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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

Malt av Else Marie Rasmussen

SE, DER GUDS LAM
Se der Guds Lam som bærer verdens synd
(Joh 1, 29)
I Musè des Unterlinden i Colmar i Frankrike står ett av de mektigste kunstverk
fra reformasjonstiden – altertavlen fra
klosteret i Issenheim malt av Mattias
Grünewald. Jeg ble sterkt grepet da jeg
for mange år siden for første gang så
altertavlen. Den ene siden viser korsfestelsen. På korset henger Jesus, Guds offerlam. Ved korset står Maria, Jesu mor,
kjærlig omfavnet av disippelen Johannes.
Knelende ved korset ligger Maria Magdalena med et forgrått ansikt. På den andre
siden står døperen Johannes og peker
mot korset: ”Se, der Guds Lam som bærer verdens synd”. Skrevet med blodrød
farge over hans hånd står det: ”Han skal
vokse. Jeg skal avta”. Ved foten av korset
er det to symboler: et lite lam og en kalk.
Altertavlens andre side viser den oppstandne. Og på sammen måte som Grünewalds framstilling av den korsfestede
er full av dødens dramatikk, gir presentasjonen av den Oppstandne et overveldende inntrykk av triumf og seier.
Denne Johannes,
som
sammen
med de to kvinnene ser Jesus gi
sitt liv for all
verdens
synd,
skrev senere det
vi kaller den lille
bibel: ”For så
høyt har Gud
elsket verden at
han gav sin Sønn
den enbårne, for
at hver den som
tror på ham ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv.”
Gud tok initiativet for at du og jeg skulle
få en helt ny start.

Øyenvitne
Øyenvitneskildringer er viktige i enhver
sak der man vil vite hva som har skjedd
Den som har sett og opplevd noe, har
førstehånds kunnskap. Og selv om vi
mennesker tolker sanseinntrykk ulikt og
av og til tar feil, er det selvopplevde viktig å få fram. Når noen forteller om det
de har opplevd, lytter vi. Johannes døperen var et slikt øyenvitne, og i Johannes
evangelium kapittel 1, forteller han om
det han har opplevd.
Det er faktisk to øyenvitner som her forteller sine historier. Evangelisten Johannes beskriver i det avsnittet vi gjerne
kaller Johannes-prologen Ordet som ble
menneske og sier: ”Vi så hans herlighet”.
Og han fortsetter sitt vitnesbyrd om Jesus ved å trekke inn et annet øyenvitne,
Døperen Johannes: ”Og jeg har sett det,
og jeg har vitnet at han er Guds Sønn.”
Den som har opplevd noe, har noe å fortelle. Og den som har opplevd Jesus, har
mye å fortelle. Det er en fortelling om
tilgitt synd, løste lenker, kjærlighetsfull
omsorg og en ny start på livet. ”Se der
Guds Lam, som bærer verdens synd.”
Synden er sonet.
Synd er et ord vi ikke gjerne bruker nå
for tiden. I et samfunn der det meste er
tillatt, er synd noe vi ikke ønsker å forholde oss til. Det er umoderne. Men allikevel lever synden som fenomen i beste
velgående. For synd berører noe av det
meste dyrebare vi mennesker har: våre
relasjoner. Synd er at vi krenker hverandre slik at relasjoner blir brutt.
Synd er nemlig aldri en isolert handling.
Synd er noe galt vi gjør overfor andre.
Derfor fører synden med seg skyld. Synden setter oss i gjeld overfor den vi krenker. Vi blir skyldnere og det er ingen god
opplevelse. Det er denne skyldfølelsen
som knuger oss når vi har gjort noe galt.

H J E R T E L I G TA K K
Hjertelig takk for blomsterhilsener vi mottok fra
menigheten til jul! Det gledet og varmet.
Hilsen Bjørg & Roald Zweidorff
Kerstin og Leif S. Jacobsen

Og denne skyldfølelsen kan vi ikke late
som ikke finnes. Men vi kan betale tilbake gjelden ved å be om tilgivelse, snakke
ut og skvære opp.
Men fordi synd dypest sett gjør oss til
skyldnere overfor Gud som har bedt oss
om å elske hverandre, kommer vi inn i et
gjeldsforhold til Gud når vi synder, og
den gjelden har vi ikke sjanse til å betale
oss ut av.
Her kommer vitnesbyrdet fra Døperen
Johannes inn som et gledesbudskap til
alle gjeldsslaver. Gud har ingen balansevekt der han samler det gode vi gjør i den
ene vektskålen og det gale vi gjør i den
andre og der vår evighetsskjebne er avhengig av om vekten tipper den ene eller
den andre veien.
Gud har ingen vekstskål, men Han gav sin
Sønn til soning for all vår synd. Gjeldsproblemet er løst. Det Jesus gjorde blir
tilregnet deg og meg. Og om vi skal holde
oss til bildet med vekten, så har den, ved
troen på Jesus for alltid og for oss alle
tippet
i
riktig
retning.
Går man litt inn i dybden av den greske
grunnteksten, så kan vitnesbyrdet fra
Døperen Johannes oversettes slik: ”Se
der Guds offerlam som løfter opp, bærer
bort og utsletter hele verdens syndeskyld.”
Leif S. Jacobsen

TVERRKIRKELIG BØNN I CENTRAL HALL
Høsten 2009 startet det tverrkirkelige
Bønnehuset i Bergen sin virksomhet i
Centralkirkens gatekapell. Bønnehuset er
ment å være et sted for tilbedelse, meditasjon og bønn med ønske om å se Guds
rike komme nær, både i den enkeltes liv
så vel som i byen og landet vårt.

Ettersom arbeidet har vokst på seg flytter det nå ned i Central Hall og f.o.m. 13.
januar 2010 vil det være åpent hver onsdag fra kl 16-20. I januar vil det, i samråd
med Nasjonalt Bønneråds bønn og fasteaksjon (www.bonnogfaste.no), være spesielt fokus på bønn for Norge.

Du er hjertelig velkommen til å søke Gud
sammen med oss!
For kontakt,
Janne Kathrine Mikkelsen
e-post:
janne.k.mikkelsen@gmail.com

DET SKJER NOE MED KIRKEN
I den senere tid har det kommet
opp stillaser ved Centralkirkens
inngangsparti. De har stått en liten stund. Hvorfor står de der og
hvor lenge vil de bli stående?
Vi stiller spørsmålet til Ole Jørgen Fæø,
daglig leder i Bergens Eiendomsforvaltning (BEFAS).
- Hovedgrunnen til at stillasene kom så
fort opp er taket over kirkesalen mot
Vetrlidsalmenningen. Her var noen takstein i ferd med å skli ut. De kunne ramlet
i hodet på folk! Så vi gjorde dette som et
strakstiltak for å sikre fotgjengere og
besøkende til kirken.
Som et resultat av arbeidet med å sikre
taket er det nå utarbeidet en tiltaksrapport og en kalkyle i forbindelse med arbeidet som må gjøres. Basert på tiltaksrapporten er det nå besluttet å skifte

hele taket mot Vetrlidsallmeningen.
- Når vil dette arbeidet ta til?
- Det er allerede i gang, forteller Fæø. Vi
spiller på lag med byantikvaren i dette
arbeidet da Centralkirkens bygg er verneverdig. Det er viktig å spille på lag med
denne instansen for å sikre at vi foretar
gode og riktige valg, bl.a. med tanke på
valg av takstein og i arbeidet med fasaden som også inngår i dette arbeidet .
Tiltaksrapporten påpeker at det også er
viktig å gjøre noe i forhold til vinduene
som vender ut mot Vetrlidsalmenningen.
Derfor kommer vi til å skifte noen av disse. Det vil også bli foretatt restaurering
av glassmaleriene mot Vetrlidsalmenningen.

Vi håper å være ferdige til påske, men
med denne kulden vi har hatt den senere
tiden kan det være vanskelig å spå helt
eksakt. I samme periode benytter vi også
anledningen til å kartlegge resterende
tak og fasade på kirken med tanke på
utbedringer, avslutter Ole Jørgen Fæø.

- Hvor lenge kommer dette arbeidet til å
foregå?

Vetle Karlsen Eide

SOMMERFESTEN 2011 OG 2012 I BERGEN
"Sommerfesten 2011 og 2012 vil
bli ledet av Centralkirken
i Bergen!"
Menigheten vår har blitt ufordret av Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd (DER) til å være vertskap for som-

merfesten 2011 og 2012. Menighetsrådet har takket ja til denne spennende
utfordringen og håper på et positivt engasjement fra menighetens medlemmer
omkring dette. Menighetsrådet har videre gitt nominasjonsutvalget i oppgave å
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VI MØTES I KIRKEN FEBRUAR/MARS 2010
Mandag 1. februar

SØNDAG 21. FEBRUAR

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Anita Barmen-Fløisand
Besøk av Stein Arne Haugland
fra Gideon
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Tirsdag 2. februar
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 7. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste ved
pastorene Leif S. Jacobsen og
Roald Zweidorff
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 22. februar
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Fredag 26. februar

Tirsdag 9. februar

SØNDAG 28. FEBRUAR

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 14. FEBRUAR
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
Dag-Martin Østevold og Karen
Kristine Rasmussen
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 15. februar
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Tirsdag 16. februar
Kl 1130 Formiddagstreffet
Dagens gjest: Grethe Tangen Olsen
Nytt fra Israel
Honnørkoret synger
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor
Roald Zweidorff og Brede Aasen
Jungelgjengen
Lovsang

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Tirsdag 16. mars
Kl 1130 Formiddagstreffet
Dagens gjester: Hjemforbundsmusikken
Major Ingrid Johnsen taler
Greta Abrahamsen leder
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 21. MARS
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Per
Braaten og Karin Nilsen
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 22. mars
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Mandag 1. mars

Tirsdag 23. mars

Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
IKKE myldredag grunnet vinterferie

Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 26. mars
SØNDAG 7. MARS

Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste ved
pastorene Leif S. Jacobsen og
Roald Zweidorff
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 8. mars
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Tirsdag 9. mars
Fredag 19. februar

Mandag 15. mars

Tirsdag 23. februar
Kl 1930 Sangkoret øver

Mandag 8. februar

Jungelgjengen
Lovsang

Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

SØNDAG 14. MARS
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og Karen Kristine Rasmussen
Sangkoret

SØNDAG 28. MARS
Palmesøndag
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved Roar
Barmen-Fløisand og Karen Kristine
Rasmussen
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 29. mars
IKKE myldredag grunnet påskeferie

JULEFEST
Årets julefest gikk av stabelen søndag 3.
januar.
Festen ble ledet av Trude Munkvold, som
ved begynnelsen samlet barna og talte til
dem. Greta Abrahamsen forkynte Guds
ord og Inge Fjørtoft tok, som så mang en
gang, ansvaret for å lage en musikalsk
konkurranse for barn og foreldre. Vi takker også Lars Henrik Østevold som spilte
piano til sangen og ikke minst kjøkkenstaben med gode medarbeidere. De tok
hånd om serveringen av deilige tradisjonelle og nysmurte julebrød og vørterbrødskiver med godt smør og brunost.
Det ble også servert pølser, noe som
barna satte stor pris på. Men også vi
voksne er glad i pølser og vi spiste det
som ble overs.
Menighetens julefest ble en hyggelig
opplevelse med juletreet plassert der det
alltid har stått, midt i kirkesalen. Barn
som var kledd i finstasen. Og på samme
måte som i alle år, fikk de en positiv opp-

merksomhet slik barn skal ha det på en
julefest. Inge Fjørtoft hadde laget en musikalsk konkurranse for barna og familiene. Inge gjennomførte sitt opplegg på en
koselig måte og konkurransen hadde et
pedagogisk tilsnitt som gav oss ny kunnskap.
Det
var
gang rundt
juletreet
med
to
r i n g e r
rundt treet.
Det
var
godt
å
synge våre
herlige julesanger.
Barna fikk
også den
tradisjonelle ”gotteposen”, så alt var
med.

Menighetens julefest er på sett og vis en
avrunding av julefeiringen selv om vi har
med oss julens budskap gjennom hele
året. Vi står nå ved inngangen til et nytt
år. Menigheten retter nå blikket fremover i tro og bønn mot det nye året og
hva det vil bringe. Ef 6:18: Og be alltid
med all bønn og påkallelse i Ånden! Og
slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige.
Helt til sist. I de senere årene har vi sett
at det er blitt færre som kommer til menighetens julefest. Er det tid for å tenke
nytt? Den tradisjonelle menighetens julefest har muligens utspilt sin rolle og tiden
kan være inne til å se på en annen form
for julefest, men det overlater jeg til de
som har ”nokke med det å gjøre”.
Roald Zweidorff

JULEKONSERT
Fredag 18. desember kl 1900 inviterte
vår menighet til nok en julekonsert.
Det var leder av EU, Kjell Abrahamsen,
som sammen med evangeliseringsutvalget var ansvarlig for forberedelsene av
konserten. Vi er Kjell stor takk skyldig for
hans måte å kontakte kunstnerne på for
å få det hele gjennomført på en god
måte. Konserten var gratis, men som
ekte metodister lot vi kollektposene
vandre i benkeradene.
Kveldens konferansier, Bjørn Østevold,
ledet konserten med sikker hånd. Det ble
på forhånd lovet at de som møtte frem
ville få en opplevelse i ord og toner.
Og løftet om en fin musikalsk opplevelse

ble så absolutt innfridd til en bortimot
fullsatt kirke. Vår takk går til de medvirkende utøverne:
Sopranen, Veslemøy Fluge Berg, barytonsangeren Ronnie Johansen, Centralkirkens egen saksofonist Thomas Bachmann, Centralkirkens egen konsertpianist Daniel Sabbah, Centralkirkens organist Trond Olsen Ytrøy, Centralkirkens
Sangkor, Centralkirkens Minikor, Centralkirkens Lovsangskor og menighetens
pastor Leif S. Jacobsen.
Vi takker et strålende publikum som
møtte frem og som ved sin blotte tilstedeværelse var med på å gi utøverne en
varm takk.

Det er tredje året på rad vi gjennomfører
en slik konsert og populariteten øker fra
år til år og jeg tror, uten å ta munnen for
full; det kommer nok flere konserter.
Roald Zweidorff

RADIOGUDSTJENESTE
Det ble en flott radiogudstjeneste fra
Centralkirken den 10. januar! Tusen takk
til alle som bidra på denne noe spesielle
søndagen. I våre 57 tildelte minutter
ønsket vi å presentere en representativ
gudstjeneste for våre lyttere. Vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger
på gudstjenesten vår og en mail fra JonOlav Strand (medlem frikirken i Risør)
velger jeg å dele med dere alle:
"I dag har jeg vært på Torp flyplass med
vår eldste sønn som nå reiser tilbake til
studier i Aberdeen etter avslutta juleferie.
På tilbakeveien hørte jeg på radioguds-

tjeneste fra Centralkirken, og det var en
stor opplevelse. Gudstjenesten var forbilledlig. Både form og innhold var helt
topp; solid og sentralt, men samtidig
med utfordrende og konkret forkynnelse
– der dere viste at veien til Gud er nær og
tilgjengelig for alle som ønsker å tilhøre
ham, barn som ble integrert i forkynnelse, nydelig sang både av enkeltpersoner,
kor og menighet. Dette var en trosstyrkende og god opplevelse."

med å få frem menighetens mangfold i
både sang og musikk, bibelnær forkynnelse og en gudstjenesteform der alle
generasjoner er representert. NRK sier i
sitt takkebrev til menigheten: "i det hele
ble gudstjenesten en fin helhetlig opplevelse. Helt sikkert takket være et godt
forarbeid og samarbeid hos dere." Og
avslutningsvis i deres skriv så håper NRK
radio at de får komme tilbake til Centralkirken ved en senere anledning."

Sitatet over (som er gjengitt med tillatelse fra avsender) vitner om at vi lyktes

Brede Aasen
Leder for Gudstjenesteutvalget

D E T E R V I K T I G AT Ø Y N E N E H V I L E R
PÅ N O E VAK K E RT
Hun har malt i over 30 år. Fra porselensmaling via maling på glass
og silke til akvareller. I dag jobber
hun helst med akryl på lerret.
Jeg trenger sterke farger
for å uttrykke meg, sier Else Marie
Rasmussen.

Se f.eks. på forsiden av menighetsbladet.
Dette har jeg malt og det er et bilde som
er svært kjært for meg. Hva skjer i dette
bildet? Se, opplev og dikt med, oppfordrer Else Marie Rasmussen.
- Men hvorfor startet du å male?
- Du vet jeg er jo sykepleier, forteller Else
Marie. Jeg hadde gått på mange skoler,
men var blitt lei av boklig lærdom. Da var
det en som sa til meg: du burde gått på
malerkurs. Du er så flink med farger. Ja,
men jeg er jo ikke flink til å tegne, innvendte jeg. Det er ikke viktig, sa denne
personen. Du blir jo ofte spurt om å pynte til fest, både barnedåp og bryllup.
Prøv. Og så prøvde jeg. Det som er så
spennende etter alle disse årene er å se
den utviklingen jeg har gjennomgått.
Mye av det jeg lagde i begynnelsen ville
jeg ikke vågd å vise i dag. Men sånn er
det kanskje med alt.
- Betyr dette at du anser kunst som en
måte å tolke livet på?

Else Marie har holdt separatutstillinger
og har gjennom sitt kunstneriske virke
fått bekreftet at kunst er en personlig
opplevelse. En opplevelse som er unik fra
menneske til menneske.
- For meg er kunst en berikelse. Det gir
øynene noe vakkert å hvile på, samtidig
som det er en måte å uttrykke seg på.
Gjennom kunst kan jeg få formidlet både
sorg og glede. Kunst for meg er et uttrykk
for hvordan jeg har det på innsiden.
Det som er så spennende er at publikum
ser så forskjellig på bildene mine. Selv
liker jeg ikke å forklare dem. Jeg mener
folk må få lov til å oppleve bildene selv,
på sin egen måte. Fordi jeg er svært opptatt av den enkeltes opplevelse av kunsten. Både min og andres. Ulike mennesker kan, med bakgrunn i sine opplevelser
og sitt liv, oppleve akkurat det samme
maleriet helt forskjellig.

- Ja, jeg mener det kan være riktig. Jeg
vet ikke hvordan andre tenker. For meg
er det nok slik.
Jeg husker jeg malte et bilde da foreldrene mine døde på 80-tallet. De gikk bort
med bare fem ukers mellomrom. På den
tiden var jeg også leder på en institusjon
samtidig som jeg tok et malerkurs. En av
kurskveldene kom kurslederen bort til
meg. Hun så på bildet mitt og utbrøt: du
kan ikke ha bildet ditt slik. Det er så
mørkt og trist. Du bør lysne det litt. Men
kanskje bildet ditt forteller deg hvordan
du har det inni deg, spurte hun? Jeg fortalte henne at hun hadde forstått meg.
Men jeg ble også forskrekket at noen
kunne se hvordan jeg hadde det gjennom bildene mine. Jeg trodde ikke de på
dette tidspunktet kunne gjenspeile mitt
indre. Men kanskje vi alle har det slik.
Noen komponister sier jo at når de har
det vondt i livet spiller de mye i moll.

Men, legger Else Marie til, siden har det
vært mye lyst. Derfor bruker jeg ofte lyse
farger også.
- Du er jo kristen. Hva tenker du om dette å sette et skarpt skille mellom kristen
kunst og annen kunst?
- Hvis jeg skal snakke for meg selv kan jeg
ikke se at det er noe skille her. Nei, ikke
for meg. Men for å kunne svare godt på
dette spørsmålet ville jeg nok trengt noe
mer informasjon om hva som ligger i
dette. Betyr f.eks. kristen kunst at en
bare skal male disiplene og korset, spør
hun retorisk.
- Men for å spørre på en annen måte:
hva betyr kunst for deg som troende?
Hun tenker. Smiler.
- Jeg tror troen har kommet til uttrykk i
kunsten min. Det har gledet meg. Jeg vil
gjerne få fortelle en liten historie. Da jeg i
sommer holdt utstilling kom det en dag
en mann inn. Jeg kommer aldri til å glemme det. Dette var en fremmed mann
som ikke kjente meg
Han gikk rundt i utstillingslokalet og betraktet bildene mine. Etter en stund kom
vi i prat. Han sa til meg: du er religiøs.
Det kan jeg se. Å, sa jeg. Ja, jeg er kristen.
Det kan jeg se, gjentok han. Det er så
godt å være her, det er sånn fred her.

Jeg kjente at jeg ble glad av det
han fortalte. Og jeg tenkte: jeg har
klart å formidle det jeg ønsker å
formidle.
Vetle Karlsen Eide

KVINNEHELG 19.-21. MARS I DRAMMEN
-å hente
skjønnheten
fram

Bli med på kvinnehelg i Drammen
i gode og vakre omgivelser og i et
kristent fellesskap med andre kvinner.
Vi får undervisning, setter av tid til
refleksjon og samtale om temaene og

får tid til sosialt fellesskap med
kvinner fra andre menigheter.
Brosjyrer finnes i kirken, eller du kan
finne nærmere informasjon her:
http://www.metodistkirken.no/der

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

KIRKEVERTER

UKEOFFERKONVOLUTTER

Søndag 7. februar
Guri Johansen & Harald Monsen

Gavene som samles inn gjennom menighetens ukeofferkonvolutter er noe av
grunnstammen i menighetens økonomi.
Vi oppfordrer derfor menighetens medlemmer til å bruke menighetens ukeofferkonvolutter.
Offerkonvoluttene er nummerert, men
slik vi praktiserer dette er det ikke mulig
å spore det som blir gitt tilbake til giveren, de er altså anonyme.
Ukeofferkonvoluttene ligger på bordet
bakerst i kirken. De kan også fås på prestekontoret.
Dersom du ønsker å gjøre deg bruk av
muligheten til å trekke fra det fastsatte
beløp på inntekten (Valgerdfradraget) er
menighetskontoret behjelpelig med det.

Søndag 14. februar
Aud & Einar Lillevik
Søndag 21. februar
Bjørg & Mikal Vindenes
Søndag 28. februar
Solveig & Hans Kristian Rygg
Søndag 7. mars
Guri Johansen & Harald Monsen

Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

Søndag 14. mars
Aud & Einar Lillevik
Søndag 21. mars
Bjørg & Mikal Vindenes

Vetrlidsallmenningen
Telefon 55 31 79 63
www.vestbok.no

Søndag 28. mars
Solveig & Hans Kristian Rygg

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

GRATULERER
KIRKEÅRETS TEKSTER
Vi gratulerer Aud Mary Lillevik med 85
års dagen den 9. mars.

TAKK
Vi takker hjertelig for blomsterhilsen
julen 2009, og ønsker Centralkirkens menighet alt godt i året som kommer.
Kari og Arnold

FORBØNN FOR HAITI

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Gud, vi roper til deg i vår nød!
Vi ber for de mange som er rammet av
jordskjelvet på Haiti.
Gi utholdenhet og styrke til familie og
pårørende som i angst og usikkerhet
leter etter sine.
Vær hos alle dem som fortsatt venter på
hjelp.
Vi ber for Kirkens Nødhjelps utsendinger
og partnere som er i gang med katastrofehjelp.
Vi ber for FN og andre som er i gang
med nødhjelp.
Gi visdom og mot i det arbeidet som nå
er i gang.
Hjelp oss alle til å vise barmhjertighet
og solidaritet i denne vanskelige tiden
for alle på Haiti.
Amen

07.02. Kristi forklarelsesdag
Joh 17,1-8
2 Mos 3,1-6
2 Pet 1,16-18
14.02. Søndag før faste
(Fastelavnssøndag)
Joh 12,24-33
4 Mos 21,4-9
1 Tim 2,4-6
21.02. 1.s. i faste
Job 2,1-10
Jak 1,12-15
Matt 16,21-23
28.02. 2. s. i faste
Luk 7,36-50
1 Kong 18,21-26.36-39
Jak 5,[13-15]16-20
07.03. 3. s. i faste
Luk 4,31-37
2 Sam 22,1-7
2 Kor 12,7-10
14.03. 4. s. i faste (Midtfaste)
Joh 6,24-36
2 Mos 16,11-18
1 Kor 10,1-6
21.03. Maria Budskapsdag
Sal 113
Ef 1,3-6
Luk 1,46-55
28.03. Palmesøndag
Joh 12,12-24
2 Mos 12,21-28
Hebr 2,14-18

B

CENTRALKIRKEN

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

E N TA K K T I L G L E N N M I C H E L S E N
Det er januar med sprengkulde, solskinn
og snø som knirker under fotsålene. Jeg
skal møte min ”gamle” sangkordirigent,
organist, leder av menighetsrådet og
mye mer, Glenn Harald Michelsen. Han
bor på den siden av byen som vi bergensere kaller for ”the sunny side”, solsiden.
Nærmere lokalisert til Formannsvei 44c.
Jeg er ventet og døren åpnes av en smilende Glenn sammen med sin hustru Evelyn. Glenn fyrer av sin velkomsthilsen
med et smil; e du alltid så presis? Nå ja,
det er nok ikke alltid slik, repliserer jeg til
min gode venn.
Vi trekker inn i den Michelsenske harmoniske stuen som gjenspeiler noe av de to
som bor her. Varme farger og et velstelt
hjem med en vakker panoramautsikt og
rundskue over byen og byfjorden.
Vel anbrakt i gode stoler tar jeg opp tråden med hans familiebakgrunn og oppvekst og Glenn forteller: -Mine foreldre
emigrerte til USA i 1922 og jeg ble født i
Goldfield, i staten Iowa, 20. januar 1925.
Senere flyttet familien til Superior i staten Wisconsin, og her kjøpte mine foreldre en liten farm og drev med høns. Min
far, som var elektriker i utgangspunktet,
drev også som bygningsmann. Her legger
Glenn til med et lunt smil; jeg er arvelig
belastet fordi jeg også er glad i å bruke
nevene til noe annet enn å skrive på tavlen. I arbeidslivet var det viktig for min
far, forteller Glenn videre, å ha flere bein
å stå på. Familien økte og jeg husker med
glede livet hjemme og på farmen og på
skolegangen som tok til da jeg var fem og

et halvt år. I 1932 da jeg var vel syv år
flyttet familien, som nå var økt til fem
personer, hjem til Bergen. Jeg begynte i
2. klasse på Christi Krybbe skole og her
fikk jeg en klassekamerat som het Finn
Furevik, og det var han som fikk meg
med på Søndagsskolen i Centralkirken og
det ble begynnelsen til mitt liv i Centralkirken hvor jeg 10 år senere, 30. august
1942, ble tatt opp som medlem i full forening.
-Når folkeskolen var ferdig kom krigen og
i en vanskelig periode tok jeg middelskolen og fullførte artium på reallinjen våren
1944. Til tross for en del vanskeligheter
pga. krigen fikk jeg påbegynt mine realfagsstudier, matematikk, fysikk og kjemi.
I en periode, før jeg begynte på hovedfagsstudiet i fysikk, underviste jeg i noen
år bl.a. på Danielsen Videregående og
andre skoler. Hovedfaget i fysikk gjorde
jeg ferdig i 1955 og ble ansatt som lektor
på Laksevåg Gymnas hvor jeg senere ble
studieinspektør og var ansatt i hele min
yrkesaktive karriere.
Glenn fortsetter: -Det var helt naturlig
for meg å søke venner i menigheten fordi
jeg regnet meg som en kristen helt fra
barnsben av. Og innfallsporten til Centralkirken ble Juniorligaen som var menighetens ungdomsarbeid.
Troens fulle visshet fikk jeg da jeg, og
andre ungdommer, i begynnelsen av
1940 årene var med på en ungdomsleir
på Tunes Bedehus sammen med pastor
Arthur Ekeberg. Dette var et åndelig
gjennombrudd for en rekke unge i menigheten og vi var mange som ble opptatt som medlemmer i Kirken.
-Jeg har tjent Gud med de talentene jeg
har og det ble musikk og sang som ble
min måte å formidle mitt kall på. Jeg spilte piano og ble med i Musikkforeningen.
Dette var en gruppe som besto av sangere og Gerhard Larsen på fiolin, Einar Iversen på fløyte, Olaf Lien på mandolin og
Olav Heggelund banjo, og flere av sang-

erne spilte gitar. Senere endret vi navnet
på gruppen til Musikk-koret.
-I 1945 forlovet vi oss, Evelyn og jeg, og
det var Arthur Ekeberg som viet oss i
1950. Våre fem barn og min hustru betyr
mye for meg og etter hvert som barna
kom ble det mye friluftsliv, fjellturer og
bading. Og med til dette bildet hører
sykkelen som ble familiens beste venn.
Det ble mange sykkelturer rundt om land
og strand. Toget til Hønefoss og derfra
sykkel og telt til Solløkka. Disse turene
skapte et unikt familieforhold og ekte
glede som har holdt oss sammen i storm
og stille.
-Jeg ble, sammen med Evelyn, med i
Sangkoret da vi var 15-16 år. Evelyn var
ofte solist og sang gjerne duett sammen
med sin søster, Aud Lillevik, og jeg akkompagnerte. Jeg var Sangkorets dirigent
i 35 år det var mange utfordringer og
mange gleder sammen med sangervennene. På begynnelsen av 1970 årene ble
jeg menighetens organist, først i noen
perioder, og senere på mer permanent
basis. I flere perioder delte jeg organistoppgavene med Hans Zweidorff. Glenn
forteller at han hadde flere valgte tillitsverv bl.a. som menighetsrådets leder, og
mange år som menig medlem av rådet. I
de senere årene har jeg blitt pensjonist
på heltid. Glenn berømmer sin hustru
som tok seg av hjemmefronten med hus
og barn. Jeg er henne stor takk skyldig.
Slik avslutter vår venn og broder i Herren
sitt korte tilbakeblikk.
Glenn tok seg ikke tid til å bli pensjonist ikke før i de senere årene og 20. januar
fyller Glenn 85 år. Centralkirkens Menighet takker og hyller Glenn på åremålsdagen og takker Herren for at Glenn var
lydig i sitt kall til tjeneste og jeg kan trygt
si med Paulus:
Enhver skal bli på den plass som var hans
kall den gang han ble kalt. (1Kor 7:20)
Roald Zweidorff

