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MEDLEMSOPPTAKELSE
Fra venstre: legleder Brede Aasen, pastor Leif Jacobsen, Aina Toen, Lars Fotland, Magne Sand
Torvanger, Jonas Østevold, Maja Østevold, Malin Bøe og pastor Dag Martin Østevold.

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!

ÅNDENS FRUKT
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred, tålmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven
er ikke imot slike. (Gal 5,22-23)
Høsten er tiden for avsløringer. Da det
blir klart hva som ble sådd om våren. Vi
høster frukten av det som ble plantet og
av tid og krefter som ble investert i hagen. Versene fra Galaterbrevet handler
også om frukt, åndens frukt. Det beskriver karakteregenskaper som kommer til
syne i våre liv når Den Hellige Ånd får
prege oss. Kristi liv levd ut gjennom våre
liv.
Vi har kontroll over hva vi skal høste
Den gledelige sannheten er at vi har kontroll over hva vi skal høste, fordi vi har
kontroll over det vi sår. Det gjelder både
i hagen og i våre liv. Noen ganger kan vi
bli overrasket over det som kommer opp.
Dette kan umulig vi ha sådd? Nei, sikkert
ikke. Det er så mangt og mye som kan slå
rot i mottagelig jord. Noe kommer rett og
slett rekende med vinden. Bibelen har
ingen illusjon om at vi er garantert edel
frukt. Mennesket kan romme så mangt.
Her gjelder det å være på vakt. «For den
som sår i kjøttet, skal høste fordervelse
av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal
høste evig liv av Ånden.»
Luking
Ofte må det luking til. Men vær forsiktig
når du gjør dette. Du kan rive opp mer
enn ugresset. Ikke vær for hard når du
luker ugresset i ditt liv. Gjør det sammen
med Herren. Da blir det gjort grundig,
men samtidig forsiktig. Frukt kan ikke
piskes fram i våre liv, like lite som det blir
frukt på treet i hagen om du gir det en
skjennepreken fordi frukten ikke ble som
du hadde forventet. Du får en ny mulighet neste vår. Om vi etter en lang vekstsesong står med hendene fulle av frukt

som vi ikke liker, så la oss ikke fortvile.
Slipp Gud til. Han ser en vei videre der vi
har mest lyst til å gi opp.
Ingen
egen
anstrengelse
Frukt er ikke noe vi kan lage. Frukt blir
ikke til ved egen anstrengelse. Ingen lager epler, eller plommer, eller bananer.
Frukt er resultatet av en prosess som tar
tid. En prosess som kan være full av overraskelser. Det kreves tålmodighet.
«Bonden venter tålmodig på jordens grøde», står det. Og nettopp fordi det er en
tidsdimensjon mellom det vi sår og det vi
høster i våre liv, oppdager vi ikke sammenhengen. Derfor står det skrevet: «Og
la oss ikke bli trette av å gjøre det gode,
for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare
ikke mister motet.»
Frukt er altså et resultat av en vekst der
de rette betingelsene er tilstede. Man
lager ikke frukt. Man bærer frukt. Når
betingelsene er til stede vil frukten komme. Romerbrevet sier det slik: «Men nå,
siden dere er blitt satt fri fra synden og er
blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt
til helliggjørelse, og målet er evig liv.»
Ni sider ved Åndens frukt
Vi skal altså ikke forbedre oss selv. Det
duger ikke for Gud. Her må det en helt ny
fødsel til. Det skjer ved Ånden og ved
Ordet. Så kan vi ved Den Hellig Ånds
hjelp leve et liv som vi av oss selv ikke er i
stand til - det nye livet! Det blir et liv preget av Åndens frukt. Når Bibelen beskriver dette nye livet, så fylles i hvert fall jeg
med takknemlighet og begeistring: Tenk
at vi, med våre skrøpelige forutsetninger,
kan få leve et slikt liv!
Frukt som fyller vårt indre
Først presenteres vi for frukt som fyller
vårt indre: Kjærlighet – den guddommeli-

A DV E N TSA M L I N G PÅ F L Ø I E N
Som mange av dere vet er det en
adventsamling på Fløien hver
søndag i advent fra kl 1315-1340.
Disse andaktene har vært meget
populære å delta på for mange
bergensere. De siste årene har
Centralkirkens menighet fått ta
del i privilegiet ved å ha ansvaret
for en av disse søndagene. I år er

det 4.søndag i advent
Centralkirken har andakten, ved
Dag Martin Østevold. Den holdes
utendørs på Fløien. Dersom været
er forskrekkelig, trekker vi
innendørs på restauranten. Vi
håper at du gjerne tar turen
oppom – umiddelbart etter at vår
egen gudstjeneste er slutt.

ge kjærligheten som fikk Faderen til å
sende sin Sønn til jorden for oss. Den er
utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd.
Så kommer Glede – denne dype indre
fryd som er lovet til alle som blir i Kristus.
Til slutt kommer Fred – den velsignede
roen i sjelen som overgår all forstand.
Frukt som preger vår kontakt med andre
Deretter beskrives tre sider ved Åndens
frukt som skal prege vår kontakt med
andre mennesker: Tålmodighet – utholdenhet selv når man blir provosert.
Vennlighet – karakteregenskapen som
preger vårt sinnelag. Vi er vennligsinnet.
Den siste av disse tre er Godhet – egenskapen som gjør av vi vil alle mennesker
godt. Vi er godgjørende og velgjørende.
Frukt som preger vår oppførsel
Så kommer frukt som skal prege vår oppførsel: Trofasthet – at vi er til å stole på
og har integritet, Saktmodighet – at vi
tenker oss om og ikke er framfusende, og
til sist Selvbeherskelse – at vi har kontroll
over oss selv.
Jesus har satt oss til å bære frukt. Det
kan vi bare gjøre når vi blir i ham. «Den
som blir i Meg og Jeg i ham bærer mye
frukt.» Det er vår hvilestilling og det er
vår arbeidsstilling.
Leif S. Jacobsen
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90 ÅRS JUBILANT
En regnfull høstdag ringte jeg på dørklokken hjemme hos mine kjære venner, Aud
og Einar Lillevik, og en smilende Aud åpnet og ønsket meg velkommen inn. Besøket mitt ble noen dager på etterskudd i
forhold til Einars 90 årsdag, men jubilanten sto og tok imot meg med et hjertelig
smil. Det ble en god kopp kaffe med herlige rundstykker og lapper attåt. Og når vi
satt der og pratet om løst og fast kom vi
selvfølgelig inn på hvordan livet hadde
vært for Einar i noen perioder av de 90 år
han har levd, og min gode venn og broder
i Herren begynte å fortelle. Einar fortalte
om tiden i sitt gode barndomshjem hos
mor og far sammen med en søskenflokk
på fire barn, en jente og tre gutter.
Sine første år bodde familien i Bømergaten. Einar drøste litt om de første skoleårene, men siden ble det Nordnes, det
skjedde, altså; Einar regner seg som en
ekte Nordnesgutt. I 1940 ble hjemmet
lagt i grus i forbindelse med bombingen
av den tyske krysseren Køningsberg som
lå fortøyet på Skoltegrunnskaien. Dette
ble en tragedie for mange mennesker
som bodde på Nordnes. Hundrevis av
hjem ble ødelagt og mennesker drept og
krigens gru rykket nærmere livet for et
ungt menneske. En annen dramatisk hendelse var 20. april 1944. Denne dagen var
Einar på jobben i administrasjonen på
Bergen Politikammer, hvor han for øvrig
tjenestegjorde hele sitt yrkesaktive liv.
Det var en nederlandsk ammunisjonsbåt
som lå fortøyd på Festningskaien som
eksploderte og utslettet store deler av
Bergen. Einar beretter at da det smalt
kom det et voldsomt lys og trykkbølge og
han la hodet ned på skrivebordet og i
samme øyeblikk kom lufttrykket som
smadret alle vinduene og glassplintene
pepret alt og sto fast i veggene. Det var
et under at ikke Einar fikk en skramme.
Einar forteller videre at han mistet en
kamerat, og dette sammen med krigens
alvor, preget et ungt sinn og livet fikk et
annet fokus for broder Einar.
12. mars 1944 ble Einar, sammen med en
venn, invitert til et ungdomsmøte i Centralkirken. Vennen uteble, men Einar
gikk. Taleren var den unge pastor Per
Westvik som talte og ved slutten av møtet gikk kallet ut til alle ungdommene om
å ta imot Jesus som sin Frelser. Den kvelden bøyde Einar sine knær ved alteret i
Centralkirken og sa JA til Jesus som sin

Frelser. Fra den dag og helt til denne dag
har broder Einar vært en trofast arbeider
for Guds Rikes sak. Han ble raskt trukket
inn som søndagsskolelærer, en oppgave
som fikk en stor plass i hans hjerte. Einar
og Leif Leknes og andre venner startet
opp med menighetens hornmusikk som
var en velsignet oppgave. En annen oppgave Einar fikk var speiderarbeidet. I
mange år var han speider og speiderleder. For dette arbeidet ble han hedret
med,” Den Hvite Lilje”, som ble overrakt
av Metodistkirkens Speiderkorps. Han
arbeidet også i menighetens ledelse og
var 25 år som sekretær i menighetsrådet,
et arbeid det står stor respekt av. Sangkoret fikk gjennom mange år gleden av
hans kapasitet som sekretær, i denne
forbindelsen iverksatte han arbeide som
fortsatt brukes.
Einar og Roald Zweidorff var med i besøksteamet og kontaktet medlemmer
som hadde vært borte fra menigheten i
en tid. Før vi ringte på dørene ble det en
bønnestund i bilen før vi tok kontakt. Det
er vanskelig å si, Einar, uten også å ta
med hans kjære hustru Aud. De to var
unge da de traff hverandre i kirken og
det ble forelskelse. De forlovet seg i 1945
og ble viet i 1946 og det holder fortsatt 67 år, og fra mitt sted der jeg sitter i sofaen, ser jeg at de to er like glad i hverandre. Centralkirkens Menighet takker
Herren og vår gode bror Einar for tjenesten og inspirasjonen Einar gav og gir menigheten. Det var sikkert mange sider
som skulle vært med, barn, svigerbarn,
barnebarn og oldebarn – jeg tror det
kunne blitt en hel bok. Takk for at jeg fikk
komme, takk for samtalen og takk for et
langt og godt vennskap min venn, i helg
og hverdag.
Roald Zweidorff

MØTEKALENDER NOVEMBER-JANUAR
Fredag 22. november
Kl 1900 Centralen for deg som er 13+

Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

TIRSDAG 24. DESEMBER
JULAFTEN

Tirsdag 10. desember

Kl 1500 Gudstjeneste
Siv Bøe leder
Pastor Dag Martin Østevold taler

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold leder
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Helle Maria Wolstad,
prest i Metodistkirken i Fyllingsdalen.
Silje Hammerstad synger og Solveig
Steffensen akkompagnerer.
Roald Zweidorff leder.
Kl 1930 Sangkoret øver

Mandag 25. november

Onsdag 11. desember

SØNDAG 24. NOVEMBER

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
NB! I Fyllingsdalen denne mandagen

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

Tirsdag 26. november

SØNDAG 15. DESEMBER
3. SØNDAG I ADVENT

Kl 1930 Sangkoret øver

NB! Ingen gudstjeneste.

Onsdag 27. november
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag med juleverksted

Kl 1700 Julespillet ”Stjernemysteriet”
for og med hele familien.

Tirsdag 17. desember

ONSDAG 25. DESEMBER
1. JULEDAG
Kl 1200 Høytidsgudstjeneste
(Merk tiden)
Pastor Dag Martin Østevold taler

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 1. DESEMBER
1. SØNDAG I ADVENT
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Legleder Brede Aasen leder
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 3. desember
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 4. desember
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag. Julegrøt og
skattejakt

Lørdag 7. desember

Onsdag 18. desember
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet

SØNDAG 22. DESEMBER
4. SØNDAG I ADVENT
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold leder
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe
Kl 1315 Adventssamling på Fløien
(utendørs) ved Pastor Dag Martin
Østevold.

SØNDAG 5. JANUAR
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Bibeldag
Pastorene Jacobsen, Braaten og
Østevold
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Tirsdag 7. januar
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 8. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Fredag 10. januar

Sangkorets årsfest

Kl 1900 Ungdomsklubben Centralen
for deg som er 13+

SØNDAG 8. DESEMBER
2. SØNDAG I ADVENT

SØNDAG 12. JANUAR

Kl 1100 Gudstjeneste Diakon AnneLinda Bratsberg Thorsen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

JULEHI LSE N FRA DIA KO N OG PASTO RE R
I skrivende stund er det midten av november. Det er høst og adventstiden står
snart for døren. Det minner oss også om
at det snart er jul. Det er ikke til å tro
hvor fort tiden går. Dagene er kortere og
mørktiden er allerede over oss. Samtidig
er det mye lyst å glede oss over. Noe av
det mest essensielle i våre liv er de gode
nyhetene om Jesus Kristus. Og at vi får
tjene Ham sammen med dere i Centralkirkens menighet og i vår by. Der du er.
Til dagen. Etter at vi sendte 9 voksne for
å plante menighet på Sotra har vi fått tatt
opp 16 voksne. Vi har fått se et blomstrende ungdomsarbeid og en menighet
med mange barn og dedikerte barneledere. Vi gleder oss over alt dette, og ber
om at Jesus fortsatt skal bruke oss til å
gjøre stadig flere, små og store – til Jesu
Kristi disipler så verden forvandles.
Fra hjertet vil vi gjerne få takke alle dere
menighetens venner – og på en spesiell
måte alle kirkens bekjennende medlemmer for at vi får stå i tjenesten sammen
med dere. Takk for alt godt samarbeid og

Tirsdag 14. januar

for deres stadige oppmuntringer og forsikringer om forbønn. Takk til alle dere
som gjør tjeneste i Centralkirkens menighet fra uke til uke. På så mange måter. I
bønn og i annen virksomhet. Ikke bare i
det som er menighetens hovedpulsslag –
gudstjenesten; men også på alle de forskjellige virkeplassene som vi har i vår
menighet blant barna, ungdommene, de
voksne og de eldre. Det er dere som gjør
menigheten til det den ved Guds nåde er.
Vi er overbevist om at det ikke finnes noe
gjevere et menneske kan få være med på
ut fra den nåde Gud gir den enkelte, enn
det å ta del i det som Jesus holder på
med: Bygge sin menighet. Vi ber om at
dere fortsatt skal se storheten i dette og
bli brukt av Gud stil stor velsignelse og at
Herren skal drive enda flere ”arbeidere
ut til sin høst!”
Må Guds velsignelse være over dere og
deres familier og måtte dere få en fredfull julehøytid når den kommer!
”La oss gå inn til Betlehem for å se dette
som har hendt, og som Herren har

kunngjort for oss. Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og det lille
barnet i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om
dette barnet.. Gjeterne dro tilbake. De
lovet og priste Gud for alt de hadde hørt
og sett; alt var slik som de hadde sagt
dem.”Luk.2,16ff
Med vennlig hilsen, Roald, Per, AnneLinda, Leif og Dag Martin – med familier

Fredag 24. januar

Frist for innlevering av

Kl 1900 Centralen for deg som er 13+

Kl 1930 Sangkoret øver

stoff til neste nummer av
menighetsbladet er

Onsdag 15. januar

SØNDAG 26. JANUAR

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

SØNDAG 19. JANUAR

Tirsdag 28. januar

Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

Kl 1930 Sangkoret øver

HØSTOFFER

Onsdag 29. januar

Søndag 20.oktober hadde
Centralkirken besøk av pastor Harald Olsen fra Kragerø.
Hans forkynnelse var til stor
velsignelse for en fullsatt kirke. I forhold til budsjettet var
det et mål om å nå 35.000.På høstofferdagen kom det
inn 45405.- Tusen takk for
gaven deres til menighetens
arbeid denne dagen!

Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

Tirsdag 21. januar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest : Misjonær Torolf Karlsen taler
Greta Abrahamsen leder og Kjell Abrahamsen synger
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 22. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet
Kl 1700 Myldredag

SØNDAG 2. FEBRUAR
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen
leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam
Søndagsskole for barna
Kirkekaffe

onsdag 29. januar 2014

HYTTETUR TIL KVAMSKOGEN MED CENTRALEN

18-20. oktober dro Centralen på tur til
TINE hytta på Kvamskogen. Vi hadde
med oss 31 supre ungdommer.
Turen bestod av mye lek og moro, både
inne og utendørs. På lørdag hadde vi
olympiske leker der utfordringene blant
annet var dart, «slå inn spiker stafett»,
fylle vann i en bøtte uten å ha noe å frakte vannet i, eggkasting (uten å knuse
egget), mennesketårn og quiz om lederne. Det kom frem mye rart om voksenlederne som ingen visste da. På kvelden
var det en finere middag der alle fikk

hver sine oppgaver de skulle utføre.
Oppgavene var blant annet at noen
måtte reise seg og holde diverse taler og
appeller, stjele sidemannens glass eller
bestikk gjentatte ganger, eller ta inn
bestemte ord/tema i annenhver setning.
Det ble mye moro og en del flaue situasjoner ut av dette. Etter maten lekte vi
blant annet «Chubby bunny» der det er
om å gjøre å ha flest marshmallows i
munnen samtidig. Bjørn Arne vant konkurransen med hele 13 marshmallows i
munnen samtidig, men noen av de andre

deltakerne lå ikke langt etter.
På kveldene hadde vi kveldssamling
med andakt, lystenning, forbønn og vitnesbyrd. Ungdommene stod selv for ord
for dagen ved frokosten, der et par utvalgte leste et bibelord for dagen.
Det ble mye god mat, godteri, vafler,
latter og moro i løpet av helgen! Centralens ledere takker alle som var med for
en fin tur!

Anne-Linda B. Thorsen

P R E S E N TA S J O N AV VÅ R E N Y E M E D L E M M E R

Søndag 27.10 var det medlemsopptakelse her i Centralkirken. 6 nye medlemmer
ble tatt opp ved bekjennelse. 5 av disse
stod til konfirmasjon her i mai. Det ble en
sterk stund i kirken denne dagen. Her er
en presentasjon av våre nye medlemmer:
Lars Fotland: Jeg går i 10. kl på Natland
ungdomsskole. På fritiden driver jeg mye
med fotball. Jeg ønsker å bli medlem i
Centralkirken fordi jeg har hatt et forhold

til denne kirken hele mitt liv. Min
morfar Magnus Fotland tok meg
mye med hit. Jeg ble kristen i fjor,
har fått mange nye venner her og
føler meg hjemme i denne kirken.
Magne Sand Torvanger: Jeg går i
10. kl på Kyrkjekrinsen ungdomsskole. På fritiden driver jeg med
fotball. Jeg ønsker å bli medlem av
Centralkirken fordi det er en
ganske hyggelig kirke med mye liv
i.
Jonas Østevold: Jeg går i 10. kl på Kyrkjekrinsen ungdomsskole. Jeg driver med
fotball på fritiden. Jeg ønsker å melde
meg inn i Centralkirken fordi jeg er kristen, jeg ønsker å ta del i et kristent miljø
og tilhøre en kirke hvor jeg kan passe inn
og føle meg velkommen.
Maja Østevold: Jeg går i 10. klasse på
Kyrkjekrinsen ungdomsskole. På fritiden
liker jeg å være sammen med venner og
å synge. Jeg ønsker å bli medlem av Cen-

tralkirken fordi jeg har det veldig bra
her. Det er her jeg hører hjemme. Jeg har
alltid vært kristen og jeg synes det er fint
å vise det.
Malin Bøe: Jeg går i 10. kl på Kyrkjekrinsen ungdomsskole. På fritiden liker jeg å
lese. Jeg ønsker å melde meg inn i Centralkirken fordi jeg har gått her siden jeg
var liten. Jeg ble døpt her og er ganske
sikker på min tro.
Aina Toen: Jeg er 51 år og jobber som
konsulent i Bergen kommune. Jeg ønsker
å bli medlem i Centralkirken fordi jeg
gikk i denne kirken da jeg var liten, sammen med min far som var metodist. Å
melde meg inn her er å komme tilbake til
mine røtter. Da jeg var 2,5 år stod jeg på
en benk nede i Centralen og da søndagsskolelæreren spurte om noen ville synge
så sang jeg «Gud er mektig, Gud er mektig» og det er fortsatt min tro. Da jeg
etter mange år kom tilbake hit stod Rygh
i døra og sa: «Velkommen hjem, Aina».
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STIFTELSEN BETANIEN,
BERGEN
EIER OG DRIVER FØLGENDE
INSTITUSJONER:
-Hospitalet Betanien
- Betanien diakonale
høgskole
- Betanien barnehage
- Fundacion
Betanien, Spania

TIL DEG SOM ØNSKER Å FÅ
BESØK I HJEMMET
Menighetens besøksordning fungerer
stort sett godt for enkelte av våre medlemmer, mens andre igjen, har av en
eller annen grunn ikke er kommet inn i
besøksordningen vår.
Når man ikke får besøk er det viktig for
oss, pastorer og diakon, å fortelle deg at
dette ikke handler om uvilje fra vår side.
Det betyr bare at vi ikke kjenner til deg/
dere som har et ønske om å få besøk i
hjemmet.
Det er slik, venner, at vi iblant kan tenke
som så; dette må da våre pastorer eller
diakonen kjenne til, men det stemmer
ikke.
Hvor vil vi så med dette?
Jo, vi vil løfte dette frem for dere som har
et ønske om å få besøk, men også til de
familier som kjenner til en eller flere som
burde få besøk i hjemmet eller på sykehus.

VI GRATULERER
Kari Nilsen som fyller 80 år
26. desember
Einar Lillevik som fylte 90 år
20.oktober
Johnny Johnsen som fyller 90 år
4. desember

Noen ganger ser vi at det kun er ønskelig
med en telefonkontakt. Er det tilfelle, da
kan du avtale direkte med pastor eller
diakon om å få besøk eller kanskje en
prat over telefonen kan være greit iallfall
til å begynne med.
Menighetens pastorer, diakon og besøksteam ønsker å møte deg som vil ha besøk. Det er allerede flere i menigheten
som får fast besøk, men vi tror at det kan
være enda flere som ønsker det.
Kjære venner, dere må gjerne ta direkte
kontakt med menighetens diakon eller
en av våre pastorer slik at vi får vite om
akkurat deg/dere og ditt/deres behov for
besøk.
Velger du å kontakte en av oss på telefon
kan du bruke tlf. 55 31 65 80 til kirkens
kontor. Håper å høre fra deg.
Pastor Roald Zweidorff

MINNENE
Ta det med deg!
Det minste av grønt som har
hendt deg
kan redde livet ditt en dag
i vinterlandet.
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Et strå bare,
et eneste blankt lite strå
fra sommeren i fjor
frosset fast i fonna,
kan hindre skredets
tusen drepende tonn i
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å styrte utfor.

på Bryggen

Hans Børli

B

CENTRALKIRKEN

Vetrlidsalm. 8
5014 BERGEN
Tlf: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.no

www.centralkirken.no

«Navn»

