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FREDSFYRSTEN
og Hans navn skal kalles –
Fredsfyrste. (Jes 9,6)
Fred på jord – hvilken enestående tanke! Det motsatte av fred – krig, er nemlig
det som har blitt det normale for oss
mennesker. Går man bakover i vår historie har krig og ufred vært vår lodd. Den
ene generasjonen har levert videre en
klode full av konflikter til den neste, og
ingen har vært i stand til å skape fred.
Situasjonen var ikke stort bedre da Jesaja
skrev sine profetier. Det var fiendehærer
rundt om på alle kanter og frykten var i
ferd med å lamme Israels folk. Midt i
denne fortvilte situasjonen profeterte
Jesaja om en lys framtid. Det skulle bli
fred på jord. Men denne freden var knyttet til en som skulle komme – til Fredsfyrsten.

Det er kanskje derfor vi mennesker ikke
har greid å få bukt med krigens grusomhet og terror. Vi har forsøkt å skape fred
uten Fredsfyrsten. For den fred Han skulle bringe er altomfattende. Det er en
fred for hver og en av oss i vårt forhold til
Gud. Det er en fred i vår relasjon til hverandre og det er en fred på det internasjonale plan – en verdensfred.
Fred med Gud. Dette er det største vi
mennesker kan oppleve. Paulus sier det

slik i Romerbrevet 5,1: Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved
vår Herre Jesus Kristus. Fiendskapet mellom oss og Gud er borte. Ved troen på
Jesus er synden slettet ut. Gud er ikke
sint på oss og vi trenger ikke være redd
for Ham. Tvert imot. Han er vår himmelske Far som gir oss alle gode gaver. La oss
hver dag takke Gud for at vi ved troen på
Jesus har fred med Ham.
Fred med hverandre. Det er godt når vi
mennesker ikke lever i uvennskap, men
holder fred med hverandre. Å ha fred
med andre, er noe vi alle bør strebe etter. Men Jesus åpnet opp en helt ny
fredsdimensjon i vårt forhold til hverandre. Han gir oss sin fred. Den fred som
Fredsfyrsten gir går dypere enn den harmoni vi mennesker kan ha med hverandre. Når Guds fred kommer inn i våre relasjoner er det Guds eget nærvær vi opplever. Eferserne 1,14 sier: For Han er vår
fred. Når vi slipper Guds fred inn i vårt
forhold til andre, slipper vi Gud inn i vår
relasjon. Da kan under skje.
Opplever du vanskelige relasjoner med
andre mennesker? Er det personer som
står imot deg eller som du har vanskelig
for å komme overens med? Slipp Jesus
inn i relasjonen. Be Hans fred inn i forholdet. La Hans fred komme inn i situasjonen gjennom deg. Vær en kanal for den
guddommelige freden og du skal få oppleve det Jesus sier i Bergprekenen: Salige
er de som stifter fred, for de skal kalles
Guds barn. La oss daglig be som Frans av
Assisis: Herre, gjør meg til et redskap for
din fred.
Fred med oss selv. Det er kanskje her det
skorter mest for mange av oss. Vi har
ikke fred med oss selv. Livet er et kappløp der vi jager oss selv avsted. Det er så
mye som skal gjøres. Det er så mye som
skal rekkes. Det er så mange behov som
skal møtes. Det er ønsker, det er drøm-

H I L S E N F RA PA S TO R E N E
Det er mye positivt som skjer i Centralkirken
for tiden. Det er stadig nye mennesker å se
på gudstjenestene og noen kommer tilbake
igjen og igjen. Sangkoret har fått flere nye
sangere, myldredagen virkelig myldrer og
nye kontakter knyttes også utenfor kirkens
vegger. Alt dette fyller oss med dyp takknemlighet til Gud.

har mange av oss tatt konsekvensen av ved
å bli opptatt som medlemmer. Vi planlegger
en slik medlemsopptagelse straks over nyttår og inviterer deg som har funnet deg til
rette i Centralkirken til et orienteringsmøte
om hva kirken står for og hva et slikt medlemskap innebærer. Ta kontakt med en av
oss om du vil være med.

Og det aktualiserer behovet for medlemsopptagelse! Kirken er et åndelig hjem. Det

Leif og Dag Martin

mer og det er bekymringer.
Vi lever i en tid med høyt tempo. Derfor
er det viktig å finne den indre roen midt i
hverdagen. Det begynner med at vi lærer
oss to enkle avpenningsøvelser. Den første er å ikke bekymre seg for noe. Den
andre er å legge alt fram for Gud i bønn
mens man takker for hans omsorg. Da vil
Guds fred som overgår all forstand innta
og bevare våre hjerter og våre tanker i
Kristus Jesus (Fil 4,6-7)
Fred på jorden. I Centralkirken har vi i
forkynnelsen noen søndager denne høsten stanset for noe av det Bibelen sier
om Jesu gjenkomst. I dette profetiske
bildet står løftet om at Jesus skal komme
tilbake og skape fred på denne jorden.
Det skal blir fred på vår jord. Våpen skal
smis om til jordbruksredskap og ingen
skal mer lære å føre krig. Menneskeheten skal endelig få lære hva fred er. Tusen år uten krig og ufred. Bibelen sier
faktisk mye om dette. Les Salme 72 så får
du et glimt av Fredsfyrstens fredsrike.
Og uten å bli beskyldt for virkelighetsflukt, må det være lov å lengte etter den
dagen da Fjellene (dvs media) skal bringe
fred til folket.
Når vi nå igjen går mot en ny julehøytid
og skal feire fredens fest, så la oss slippe
Fredsfyrsten til i våre liv og våre relasjoner.

Leif S. Jacobsen

JULEKONSERTEN I CENTRALKIRKEN
Også i år har Centralkirken den glede
å invitere Bergens befolkning til julekonsert.
Sett av fredag 17.desember kl. 19.30
i din kalender for å nyte en annerledes kveld i kirken sammen med dine
venner. Vi kan love en høytidsstemt
kveld med vakker sang og musikk
som setter deg i den rette julestemning!
Du kan se frem til en kveld som rommer det meste; fra vakre toner på
gitar til brusende orgel, kor og hornorkester! Vi har samlet de kjente,
kjære julesangene og noen som du

til menighetens sang:
Instrumentgruppen SCALA
Centralkirkens sangkor og minikor
solist Tore Alfsvåg
gitarist Eirik Hitland
Organist Trond Ytrøy Olsen
Ad-hoc koret
pastor Dag Martin Østevold
holder kveldens andakt
kanskje ikke har hørt før. Alt for å
stemme hjerte og sinn til julens
glede, ettertanke
og
fred!
Julekonsertens bidragsytere i tillegg

Konserten er gratis,
men det vil bli tatt opp en kollekt ved
utgangsdøren :)
Inviter gjerne med en venn eller tre!
Hjertelig velkommen!

M I S J O N S S E L S K A P E T S A LT E R N AT I V E G AV E R
Det nærmer seg jul og nok en gang må
vi pønske ut hva vi skal gi til venner og
familie som har ”alt”. Metodistkirkens
misjonsselskap tilbyr i år fire alternative
julegaver.

te er et godt krav, men fordi skolene
mangler midler til å skaffe møbler til elevene er det mange barn som ikke kan gå
på skolen.
En stol koster 50 NOK

Drivstoff til lyse kvelder ved Metodistkirkens barnelandsby i Liberia

Takplater og sementsekker til restaurering av kirker i Zimbabwe og Liberia

Mens det er dagslys får barna verdifull
undervisning, men fordi solen går tidlig
ned i Liberia blir fritiden på ettermiddagene og kveldene preget av mørke. Med
drivstoff til barnelandsbyens aggregat får
barna større muligheter til å utfolde seg i
lek og dermed får de et rikere liv.
Drivstoff for én kveld koster 50 NOK

Kirkelivet er veldig sentralt i disse landene og kirken er et naturlig møtepunkt for
befolkningen, både når de feirer gudstjenester og når har folkemøter der de tar
opp utfordringer og legger planer for
framtiden. Kirken er også arenaen der de
snakker om forsoning og nestekjærlighet
– noe som er svært prekært i samfunn
der folk har kriget mot hverandre i
mange år.
Én takplate koster 50 NOK
En sementsekk koster 75 NOK.

Skolestoler til barn i Liberia
Bare 39,5 % av alle barn i Liberia går på
skolen. Metodistkirken i landet bygger
stadig nye skoler, og disse trenger utstyr
slik at barna har noe å sitte på i klasserommet. Det er også et krav fra staten at
skoler skal ha stoler nok til elevene. Det-

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

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

Pakker til barn i India
Metodistkirkens helsesenter ligger i et av
de aller fattigste områdene i India. I følge

Norad dør 7, 7 % barn før de er fylt fem
år. Særlig er det de fattigste barna som
rammes.
Barn som registreres og som tar alle vaksinene får en gave med såpe, lue og teppe til vinteren, en elastisk bomullstrøye
som de kan bruke fra de er nyfødte til de
fyller to år, bleiesnipp og klut. For familier som nesten ikke har noen midler er
slike babypakker kjærkomne, og de fungerer som en ekstra motivasjonsfaktor for
å vaksinere barna.
To barnepakker koster 50 NOK
Betaling gjøres til konto 3000.13.88084
Merk betalingen med det du ønsker å
støtte, for eksempel ”drivstoff” eller
”stol”.
Metodistkirkens misjonsselskap
Postboks 2744, St. Hanshaugen
0103 OSLO
Dersom du ønsker å lese mer om dette,
kan du gå inn på sidene til metodistkirken i Norge, www.metodistkirken.no
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Brede Aasen
Tlf 90 09 78 86
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MØTEKALENDER DESEMBER/JANUAR
SØNDAG 5. DESEMBER
2. SØNDAG I ADVENT

FREDAG 24. DESEMBER
JULAFTEN

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Pastor Leif S. Jacobsen leder
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Kl 1500 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Mirjam Østevold leder

Kl 1130 Formiddagstreffet
Pastor Per Braaten taler
Kjell Abrahamsen synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

LØRDAG 25. DESEMBER
1. JULEDAG

Onsdag 19. januar

Kl 1700 Myldredag m/julegrøt
Kl 1730 Juleverksted

Kl 1200 Høytidsgudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Sangkoret deltar

SØNDAG 23. JANUAR

Tirsdag 7. desember

SØNDAG 2. JANUAR

Mandag 6. desember

Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 8. desember
Kl 1100 Bønn i gatekapellet
Kl 1900 Menighetskonferanse

SØNDAG 12. DESEMBER
3. SØNDAG I ADVENT
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Per Braaten taler
Karin Nilsen leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Tirsdag 14. desember
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest:
Pastor Leif S. Jacobsen
Magnus Fotland leder
Ekstra god servering
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 15. desember
Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Fredag 17. desember
Kl 1930 Julekonsert
Se egen annonse side 3

SØNDAG 19. DESEMBER
4. SØNDAG I ADVENT
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Paktsgudstjeneste
Pastorene Leif S. Jacobsen og
Dag Martin Østevold

SØNDAG 9. JANUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Tirsdag 18. januar

Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Siv Bøe leder
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Mandag 24. januar
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax
og popskolen

Tirsdag 25. januar
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 26. januar

Mandag 10. januar

Kl 1100 Bønn i gatekapellet

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax
og popskolen

SØNDAG 30. JANUAR

Tirsdag 11. januar
Kl 1930 Sangkoret øver

Onsdag 12. januar
Kl 1100 Bønn i gatekapellet

SØNDAG 16. JANUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Anita Barmen-Fløisand leder
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Mandag 17. januar
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, knøttsing, crusifax
og popskolen

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Leif S. Jacobsen taler
Karin Nilsen leder
Sangkoret
Jungelgjengen
Kirkekaffe

Bli bevisst på hvordan
formidle troen på
Jesus i ditt hjem
Ønsker du å bli mer bevisst på hvordan
formidle troen på Jesus til dine barn
eller barnebarn? Da er denne kvelden
for deg!
Mandag 29.11. får vi besøk på
myldredagen fra 17.30-18.30.
Da kommer Øyfrid Sofienlund,
som er barnepastor i Tabernaklet,
for å snakke om
TROSFORMIDLING I HJEMMET.
Alle aktivitetene på myldredagen går
som vanlig for barna denne dagen.

R E F E R AT F R A E K T E PA R W E E K E N D
1.-3.oktober arrangerte vi ekteskapsweekend for første gang i centralkirken.

tefellen din? Vi har alle våre foreldres
ekteskap som forbilde for vårt eget..

Bakgrunnen for turen var at vi tror at en
trygg familie begynner med trygge ekteskap, og vi ønsker at alle familiene i menigheten skal få nøkler til å bli et fyrtårn
for Gud i nærmiljøet!

Eller behandler du din ektefelle som en
unik gave gitt til deg?..
Etter undervisningen på lørdagen hadde
vi " hinderløype for ektepar". Her måtte
alle bidra til å løse oppgaver på en kreativ måte, og dagen ble avsluttet med en
stilfull aften.

Vi reiste en fin gjeng ut til Radøytunet,
der vi skulle være denne helgen.
Fredagen ankom vi til innsjekking og
et flott dekket bord. Alle parene fikk
en koselig hilsen på rommet de skulle bo
på.
På forhånd hadde vi fått kontakt med
ekteparet Arne Harald og Reidun Nyen
fra Ungdom i Oppdrags Familiefokus. De
har lang erfaring med å ha undervisning
for ektepar. De var med oss fredagen og

lørdagen og hadde flott og inspirerende undervisning, bygget på Bibelen og
med mye humor. De delte mye fra sitt
eget ekteskap, og mange av oss fikk en
ny måte at tenke omkring utfordringene
og gledene ved å leve sammen.
Visste du for eksempel at du, kanskje
ubevisst, har en del forventninger til ek-

Søndagen hadde vi gudstjeneste, der Dag
Martin delte noen tanker som oppsummerte helgen på en flott måte.
Helgen var absolutt en suksess på den
måten at alle følte seg velsignet da vi dro
fra Radøy. Vi håper at dette ikke blir siste
gangen vi arrangerer ekteparweekend i
centralkirken!
Mirjam Østevold

A N N E S H A H E R D E LTA K E R PÅ Å R E T S A L P H A K U R S
I den anledning har menighetsbladredaksjonen stilt henne noen spørsmål:

- Hva er grunnen til at du meldte deg på
Alpha-kurs?
- Jeg uttrykte et ønske om å lære mer om
kristen tro. Jeg er jo blitt en kristen etter
de fylte 30 år og søndagsskole ”selvfølgelighetene” har jeg ingen av.
Jeg klaget min nød om dette til herr
pastoren og han anbefalte alpha – kurset
Jeg kan ikke nødvendigvis de tingene
i kristen tro som mange andre, som har
vokst opp i kirken.
- Hva skjer egentlig på Alpha-kurs?
Vi har først et måltid sammen og deretter en undervisningsbolk som gir temaet
for kvelden. Undervisningsbolken går

mer i dypet enn en gjennomsnittlig gudstjeneste og de som er med på kurset har
satt av tid til å være med på dette. Det er
veldig tiltalende. I motsetning til på gudstjenesten, vet man at man har tid etter
undervisningen til å stille spørsmål. Det
dukker jo ofte opp så mange spørsmål
etter en gudstjeneste og det er ikke like
lett å ha et forum til å ta opp dette. Men
det har vi på Alpha-kurset. Det er veldig
inspirerende! Alpha er også en arena
hvor man kan bli enda bedre kjent med
folk i menigheten. Det i seg selv, synes
jeg, er veldig positivt.
- Hva har Alpha-kurset betydd for deg så
langt?
- Det er veldig tillitsvekkende og ok at de
som har meldt seg på Alpha i vår gruppe
er en gjeng med erfarne kristne og nye
kristne. Det gir en dynamisk og spennende diskusjon i gruppen. Det er tillitsvekkende for en ny kristen å se eldre kristne
fremdeles tørste etter åndelig påfyll. Det
gir en fruktbar diskusjonsarena. Jeg har
jo dessuten et formidlingsansvar i heimen for mitt barn. Å alltid være på tynn
is er en dårlig ting. Alpha hjelper meg
faktisk til å være tryggere og mer bevisst
i min åndelige veiledning som mor.
- Synes du at du har fått noen svar på
”livsviktige spørsmål” gjennom Alpha?
- Ja, en av de virkelig store tingene var at
jeg nå skjønner hvorfor Faderen forlot
Jesus på korset. Det er ikke et abstrakt

teologisk spørsmål, men et veldig konkret spørsmål fordi det har vist meg syndens alvor og hva Gud har gjort for meg
gjennom Jesu død på korset. Som en
konsekvens av Alpha-kurset har jeg fått
en større bevissthet om mitt liv som kristen i hverdagen. Troen er blitt mer levende og mer dagsaktuell og håndgripelig.
I mitt liv har det vist seg ved at jeg er mer
våken for ”hverdagssynden” og mer bevisst overfor ting som ikke er så bra i mitt
liv. Jeg har fått et puff til å rydde tid for
Gud i hverdagen og til å lese i Bibelen. Nå
leser jeg ikke lenger bare for å studere,
men for å ha tid sammen med Gud. Dessuten har bønnelivet blitt mer levende.
Det er mye som skjer, føler jeg.
- Er Alpha noe som du vil anbefale til and
re?
- For å sitere herr pastoren: Vær forsiktig
med å lese i Bibelen! Du kan komme til
tro, sier Anne med et smil J
- Og etter Alpha, Anne – hva da?
Ja, det ser jeg på med stor panikk! Vi
må jo fortsette med noe! Her blir jeg
utfordret. Om man går i gang med nytt
Alpha-kurs, går jeg gjerne på ett til! Jeg
trenger både det åndelige og det sosiale
fellesskapet som Alpha har tilbudt.
Dag Martin Østevold

MAGNUS FOTLAND BLE HEDRET
Vår alles kjære Magnus Fotland
ble under sangkorets 120 års jubileumsfeiring hedret med biskopens diplom for sin lange innsats
som Centralkirkens sangkors formann i mer enn 40 år. Pastor Jacobsen stod for den høytidelige
overrekkelsen til en overveldet
Magnus.

Magnus har vært sangkorets
formann i mer enn 40 år. Ved
siden av sin lange, trofaste og
helstøpte ferd i liv og tjeneste i
menighetens sangkor har han
tjent Gud i vår menighet på de
fleste områder. Blant annet
som mangeårig søndagsskolelærer og formaner (den gang menigheten offisielt hadde slike).
Alle er glad i Magnus og kirken benytter

anledningen til å gratulere igjen med den
flotte hedersbevisningen. Vi er glad og
privilegert over å kjenne slike som ham!

C E N T R A L K I R K E N PÅ N E T T E T
Centralkirken er på nettet – og det ”så
det suser”.
Gratulerer med hjemmesiden som bare
blir bedre og bedre.
Nå går det an å følge aktivitetene i Centralkirken nesten fra time til time – fra
pc`en hjemme.
Og bredden i det som presenteres er
stor;
- Menighetsbladet er selvsagt på plass.
- Vi får vite masse om oss selv, hvem vi er
og om alle aktivitetene og møteplassene.
- Og samme dag som noe skjer i kirken,
kan vi lese om det. Som for eksempel;
- Hurra for Sissel Flølo og Endre Johnsen
som giftet seg - med flott bilde og hederlig omtale.

- Sangkorets jubileumskonsert - med
bilde av korets leder
- Magnus Fotland som får overrakt biskopens diplom.
Aktiviteter som skjer finner du i dagens
kalender, som for eksempel;
¤ Myldredag – for store og små
¤ Formiddagstreff med besøk av
Eilif Løtvedt
¤ Sangkoret øver kl 19.00
¤ Alphakurs kl 19.00
¤ Blåklokken Misjonsforening kl
11.30
www.centralkirken.no er et flott supplement til papirutgaven av menighetsbladet, til annonser i avisen og til info på
den elektroniske tavlen på kirkeveggen
ved inngangsdøren til kirken.

Det at Centralkirken bruker internett
aktivt – og har egen blogg – ”er som å gå
ut i all verden”.
Det er spennende, og det er en viktig del
av vårt oppdrag.
La
oss
bruke
nettsiden
www.centralkirken.no til egen info og til
egen oppbyggelse.
Og la oss fortelle om nettsiden til andre –
gjøre den kjent. Det er den verdt.
Og sjansen for at vi får flere med oss
øker.
Med hilsen og takk
Ivrig seniorleser av
hjemmesiden
til Centralkirken

rator med mye omsorg for unge politifolk
er Politiets fellesforbund beskrivelse av
ham.
For enda flere voksne nordmenn er Arnold mer kjent som fotballdommer. Han
var forbundsdommer og dømte 65 kamper på øverste nivå i norsk fotball. Han
var også FIFA dommer i årene mellom
1962 – 1967 og fikk dømme cupfinalen,
en rekke landskamper og internasjonale
europacupkamper. Han var kjent som
landets ledende og innovative dommerinstruktør, styremedlem i Norges fotballforbund, dommerobservatør på Brann
stadion og senere sikkerhetssjef for det
norske herrelandslaget under VM i USA i
1994. Det er fra fotballens miljø sagt om
Arnold at ”dersom man ikke kom overens med ham, kom man ikke overens
med noen.” Det er et godt skussmål!
For oss i Centralkirken var Arnold først og
fremst kjent for å være et hjertevarmt
menneske med et strålende humør, et

trofast medlem av vår menighet og en
varm bekjenner av Jesus Kristus. Også
som lokalpredikant hadde han muligheten til å fremføre sitt vitnesbyrd. Sammen med sin kjære Kari hadde han sitt
åndelige hjem her i kirken. I perioden da
Centralkirken feiret sitt 100 års jubileum,
var han menighetens legleder.
Arnold døde levende. Nå, tror vi – etter
Guds ord – at Arnold er borte fra legemet og hjemme hos Herren. Vi takker
Gud for ham. For hva han betød for samfunnet med sin mangfoldige tjeneste –
for den han var for sine nærmeste og for
hva han betød for oss som menighet. Må
Gud gi kraft og styrke til Kari og barna
Frøydis og Dag i savnet etter ham!
Arnold Nilsen ble bisatt fra Birkeland
kirke, 6.oktober under stor deltakelse.
Pastor Per Braaten forrettet. Fred over
Arnolds lyse minne!

MINNEORD
Arnold Nilsen
er død.
Natt til torsdag 30.
september
døde
Arnold Nilsen, 82 år
gammel.
Arnold var en spennende mann med
mange interesser og mange talenter. For
mange bergensere var han kjent som en
høyt respektert politimann i Bergen; i en
periode sjef i avdelingen for politiets
overvåkningstjeneste. Han arbeidet i
politiet frem til pensjonsalderen i 1995 –
i 44 år. Innenfor denne institusjonen
hadde han også verv som leder av norsk
politiforbund og ble æresmedlem der. En
flammende taler med sterk politifaglig
kunnskap, avholdsmann og en stor inspi-

Dag Martin Østevold

VI GRATULERER
Installasjon av:

85 år
Kåre Bolstad, 1. desember

-Bolig, hytter og industri
-Brannalarm og nødlys
-Varmegulvanlegg
-Belysning
-Tele og data
Totalleverandør av bad

TAKK
Hjertelig takk til menigheten for vakre
blomster i anledning våre 85års-dager.
Gunvor og Magnus Fotland

Tel 55 28 77 00 / Mob 934 47 515
nationalelektro@online.no

Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

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

Søndag 14. november ble John Niklas
Sælemyr Rygg døpt i Centralkirken.
På bildet (fra venstre): Pastor Leif, Madelen, Jane, Bettina, Arild og John Niklas

TEKSTREKKER
MIN JULEGAVE
TIL MENIGHETEN
Det skjer mye flott og godt i Centralkirken. Det er koselig å kunne presentere
noe av dette arbeidet i vårt innholdsrike
menighetsblad. På denne måten vil vi
forsøke å få frem litt av de krevende arbeidsoppgaver som ligger foran.
- Omfattende brannsikringsarbeid, som
regnes avsluttet i 2011.
- Videreføring av vedlikehold, tak og fasader.
- Nye avløps- og kloakkrør frem til kum i
gaten (Vetrlidsalmenningen).
- Det arbeides med nytt kjøredekke i bakgården. Lekkasjer er påvist i barnerommene.
- Samt årlige drift- og vedlikeholdsoppgaver av vårt kjære kirkehjem.
Håper du vil være med og støtte ved å
bruke kontonr. 3625 87 07936.
Ønsker en velsignet julehøytid, og takker
for din velvilje.
Centralkirkens forvaltningsutvalg

5. desember
Jes 11:1-10 Sal 72:1-7, 18-19
Rom 15:4-13 Matt 3:1-12
12. desember
Jes 35:1-10 Luk 1:47-55
Jak 5:7-10 Matt 11:2-11
19. desember
Jes 7:10-16 Sal 80:2-8, 18-20
Rom 1:1-7 Matt 1:18-25
24. desember
Jes 9:2-7 Sal 96
Tit 2:11-14 Luk 2:1-20
25. desember
Jes 52:7-10 Sal 98
Hebr 1:1-4 (5-12) Joh 1:1-14
2. januar
Hab 1:1-4; 2:1-4 Sal 119:137-144
2 Tess 1:1-4; 11-12 Luk 19:1-10
9. januar
Dan 7:1-3; 15-18 Sal 149
Efes 1:11-23 Luk 6:20-31
16. januar
Jes 65:17-25 Jes 12
2 Tess 3:6-13 Luk 21:5-19
23. januar
Jer 23:1-6 Luk 1:68-79
Kol 1:11-20 Luk 23:33-43
30. januar
Jes 2:1-5 Sal 122
Rom 13:11-14 Matt 24:36-44

BØNN I GATEKAPELLET
Vi er noen i menigheten
vår som i lengre tid har
tenkt at det hadde vært
fint å samles til bønn i
gatekapellet.
Nå har
dette lagt seg til rette
slik at vi tenker å starte
opp ganske snart.

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Alle er hjertelig velkommen, både unge
og eldre.
Samlingene vil bli på onsdager kl 1100 til
ca kl 1300.
Første samling blir onsdag 8. desember.
Den som ber han får (Matt 7,7)
Kj. hilsen Kerstin Jacobsen

Menighetbladets
redaksjon
ønsker alle
en velsignet
julehøytid!

B

CENTRALKIRKEN

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

SANGKORET 120 ÅR
Starten
Metodistene har alltid vært et sangens folk.
De første metodister sang evangeliet slik at
mange ble vekket og kom til liv i Gud. Dette
var tilfelle i metodismens første tid i England,
hvor Charles Wesley skrev sine mange salmer
og sanger. Centralkirken i Bergen innså tidlig
betydningen av å utvikle menighets- og korsang.
Onsdag 20.august 1890 samledes en del
brødre og søstre av den 2. metodistmenighet
i Bergen for å danne en sangforening. Menighetens første pastor Helge Ristvedt ledet
møte og det ble valgt et styre med O. Simonsen som formann. Styret fikk i oppdrag å
skaffe en sanglærer snarest mulig. Skomaker
Olai Hansen var den første dirigent og det var
han i 18 år.
Under bygging av Centralkirken i 1916-1918
hadde sangkoret en vanskelig periode. Men
endelig tirsdag 13.november 1917 fikk sangkoret sin første øvelse i den noe uferdige
Centralkirken. Under ledelse av Hr. Sæterstøl
ble Davids 126 Salme innøvet. Ved den høytidelige innvielse av Centralkirken 17.mars
1918, sang koret og organist Gottschalk Michelsen spilte ved orgelet. Tilslutningen av
gamle og nye medlemmer ble etter hvert
meget god og antall sangere steg til ca 40
medlemmer.

eller de gudstjenestelige sammenkomster
uten gyldig grunn 3 ganger i trekk, mister
vedkommende sitt medlemskap. Dog skal
formannen undersøke hos vedkommende av
hvilken grunn han eller hun er uteblitt, samt
gjøre hva han kan for å få dem med igjen.
Rariteter
I starten var kontingenten 10 øre pr. uke og
25 øre som inntredelseskontingent.
En tilleggsparagraf fra 1890-årene: Gifte kvinner tilstedes adgang at opptages i Sangforeningen, forutsatt at deres hjem ikke lider
derved.
Dirigenter/instruktører/organister
Sangkoret har hatt en rekke dirigenter opp
gjennom årene. Her kan nevnes: Skomaker
Olai Hansen, skomakermester Ole Monsen,
organistene Sivertsen, Johan Hauge, John
Thorkildsen, Fjellberg Olsen, lærer Varland,
lærer Birkeland, Hr. Sæterstøl, Thorleif Aamodt, organist Haakon Hammer, Lars Ragnvaldsen, Glenn Michelsen, Jan Lillevik og vår
nåværende dyktige dirigent Inge Fjørtoft.

Lover
Protokollen forteller at sangkoret fra første
stund hadde sine ”statutter” som inneholdt
hele 12 paragrafer. Her er noen eksempler
vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 1938.
Paragraf 1
Sangkorets formål er ved Herrens nåde å
virke til Guds rikes fremme, særlig ved menighetens gudstjenester og andre anledninger
hvor koret kan være til velsignelse og nytte.
Paragraf 5
Medlemmenes plikter er følgende:
Å møte presis ved øvelsene og ved de anledninger når koret skal synge.
Å legge energi og godvilje i arbeidet.
Lojalt å underordne seg kordirigentens anvisninger i musikalsk henseende.
Å bøye seg for majoritetens beslutninger i
saker vedrørende koret.
Paragraf 6
Koret har øvelse hver tirsdag kl.19.30. Uteblir
noe medlem fra de regelmessige sangøvelser

Sangere
Medlemstallet var i 1930 kommet opp i 70
sangere, av disse var 26 sopraner, 15 alter, 15
tenorer og 14 basser. Med et så stort sangkor
ble det et veldig press på dirigenten og frk.
Lilly Rognaldsen ble anmodet om å være viseinstruktør. En krevende stilling som hun skjøttet vel i mange år.
23.april 1957 ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte. Det ble alvorlig drøftet om
sangkoret skulle nedlegges midlertidig. 50%
avgang blant korets medlemmer. Forslag om
at koret kunne delta med sang i kirken bare
hver fjerde søndag, og stifte et mannskor som
kunne tre inn de andre søndagene. Men takket være den lille trofaste gruppen av sangere
som alltid møtte frem gled krisen over. Nye
sangere kom tilbake til koret og nyordningen
med 1 frisøndag i måneden fungerte greit.

I 1960-årene kom det en ny optimistisk ånd i
Sangkoret. Koret deltok på gudstjenester i
kirken vår. De deltok også på møter andre
steder. Her kan nevnes: Finnemisjonens møte
i Ytre Arna, sang og musikkmøte i Frikirken,
Betanien, Aldershjemmet og søndagsskolens
landturer på Hylkje.
1970 var jubileumsår og Årskonferanseår for
menigheten i Centralkirken. Sangkoret var
med ved nesten alle anledninger og høynet
gudstjenester og møter med vakker sang.
Turer - blåturer
I påsken 1926 var koret på sangerstevne i
Stavanger og da ble Vestlandske Metodistkirkers Sangerforbund stiftet.
Etter langvarige forberedelser og utallige
øvelser, startet Centralkirkens sangkor på
”Trondheimsturen 1936” med M/S Brand III.
Metodistmenigheter i Trondheim, Kristiansund, Molde og Aalesund ble besøkt.
Sangkorets blåturer var en helt spesiell greie.
Utallige er de bedehus, kirker og aldershjem
som har fått sanger og hilsener fra koret. Du
er god hvis du finner et sted i Hordaland som
vi ikke har vært.
Ved en så viktig milepel som 120 år er det
naturlig og riktig å minnes den store skare av
sangere som i årenes løp har fått vandret
hjem til Herren. Alle disse som elsket sangkoret og som holdt det som noe stort og viktig å
bringe ut evangeliet med ord og toner til lyttende mennesker. Måtte så vi som er med i
dette arbeidet i dag, ikke slå oss til ro med å
hvile på deres laurbær. Men sanke oss skatter
i Himmelen ved trofast virke i denne viktige
gren i Mesterens tjeneste. La oss derfor, som
aktive sangere, fortsatt fylke oss om vårt
hellige motto: SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN.
Sangkoret markerte jubileet sitt med fest på
Grand hotell Terminus lørdag 2.oktober og
konsert i Centralkirken søndag 3. oktober.
Medvirkende her var også Scala brassband
med sin dirigent Espen Selvik og Bergen Turnforenings Orkester med Ben I. Nordby som
dirigent.

Dersom du har lyst å lese mer om sangkorets
historie kan du gå inn på menighetens hjemmeside www.centralkirken.no

