forventning
frem til hva Gud skal gjøre iblant oss i
2012.

Legleder

Nettside:

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

www.centralkirken.no

Kontortid:
Mandag, onsdag, fredag
kl 1000-1400
Tlf: 55 31 65 80
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MØTEKALENDER DESEMBER/JANUAR
SØNDAG 4. DESEMBER
2. SØNDAG I ADVENT
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe
Kl 1315 Adventsarr. på Fløien
se egen annonse

Mandag 5. desember
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Juleavslutning

Tirsdag 6. desember
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 7. desember
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 11. DESEMBER
3. SØNDAG I ADVENT
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 13. desember

Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

LØRDAG 24. DESEMBER
JULAFTEN
Kl 1500 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Kristin Bøe leder
Knøttsing

SØNDAG 25. DESEMBER
1. JULEDAG
Kl 1200 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Pastor Dag Martin Østevold leder
Sangkoret

SØNDAG 1. JANUAR
Kl 1100 Paktsgudstjeneste med
nattverd
Pastor Per Braaten taler
Pastor Leif S. Jacobsen leder

SØNDAG 8. JANUAR
Kl 1100 Gudstjeneste med dåp
Pastor Dag Martin Østevold taler
Hilde Linnsund leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 9. januar

Onsdag 14. desember

Tirsdag 10. januar

Fredag 16. desember
kl 1930 Julekonsert

Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 17. januar
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 18. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 22. JANUAR

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Pastor Roald Zweidorff og Honnørkoret
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Mandag 16. januar

Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 11. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 23. januar
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 24. januar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Arnold Rasmussen
taler og hans frue Marit synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 25. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 29. JANUAR
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Sangkoret
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Mandag 30. januar
Kl 1700 Myldredag sentrum
Kl 1700 Myldredag Tranevågen

Tirsdag 31. januar
SØNDAG 18. DESEMBER
4. SØNDAG I ADVENT
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Sangkoret

SØNDAG 15. JANUAR
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Brede Aasen leder
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 1. februar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

MIN JULEGAVE TIL MENIGHETEN
Forvaltningsutvalget i menigheten vil
bruke julenummeret av menighetsbladet
for å meddele våre medlemmer / lesere
om et stort arbeids og kostnadskrevende
prosjekt.
I en lengre periode med vannlekkasje fra
gårdsplassen og ned i barnerommet,
medfører at rommet ikke kan brukes i
vårt barnearbeid.
Dette har vist seg å være langt mer alvorlig enn først antatt.
Over meget lang tid har betongkonstruksjonene trukket fuktighet, og fått skader
som må utbedres.
Betongdekket og betongdragerne er bærende konstruksjoner for hele gårdsplas-

Centralen er en ungdomsklubb for oss fra
13 år og oppover. Annenhver fredag møtes mine venner og jeg for enda en kjempegøy kveld med latter og moro. Vi har
ulike aktiviteter og mange morsomme
leker. I tillegg har vi PlayStation, spill og
biljard. I kiosken selger de godteri, brus,
popcorn, chips og nachos til en veldig
billig penge. Det er for oss en kveld vi
husker lenge etterpå, og vi gleder oss
alltid til neste gang.
Hver gang har vi en liten andakt. Vi sitter
så stille som mus og hører godt etter.
Dag Martin sier vi er en flott gjeng å ha
andakt for. Lederne er kjempesnille, og
de lager knallgod mat.
Jeg har ofte med meg mange venner som
vanligvis ikke går i kirken. De synes at
Centralen er “ Dritkult og kjempegøy”, og
de vil gjerne være med hver gang. Centralen er et koselig og sosialt sted der vi
kan være med venner og ha det kjempekjekt!
Malin Bøe, 13 år

sen. Prosjektet er godkjent av menighetsrådet med en kostnadsramme på ca.
kr.680.000.-.
I den forbindelse kan dette være en
konkret giveroppgave som kan få navnet
” Min julegave til menigheten ”
Vi håper dere vil være med å støtte dette
arbeidet.
Takknemlig for din gave.

Med vennlig hilsen Centralkirkens forvaltningsutvalg v/ Hans Kristian Rygg
Din gave kan settes inn på kontonr.:
3625 87 07936
Husk å merke innbetalingen med
”Julegave til menigheten”

JULEGAVE TIL MENIGHETEN

Vi ønsker alle
en velsignet julehøytid
og et godt nytt år.

CENTRALKIRKEN

3625 87 07936

MINNEORD ETTER MAGNUS FOTLAND
Vår alles kjære Magnus Fotland la ned
vandringsstaven den 22.november og
gikk hjem til Jesus, 86 år gammel. Med
ham er en trofast ektefelle, en kjærlig
far, svigerfar, bestefar, oldefar og bror –
og en ”bauta” i Centralkirkens menighet
gått bort.
Magnus ble født i 1925 og vokste opp i et
barnefullt, trygt og godt hjem i
Stormøllen i Sandviken. Hele 11 søsken
var de. Mor og far tok ham tidlig med til
kirken. Den betydning både kirken og
troen har hatt for hans liv kan ikke
overvurderes.
Med unntaket av legleder, har Magnus
hatt alle verv i Centralkirken. For hans
engasjement, trofasthet, varme
vitnesbyrd og eksempel - ble han i 2010
overrakt ”Biskopens Diplom.”
Magnus og hans kjære Gunvor giftet seg i
1951 og sammen har de fått fire barn.
Etter endt maskinistutdannelse reiste
han til sjøs. Etter mange år i en
entreprenørvirksomhet, ble han lærer

ved Os videregående skole. Her var han
også svært høyt verdsatt og han ble der
frem til han var 71 år. Elevene var glad i
ham.
Også barn og unge i kirken, helt til det
siste, var gjenstand for Magnus’
oppmerksomhet og omsorg. Han hadde
en sjelden og evne til å inkludere nye
mennesker og binde sammen alle
generasjoner på en forbilledlig måte. For
ham fantes det ingen generasjonsmotsetninger verken hjemme, på arbeid
eller i kirken. Magnus var både barnas,
de unges og de eldres venn. Som
søndagsskolelærer, kirkeverge og
formann i sangkoret gjennom mer enn
40 år, vil vi både huske ham – og være
takknemlig til Gud for hans vitnesbyrd,
ferd og at vi fikk det privilegium å bli
kjent med ham.
Vi ber om kraft og styrke for hans kjære
Gunvor og for hans nærmeste og kjære
familie.
Magnus Fotland var først ut med å skrive

i den nye spalten ”mitt vitnesbyrd” i
Centralkirken menighetsblads aller siste
nummer. I dag hviler det nesten noe
profetisk over det. Vi lar det være hans
avskjedshilsen til oss alle: ”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 hver dag.
Jeg gleder meg over at kirken fylles med
unge familier, og at vi på den måten kan
nå ut til menneskene med det viktigste –
evangeliet.”
I ærbødighet, vemod og med stor
takknemlighet lyser vi Guds fred over
Magnus Fotland sitt gode minne. Vi
gleder oss til å møte ham igjen på
oppstandelsens dag!
(Magnus Fotland ble bisatt fra
Centralkirkens menighet, onsdag
30.11.2011.)
Dag Martin Østevold

MINNEORD ETTER OLAF LIEN
I en alder av 92 år har Olaf Andreas Lien
fått fylle sine dagers mål. Med ham er en
aktiv kristen bror og en trofast metodist
gått bort.
Olaf Lien ble omvendt til Gud i ung alder
og tillagt vår menighet i Centralkirken i
Bergen. Her ble han med sine rike evner
etter hvert betrodd ulike tillitsverv i styre
og stell. Ved sin helstøpte karakter og sitt
vennlige vesen vant han alles tillit og
respekt, og de oppgaver han fikk ivaretok
han med stor dyktighet. Som formann i
Metodistkirkens Hovedstyre var han bl.a.
med på å legge forholdene til rette for
reisningen av Soltun Folkehøgskole. I
1976 reiste han som kirkens valgte
legdelegat til Generalkonferansen i
Amerika. Med sitt sterke sosiale
engasjement satt Olaf Lien i flere år som

formann i styret for Stiftelsen Betanien.
Her kom hans visjonære evner til sin fulle
rett og mange viktige beslutninger ble
tatt. Dette var en rik ekspansjonsperiode
i Betaniens historie preget av store
byggeprosjekter.
Som
det
samfunnsengasjerte menneske han var
satt Olaf Lien også noen år som
representant for Kristelig Folkeparti både
i Bystyre og i Formannsskap. Han ble
tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv.
Som person var Olaf Lien rettskaffen og
pålitelig i all sin ferd. Han var en saklig og
dyktig debattant med stor integritet, og
han var i besittelse av en sjelden stor
grad av selvbeherskelse. Han førte et
forbilledlig korrekt språk i alle
sammenhenger. I livets skole hadde han
lært å behandle sine medmennesker

med vennlighet og respekt, uansett på
hvilket trinn de befant seg på den sosiale
rangstige. For sin egen del var han ”stolt”
over å være metodist, men med sitt
ekumeniske sinnelag viste han en raus
åpenhet og forståelse for alt Guds folk.
I forhold til hjem og familie var Olaf Lien
preget av stor omsorg for sine kjære.
Sammen med sin hustru Sigrun fikk han
bygge et godt hjem. I alle livets
forskjellige situasjoner kunne hans
nærmeste alltid regne med hans
uforbeholdne støtte og hjelp.
Som den høyreiste og kultiverte
hedersmann Olaf Lien var – frelst av
uforskyldt nåde – lyser vi i takknemlighet
fred over hans gode minne.
Per Braaten

BRANNANSVARLIG
4. desember
Jarle Lillevik
11. desember
Ole-Jørgen Fæø
16. desember
Jan Lillevik
18. desember
Hans Kristian Rygg

24. desember
Jarle Lillevik
25. desember
Ole-Jørgen Fæø

1. januar
Hans Kristian Rygg

8. januar
Jarle Lillevik
15. januar
Ole-Jørgen Fæø
22. januar
Hans Kristian Rygg
29. januar
Jan Lillevik

Menighetbladets redaksjon
ønsker alle
en velsignet julehøytid!

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
Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

TAKK

MITT

Til Centralkirken menighet

VITNESBYRD

TAKK for omsorg og oppmerksomhet da
Torleif Nordeide døde - det er godt å ha
gode venner og minner.
Torleif `s vitnesbyrd var alltid Jesu ord :
”Hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt i blant dere ”
Den velsignelsen har vi erfart.
Takk også for gaven vi fikk til menigheten: kr.10856,-.

”Gud har ikke lovet en himmel alltid blå,
eller at vår livsvei alltid skal strøs blomster på. Gud har ikke lovet bare dager
med sol og aldri regn, eller glede uten
sorg
–
fred
uten
smerte.
Men Gud har lovet styrke for hver dag,
hvile for deg som strever og lys på din
livsvei. Han har lovet nåde i prøvelser,
hjelp fra det høye, evig medfølelse og
udødelig kjærlighet”. (ukjent) Dette er det
jeg har valgt å bygge mitt liv på - for det
er det vi alle stilles overfor – VALG!
Jeg har vært blant de som fikk vokse opp
i et godt hjem der troen og det kristne
fellesskapet sto sentralt. Engasjementet i
kirken ble tidlig etablert og sosiale bånd
og vennskap ble knyttet. Samtidig fikk jeg
en gave –troens gave – som jeg har valgt
å ta imot og som stadig utvikler seg, men
som også tidvis settes på prøve! Livet er
sammensatt av ulike faser, noen skulle
helst ”aldri tatt slutt”, mens andre ville
jeg” gjerne vært foruten”. Det er da alle
”hvorfor”/”hvor er du Gud?”-dukker opp,
men det er også da troen hjelper meg!!
Da velger jeg å ”ta imot Guds rike som et
lite barn” (Luk.18) og ber om hjelp og
styrke til å møte livet –i tro på Guds hjelp
– slik jeg sa da jeg avga ”speiderløftet”.
Som voksne mister vi ofte barnets tro og
tillit, vi har så stort behov for å forstå og
kunne forklare alt! Men i dagliglivet benytter vi oss ofte – med den største selvfølge - av mange forskningsresultater og
tekniske ”duppeditter” som vi overhodet
ikke kunne klart å finne ut av selv. Slik er
det og med det som Gud har gitt oss! Det
er mye jeg ikke forstår eller kan forklare,
men jeg velger å godta det og ber
”Jesus,styr du mine tanker, Jesus la meg
leve så at hvor jeg i verden vanker et
Guds barn jeg være må”. Det høres enkelt ut, men jeg opplever å bli fylt av
fred, glede, takknemmelighet, trygghet,
styrke og tro på løftet: Meg er gitt all
makt ……og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt.28,18-20).

Mary
Helen – Hildegun – Ruth –
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Vetrlidsallmenningen
Telefon 55 31 79 63
www.vestbok.no

STIFTELSEN BETANIEN,
BERGEN
EIER OG DRIVER FØLGENDE
INSTITUSJONER:
-Hospitalet Betanien
- Betanien diakonale
høgskole
- Betanien barnehage
- Fundacion
Betanien, Spania

VI GRATULERER
75 år
Reidun Nyland, 25. august
85 år
Elsa Syslak, 23. november
90 år
Ester Johansen, 10. august

KIRKEVERTER
4. desember
Solveig & Hans Kristian Rygg
11. desember
Bjørg & Mikal Vindenes
16. desember
Aud & Einar Lillevik
18. desember
Guri Johansen & Harald Monsen
24. desember
Karen Kristine & Knut Rasmussen
25. desember
Solveig & Hans Kristian Rygg
Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Skandinavisk design
på Bryggen

1. januar
Solveig & Hans Kristian Rygg
8. januar
Bjørg & Mikal Vindenes
15. januar
Aud & Einar Lillevik
22. januar
Guri Johansen & Harald Monsen
29. januar
Karen Kristine & Knut Rasmussen

Karin Nilsen

INFO TIL ANDRE
MENIGHETER
Fra neste nummer vil ikke menighetsbladet sendes pr post til andre menigheter.
Gå gjerne inn på vår hjemmeside,
www.centralkirken.no, og les bladet der.
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CENTRALKIRKEN

Vetrlidsalm. 8
5014 BERGEN
Tlf: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.com

