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det Centrale

-Å Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles
Nå ut - Inkludere - Vokse - Sende
Metodistkirken ved Fløibanen

Centralkirken satser stort på barnearbeidet i menigheten! Barnekirke på søndager og myldredag med nyoppstartet barnekor på onsdager. Både barna og ungdommene skal få nyte godt av
nyoppussede lokaler i krypten og Central hall. I disse dager forbereder vi oss til julekonsert for
store og små, søndag 14. desember. Vi oppfordrer alle barn til å bli med i barnekoret på familiekonserten kl 15. Bildet her er hentet fra fjorårets juleforestilling, ”Stjernemysteriet”.

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!

JULENISSER, ENGLER ELLER BARNET?
Er julenissen på vei ut og englene på vei
inn? Jeg måtte stille meg det spørsmålet
da jeg før jul for noen år siden kom inn
på Oslo S. Stasjonsområdet var dekorert
med engler i alle mulige fasonger, størrelser og utforminger. De svevde og fløy
mellom kunstige juletrær og masse lys og
farger. Men julenissen glimret med sitt
fravær. For mennesker som har vokst
opp med en kommersialisert og sekularisert jul, er det julenissen som har dominert utstillingsvinduer og juledekorasjoner. Derfor legger man merke til at det er
andre figurerer som har entret scenen.
Helgenen som ble julenisse
Julenissen stammer opprinnelig fra fortellingen om Nikolas, som var biskop i
havnebyen Myra på 300 tallet, og som
den kristne tradisjon har gjort til helgen.
Området er i dag del av Tyrkia. Her hjalp
han blant annet barn og deres familier
med det de trengte av mat, klær og husrom, og han ble derfor tidlig æret som
beskytter for barn og unge. Han hjalp
også de sjøfarende, og ble derfor vernehelgen for sjøfolk. Under de store kristendomsforfølgelsene, ble Nikolas fengslet og grovt mishandlet. Da han i 325
deltok på kirkemøtet i Nikea, bar han
tydelige kroppslige spor etter mishandlingen og torturen han hadde vært igjennom. I helgenfortellingene fremstår Nikolas gjerne som den usette velgjøreren.
På 1200 – tallet ble den store barnefesten i Frankrike lagt til minnedagen for St.
Nikolas den 6. desember. Dette tilsvarer
Nilsmesse i den gamle norske kirkekalenderen. Festen spredte seg etter hvert til
andre land i Europa. Skikken bestod blant

annet i å gi små gaver, såkalte Nikolasgaver til hverandre, og ofte var det Nikolas selv gjennom en stedfortreder, som
kom med gavene. Ved siden av den kirkelige Nikolas-festen oppstod det på
1400 – tallet en tilsvarende tradisjon der
Nikolas kom med gaver i hjemmene. Selv
om det har vært flere gavmilde personer
enn St. Nikolas opp gjennom historien, er
det likevel han som har inspirert tradisjonen om Julenissen som gir sine gaver.
Det ble allikevel den amerikanske julenissen som etter hvert slo igjennom internasjonalt, blant annet gjennom en serie
populære reklametegninger for Coca
Cola på 1930-tallet. Den amerikanske
Santa Claus-figuren har siden i stor grad
erstattet tyske og andre nasjonale julenissevarianter, ikke minst som kommersiell reklamefigur.
Englene overtar
På denne bakgrunn er det vel et positivt
tegn at julenissen nå har fått konkurranse fra englene. Det er lettere å finne koblingen mellom juleengler og englene som
jubler for frelseren, enn mellom en julenisse som svever over hustakene i en slede trukket av reinsdyr og barnet i krybben. Englene hører naturlig med i bibelens fortelling om Frelseren som kom til
vår jord. Englene som sang på markene
utenfor Betlehem, var Guds sendebud
som forkynte en stor glede for alt folket.
Man skal ikke ha lest mye i bibelen før
man møter engler. De er en del av den
åndelige verden. De er Guds sendebud
og medarbeidere. De hjelper oss og passer på oss, særlig passer de på barna..
Englene er budbringere. Da verdens frel-

ser skulle bli født, var det englene som
ble sendt med beskjed. Først kom de til
Maria og fortalte at hun skulle bli mor til
Jesus. Deretter kom de til hyrdene på
marken med det store budskapet. Og se,
en Herrens engel sto foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de
ble meget redde. Da sa engelen til dem:
«Vær ikke redde, for se, jeg forkynner
dere en stor glede som skal bli hele folket
til del. For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren. Og
dette skal dere ha som tegn: Dere skal
finne et Barn som er svøpt i lintøy, og
som ligger i en krybbe.» Og straks var det
en skare av den himmelske hær sammen
med engelen, og de priste Gud og sa:
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på
jorden, Guds velbehag blant menneskene!» (Luk 2,9ff)
Barnet i sentrum
En kristen jul har barnet i sentrum. Gud
selv blir født som en av oss. Barnet i
krybben er Frelseren som gir sitt liv som
et offer for all verdens synd. Derfor er
det barnet i krybben som skal ha vår
oppmerksomhet. Det var Ham englene
brakte bud om, og det var Ham biskop
Nikolas gav sitt liv for. Og det er Ham du
og jeg feirer høytid for.
La oss regne med englene, men være
opptatt av Jesus.
Pastor Leif S. Jacobsen

J U L E H I L S E N F R A D I A KO N O G PA S TO R E R
Det er ikke til å tro hvor fort tiden går!
Dagene er kortere og mørktiden er
allerede over oss. Adventstiden står
snart for døren. Samtidig er det mye lyst
å glede oss over. Det mest dyrebare vi
har er de gode nyhetene om Jesus
Kristus – Han som alltid er verdens lys –
og at vi får tilhøre Ham.
I adventstiden legger vi i år opp til to
konserter som vi er overbevist om vil
være stil stor glede og velsignelse. Ta
med dine venner og fyll kirken 3.søndag i
advent!
Denne
søndagen
vil
Centralkirken også ha ansvaret for
lystenningen på Fløien kl. 13.15; et
tradisjonsrikt arrangement som betyr
mye for mange i Bergen.
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. Vi gleder oss over de
ordene som flere ganger er kommet til
oss om at ”menigheten er et varmt sted å
være.” Takk for alt godt samarbeid og 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
hovedpulssalg – gudstjenesten; men også
på alle forskjellige virkeplassene som vi
har i vår menighet blant barna,
ungdommer, 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. La oss sammen be
om at Jesus fortsatt skal bruke oss til å
gjøre stadig flere, små og store – til Jesu
Kristi disipler så verden forvandles. 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, Anne-Linda,
Leif og Dag Martin – med familier

S TO R S AT S I N G PÅ B A R N E A R B E I D E T
Pastor
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Pastor
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Karen Kristine
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Jan Lillevik
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Kontortelefon i Centralkirken:
Tlf: 55 31 65 80
www.centralkirken.no
Samtale med pastor/diakon? Ta
kontakt for avtale.
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- Leif S. Jacobsen ansv. redaktør
- Roald Zweidorff
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Barnekirken - som er den nye betegnelsen vi bruker på søndagsskolen vår
- teller i dag rundt 60 barn i alderen 0
-16 år. Disse er delt inn i
"Søndagsklubben" for 0-8 år,
"BeTweens" for 9-11 år, og "Teens"
for 12-16 år. I tillegg har vi rundt 24
voksne, dedikerte ledere som gjør en
fantastisk jobb med å undervise og
leke med barna. Hver søndag stiller 7
av disse lederne opp for å gi barna et
møte med Jesus gjennom drama,
sang, dans, fortelling, samtale, lek o.l.
Kreativiteten er stor!
De siste 10-15 årene har vi hatt en
økning i antall barn i menigheten på
mange hundre prosent! Det kommer
stadig nye barnefamilier til kirken vår,
og vi har lenge sett behovet for mer
plass til barna. Drømmen har vært å
få satt i stand lokalene i kjelleren, og i
år går drømmen i oppfyllelse! Vi er
utrolig takknemlige for at krypten og
barnerommet i det gamle arkivet er
blitt totalrenovert! Her har vi fått flott
nytt gulv med varmekabler, nytt ventilasjonsanlegg og hvitmalte vegger
med brystningspanel. Videre har vi
fått ny takbelysning med dimmer,
glassvegg med dør for å skape en
skjermet tumleplass til de aller
yngste, og naturligvis har vi fremdeles
rutsjebanen for de som foretrekker å
bruke den framfor trapp ;-) I dette
flotte lokalet vil den store Søndagsklubben vår holde til.
I tillegg er Central Hall pusset opp delvis ved hjelp av dugnadsinnsats, og
delvis av innleide håndverkere.
Veggene er blitt malt, og murveggen
ut mot gaten er tettet for lekkasjer og
kledd på nytt. Vi har fått laget flotte
trebenker, og den gamle, defekte skyvedøren som deler rommet i to, er
erstattet av en ny. På scenen er det
montert ny og moderne scenebelysning, og vi holder på å sy et flott,
svart sceneteppe. Det blir også laget
scenekulisser. I tillegg vil det snart bli
kjøpt inn nye sofaer og bord da det
meste er utslitt og ødelagt. Dette lokalet bruker BeTweens under gudstjenesten. Oppgraderingen av Central
Hall er også kjærkommen for den
store ungdomsgjengen på Centralen.

Vi håper at barne- og ungdomsarbeidet i Centralkirken vil fortsette å vokse i årene som kommer, og det er
godt og se at menigheten nå har lagt
så godt til rette for at barne- og ungdomslederne kan fortsette å drive
det gode arbeidet vårt. Det er trolig
det viktigste arbeidet i hele menigheten!
Torunn Bachmann, barneleder

Myldredag
Kvar onsdag ettermiddag er det
myldredag og familiedag i kirka.
Forventingsfulle kjem barna inn i kirka, kva er det til middag , og kva aktivitetar ventar etterpå?
Vi startar ved middagsbordet, små og
store, og et middag sammen. Praten
og latteren sit laust og det er ei fin
stemming rundt det store langbordet
i kapellet.
Ein fantastisk kjøkkengjeng har laga
middag og tar oppvasken - ei velsigning for travle familier.
Så er det tid for aldersinndelte aktivitetar; knøttsing (under 6 år)
og vårt nyoppstarta barnekor (6 år og
oppover), og etter gode 40min samlast vi alle til ei leikeøkt og avslutning.
Ein onsdag i mnd har vi forming på
programmet eller vi møtes på Fløien
og griller pølser og har leikar/
konkurransar.
Myldredagen er ein samlingsplass for
små og store og ein fin arena for å
verte meir kjendt med kvarandre. Vi
vil gjerne ha med fleire. For påmelding ring/send melding til Harald (95
23 28 88) tirsdag kveld slik at vi får
berekna mat til alle.
Biletet over er henta frå juleforestillinga ifjor. Velkommen til årets
familiekonsert i Centralkirken søndag
14. desember kl 15.
Birgit Kalvatn

Deg - Lysets Fader - lover vi!
Adventsstund i Centralkirken v/ Fløibanen
Søndag 30.11.2014 kl 19.00
- medvirkende -

CENTRALKIRKENS SANGKOR
BERGEN PENSJONISTORKESTER
TROMPET- SANG - ORGEL –ANDAKT
m. bl.a. Frida Seselje og Knut Rasmussen trompet, kantor Harald J. Holtet orgel,
pastor Dag Martin Østevold

Fellesnummer kor-orkester-orgel-menighet

Fri entre
– kollekt v. utgangen til orgelfondet.

MØTEKALENDER DESEMBER –FEBRUAR
Tirsdag 2. desember
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

”Julens budskap i ord og toner”
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 3. desember

Onsdag 10. desember

Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 1700 Myldredag. Juleavslutning.

Fredag 5. desember
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN Ungdomsklubb.
Juleavslutning. NB! Påmelding!

SØNDAG 7. DESEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam
Bjørn Olav Hammerstad taler
Minikoret. Barnekirke og kirkekaffe

Mandag 8. desember
Kl 2000 Menighetsrådsmøte

Tirsdag 9. desember
Kl 1130 Formiddagstreff

Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

Fredag 12. desember
Kl 1900 Sangkorets årsfest

SØNDAG 14. DESEMBER
NB! Ingen gudstjeneste
Kl 15 Juleforestilling
Kl 18 Juleforestilling

Tirsdag 16. desember
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 17. desember
Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

SØNDAG 21. DESEMBER
Kl 1040 Bønn

Kl 1100 Gudstjeneste. Misjonssøndag. Brede Aasen leder.
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

JULAFTEN 24. DESEMBER
Kl 1500 Gudstjeneste
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder
Bjørn Olav Hammerstad taler.
Lovsangsteam.

1. JULEDAG 25. DESEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder
Pastor Dag Martin Østevold taler

2. JULEDAG 26. DESEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste på Metodistkirkens alders– og sykehjem ved Pastor
Roald Zweidorff

SØNDAG 28. DESEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste

MØTEKALENDER DESEMBER– FEBRUAR
Legleder Karen Kristine Rasmussen
leder. Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam. Kirkekaffe

SØNDAG 4. JANUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Paktsgudstjeneste med nattverd. Sangkoret
Pastor Dag Martin Østevold leder
Pastor Leif Jacobsen taler

Onsdag 21. januar

Tirsdag 10. februar

NB! Kl 1300 Bønn i gatekapellet utgår. Staben bortreist på Hermon.
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og
barnekor.

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

SØNDAG 25. JANUAR

Kl 19.30 Sangkoret øver i kirken

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam
Barnekirke og Kirkekaffe

Onsdag 7. januar

Tirsdag 27. januar

Tirsdag 6. januar

Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 28. januar
SØNDAG 11. JANUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste.
Pastor Per Braaten taler
Lovsangsteam
Barnekirke og Kirkekaffe

Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, knøttsing og barnekor.

Fredag 29. januar

Kl 19.30 Sangkoret øver i kirken

Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN, Ungdomsklubb
for deg mellom 13 og 18 år

Onsdag 14. januar

SØNDAG 1. FEBRUAR

Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og
barnekor.

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler.
Lovsangsteam. sangkoret
Barnekirke og Kirkekaffe

Fredag 16. januar

Tirsdag 3. februar

Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN, Ungdomsklubb
For deg mellom 13 og 18 år

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Tirsdag 13. januar

SØNDAG 18. JANUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif Jacobsen taler
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og Kirkekaffe

Tirsdag 20. januar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Berit Pilskog, leder for
Metodistkirkens alders– og sykehjem
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 4. februar
Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og
barnekor.

SØNDAG 8. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif Jacobsen taler.
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe

Onsdag 11. februar
Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og
barnekor.

Fredag 13. februar
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN, Ungdomsklubb
for deg mellom 13 og 18 år

SØNDAG 15. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Silje Myntevik leder
Pastor Dag Martin Østevold taler
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og Kirkekaffe

Tirsdag 17. februar
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Alv Magnus Tysse
synger og taler.
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 18. februar
Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og
barnekor.

SØNDAG 22. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Lovsangsteam
Barnekirke og Kirkekaffe
Uke 9: Skolens vinterferie
Datoene for misjonsforeningen ”Blåklokken”
var ikke klare da bladet gikk i trykken. Se
www.centralkirken.no

I KAMP MOT EBOLA
Tidligere i høst fikk vi gjennom kirkens
Misjonskontor et nødrop om å være
med i kampen mot Ebola-epidemien i
Vest-Afrika. Det ble raskt gitt klarsignal fra oss til vår samarbeidskirke i
Liberia, at de kunne disponere $
4.000 til forebyggende arbeid av de
pengene vi har sendt ut.
Den fyldige rapporten vi fikk fra tilsynsmann Samuel B. Browne er opp-

løftende. Det ble satt i gang en storstilt kampanje der syv menigheter
deltok og mer enn 800 mennesker
ble berørt gjennom informasjon,
sanitærutstyr og utdeling av ris. Det
meldes at ingen har blitt smittet av
epidemien i det område vi sponset
gjennom denne lynaksjonen. Det
nytter! Vi har mottatt hilsen og takk
fra vår misjonssekretær Øyvind
Aske.

LIV BERG FYLLER 90 ÅR

Liv Berg blir 90 år 29. november.
Liv Berg blir blant oss i menigheten
kalt for; ”Liven”. Liven er et medmenneske som vi omtaler med takknemlighet og varme.
Da Bjørg og jeg besøkte henne for
noen dager siden sprudlet hun og
fortalte om sitt daglige liv. Hun er ute
og handler inn mat til tross for litt
ondt her og der, men ofte kommer
hun seg avgårde for å handle på
Sletten Senter og andre ganger er
hun glad for å overlate det til familien. På bordet hadde hun satt frem
deilig snacks som vi nippet til mens vi
pratet om livets gjenvordigheter og
Liv er et sant oppkomme av fortellinger og en hukommelse som jeg
beundrer.
Liv og hennes mann, Germann Berg
som dessverre døde for 30 år siden,
kom med som medlemmer i Centralkirken 26. januar 1964 og det blir 50
års medlemskap. Liv elsker Sangkoret
og hun kom på øvelsene og stilte opp
så sant det var mulig. Hun var med
lem av kvinneforeningen, Kirken
Vel”. Hennes engasjement i Kirken
strakk også til for kirkevergene samt
kasserer for 5 ulike kasser. Hun var

sekretær
for
innsamling
av
”konvoluttene”. Dette er et begrep
som ikke er like aktuell i vår tid. I dag
gir vi våre gaver til menigheten via
bank eller annen måte. Men i sin i
sin tid var innsamlede midler via
Konvoluttene selve ryggraden i menighetens økonomi. Hun var også
medlem av Kirkevergene og i menighetsrådet og i arbeidsutvalget.
Samtidig har hun og Germann to
barn, 5 barnebarn og 7 oldebarn,
familien betyr mye og hun syntes at
det er herlig å fortelle om barn, barnebarn og oldebarn.
Liv trekker frem det som det som har
vært selve ledetråden i livet hennes.
Liv blir alvorlig når hun sier at vi må
gi mer plass for Jesus i våre personlige liv og i menighetens liv. Hun er
glad i et vers fra Salmenes Bok Salme
103 vers 13: ”Som en far forbarmer
seg over sine barn, forbarmer Herren
seg over dem som frykter ham”.
Liv holder frem at det å ha ærefrykt
for vår himmelske Far, ikke betyr å
ha frykt i betydningen, å være redd
for Gud, men at vi har ærefrykt for
vår himmelske Far, og det betyr mye
for Liv.
Vi retter en hjertelig takk til Liv for
hennes frimodighet og vi i Centralkirken gratulerer Liv Berg med 90 årsdagen.
Pastor Roald Zweidorff

VI GRATULERER
85 år: Jan Prestø,
7. desember
85 år: Ruth Ellinor Bergli,
16. desember

MINNEORD
Odny Marie Anfinsen, født Leiknes,
var i sitt 91. år da hun torsdag 12.
august, stille og fredfylt gikk hjem til
Gud. Helsen var ikke god de siste
årene og hun ønsket å flytte hjem til
Herren. Hun hadde sitt hjem på Bergen Røde Kors Sykehjem, da hun fikk
hjemlov og med takknemlighet og i
forventning, sovnet inn i Jesu navn.
Odny ble født 3. desember 1923 i
Bergen og vokste opp i et godt kristent hjem. Hennes foreldre var, Marie og Olai Leiknes. Odny eller, Lillemor som hun også ble kalt, var den
yngste av en søskenflokk på tre jenter og 2 gutter, Alvilde, Aud og Odny
Marie, Leif og Asbjørn.
Odny og hennes mann, pastor Hans
Faye Anfinsen, møtte hverandre tidlig i sin ungdom og ble viet 18. desember 1948. De ble begge to kalt av
Gud til misjonstjeneste i Kenya. Og
det ble travle år sammen med barna,
Torhild, Rolf, Steinar og Sidsel. Det
var et stort tap for Odny og barna da
Hans Faye døde i 1996.
Centralkirkens menighet i Bergen var
hennes menighet og utgangspunkt.
En menighet hun var glad i og kom
tilbake til etter mer enn 22 år i misjonens tjeneste. Odny var glad i sang
og fant sin plass i Centralkirkens
Sangkor da hun kom hjem. Med sin
vakre sopranstemme ble hun meget
aktiv i koret i mange år og ble brukt
som solist. Hun var også aktiv med i,
Misjonsforeningen Blåklokken og
foreningen Kirkens Vel og Aftenmisjonen.
Også i Kirkens øvrige arbeid brukte
Odny sine kreative evner til å arbeide med misjonsmesser og misjonens
sak som lå henne sterkt på hjertet
gjennom hele livet. Menigheten vil
nytte dette høvet til å takke for hennes trofasthet og fredfulle måte å
leve ut sin tjeneste på. Odny har nå:
stridd den gode strid, fullført løpet
og bevart troen. (2Tim 4:7) og i takknemlighet til; Herren, for hva, Odny
Marie Anfinsen, fikk bety for oss lyser vi fred over hennes gode minne.
Odny ble under stor deltagelse bisatt
fra Møllendals Store Kapell fredag
22.08.14.
Forrettende: Pastor Roald Zweidorff
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