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ORDET OM KORSET
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt,
men for oss som blir frelst er det
en Guds kraft.
1 Kor 1,18
Det er påske og vi skal feire Jesu død
og oppstandelse. Den mest grunnleggende av alle kristne høytider bærer
bud om frelse og nytt liv. På Jesu død
og oppstandelse hviler hele evangeliet. I skriftordet ovenfor står det at
ordet om korset er en dårskap og en
kraft. Det er en dårskap for alle som
søker frelse gjennom menneskelig
visdom. Men det er en Guds kraft for
hver og en som ydmykt tar imot det.

Ordet om korset er et mysterium og
et mirakel. Ingen kan forstå det som
skjedde på korset, men alle kan oppleve det. Og når du tar imot ordet om
korset, evangeliet, skjer det et mirakel i ditt liv. Du får et helt nytt liv.
Ordet om korset er budskapet om at
vår synd er tilgitt. På korset utslettet
Jesus skyldbrevet mot oss. Listen
over alle våre synder ble tatt bort og
naglet til korset. Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på korset for
at vi skal dø bort fra syndene og leve
for rettferdigheten.
Ordet om korset er uttrykk for den
ypperste kjærlighet til oss mennesker
både fra Faderen og fra Sønnen. Jesus sa at ingen har større kjærlighet
enn den som setter sitt liv til for sine
venner. Selv om det var naglene som

festet Jesus til korset, så var det hans
kjærlighet til oss mennesker som
gjorde at han lot seg nagle til korset.
Og Gud viser sin kjærlighet til oss ved
at Kristus døde for oss mens vi ennå
var syndere.
Ordet om korset er ordet om at vi er
utfridd fra dødens makt. Satan hadde
dødens velde, men han har det ikke
lenger. Gjennom generasjoner var
mennesker i trelldom av frykt for døden. Nå er vi ved korset utfridd fra
denne frykten og vi kan si som David,
”Vandrer jeg enn i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke for ondt, for du er
med meg”.
Ordet om korset er ordet om stedfortredende lidelse. Jesus tok vår straff
på seg. Misgjerningene vi alle var
skyld i, la Herren på Ham slik at vi
kunne gå fri.
For mange år siden snakket jeg med
en eldre Herrens tjener som fortalte
om en spesiell hendelse som skjedde
under krigen. Hans bror, som var
noen år eldre og som hadde kone og
barn, ble arrestert av tyskerne med
en anklage som kunne gi ham en lang
fengselsstraff. Dette ville bety nød og
vanskeligheter for den lille familien
som ble uten sin forsørger. I fortvilelse gikk den yngre broren til de tyske
myndighetene og fikk overtalt dem til
å godta ham som stedfortreder. Han
gikk i fengsel for sin bror, og denne
kunne ta seg av familien i de vanskelige krigsårene. Det ble et helt spesielt bånd mellom de to brødrene da
freden kom.
Ordet om korset er garantien for at vi
kan få leve et hellig liv. I Romerbrevet
6 underviser Paulus om vår identifikasjon med Kristus i hans død og
oppstandelse. Da vi ble døpt til Kris-

SOMMERAVSLUTNING
MYLDREDAGEN
Mandag 10. mai er det sommeravslutning for myldredagen.
Vi møtes ved Fløybanen kl 1630. Dersom det ikke regner griller vi.
Ta med grillmat og godt humør!

tus, ble vi døpt til hans død. Og på
samme måte som Kristus ble oppreist
fra de døde, skal også vi leve et nytt
liv. Den døden Jesus døde, døde han
én gang for synden. Men det livet
han lever, lever han for Gud. Slik skal
også vi regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus
Jesus. Ordet om korset er budskapet
om at synden ikke lenger har makt
over oss. Vi har tilgivelse for synd,
men mer enn det. Vi har seier over
synden.
Ordet om korset er ordet om at vi har
fått alt. Gud som ikke sparte sin egen
Sønn, kan ikke annet enn å gi oss alle
ting med ham. Alt vi trenger for tid
og evighet har Gud gitt oss i Sønnen.
Når Gud gir oss bønnesvar, så er det
ikke på grunn av at vi har fortjent
dette i oss selv. Alt gir han oss på
grunn av Sønnen.
Ordet om korset skal forkynnes. Det
er den kristne kirkes primære oppgave. Frimodig og uredd. For mange er
det dårskap fordi det er så enkelt.
Man vil spe på med visdomstale og
menneskelige påfunn. Men når vi i
ydmykhet holder fram det enkle ordet om Jesu død og oppstandelse får
vi kjenne at det er en Guds kraft til
frelse.
God Påske!
Leif S. Jacobsen

PÅ S K E N S M Ø T E R
Centralkirkens menighet inviterer
deg til påskens møter som blir
innledet med vår tradisjonsrike
samling om Ordet og nattverdsmåltidet
Skjærtorsdags kveld 1. april
kl 1830.
Vi inviterer deg også til et hyggelig
og sosialt fellesskap denne kveldsstunden der det vil bli servert et
godt, men enkelt kveldsmåltid.

Langfredag 2. april kl 1100
feirer vi pasjonsgudstjeneste.
Ordet pasjon kommer av det
latinske ordet. passio til pati,
lide.
Det betyr at vi i denne gudstjenesten, på en særlig måte, vil
minnes Jesu lidelseshistorie ved
Ordets forkynnelse, ved å lytte
til pasjonsmusikk og sammen
synge våre kjære salmer med
tilknytning til langfredagens
budskap.
1. påskedag søndag 4. april
kl 1100
blir det gudstjeneste. Gudstjenesten innledes med bønn i møterommet kl 1040 og fortsetter

kl 1100 med nattverdsgudstjeneste ved pastorene Leif S. Jacobsen
og Roald Zweidorff. Sangkoret
deltar.

Kjære venner, dere er alle
hjertelig velkommen til
påskens møter!

MENIGHETSTUR TIL RAKNESTUNET 21.-23. MAI
Ett av årets store høydepunkt nærmer
seg! Pinsehelgen reiser vi for 3. gang til
vakre Raknestunet som ligger på Osterøy.
Dette vil bli en helg preget av rikt åndelig
og sosialt fellesskap med undervisning,
bibeltimer og kveldsamlinger. For barna
blir det variert undervisning og kjekt program med blant annet pysjamassamling
på kveldene og mye lek.
Glem oppvask og middagslaging – her
kommer du til duk og dekket bord. Videre byr Raknestunet på vakker beliggen-

het med mulighet for mye lek, bla. bading, tarzanløype, fotball og kanopadling.
Dersom du ikke har mulighet til å overnatte, er du hjertelig velkommen til å
feire gudstjenesten sammen med oss på
søndag, etterfulgt av middag. Når det
gjelder påmelding, fullstendig program
og pris for turen, finner du det bak i kirken.

Hjertelig velkommen til menighetstur
21.-23. mai!

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

Legleder

Nettside:

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

www.centralkirken.no

Gaver
Roald Zweidorff
Tlf 91 57 39 86
roald.zweidorff@
centralkirken.com

Bank: 3625.87.07936

Kontortid:
Mandag, onsdag, fredag
kl 1000-1400
Tlf: 55 31 65 80

Redaksjon
-Leif S. Jacobsen
ansvarlig redaktør
-Roald Zweidorff
redaktør
-Vetle Eide Karlsen
redaksjonssekretær
-Aud-Irene Amundsen
redaksjonsmedarbeider

VI MØTES I KIRKEN FEBRUAR/MARS 2010
SKJÆRTORSDAG 1. APRIL

Mandag 19. april

Fredag 7. mai

Kl 1830 Skjærtorsdagssamling
med nattverd

Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

LANGFREDAG 2. APRIL

Tirsdag 20. april

Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste

Kl 1930 Sangkoret øver

1. PÅSKEDAG
SØNDAG 4. APRIL

Fredag 23. april

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

Tirsdag 6. april
Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 9. april
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

SØNDAG 11. APRIL
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Rolf Helen Iversen og Anita
Barmen-Fløisand
Minikoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 12. april
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Tirsdag 13. april
Kl 1130 Formiddagstreffet
Dagens gjest: Eilif Løtvedt
Emne: Bjørnstjerne Bjørnson
Honnørkoret synger
Magnus Fotland leder
Kl 1930 Sangkoret øver

Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet

VÅROFFERDAG
SØNDAG 25. APRIL
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Leif
S. Jacobsen og pastor Tom Johnsen
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 26. april
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

SØNDAG 2. MAI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste ved
pastorene Leif S. Jacobsen og
Roald Zweidorff
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 3. mai
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax

Tirsdag 4. mai
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 9. MAI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste
ved pastor Leif S. Jacobsen og Anita
Barmen-Fløisand
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Mandag 10. mai
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening
Kl 1630 Sommeravslutning
myldredagen

Tirsdag 11. mai
Kl 1130 Formiddagstreffet
Dagens gjest: Pastor Per Braaten
Kjell Abrahamsen synger
Magnus Fotland leder
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 16. MAI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Per
Braaten og Karen Kristine Rasmussen
Jungelgjengen
Lovsang

Tirsdag 18. mai
Kl 1930 Sangkoret øver

Fredag 21. mai
Menighetstur til Raknestunet
(se egen sak)

1. PINSEDAG
SØNDAG 23. MAI
Kl 1100 Ikke gudstjeneste
Menighetstur til Raknestunet

SØNDAG 18. APRIL

Tirsdag 25. mai

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Karen Kristine Rasmussen
Jungelgjengen
Lovsang

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 30. MAI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
Dag- Martin Østevold og Karin Nilsen
Jungelgjengen
Lovsang

G U D G J Ø R D E T E N K E LT
Følgende andakt er sakset fra andaktsheftet “ I Dag”.

Men dersom vi ser nærmere etter, gjør
Gud det enkelt for oss å være Ham lydig.

”Gud gjør det enkelt”

Ti prosent er egentlig ikke mye.
En som stiller til valg og som bare får ti %
oppslutning, vil tape.
Hvis en profesjonell baseballspiller bare
får ett treff av ti forsøk, vil han sannsynligvis ikke beholde jobben på laget.
Hva med forretningslivet?
Hvis du har en forretningspartner som
får 90 % av fortjenesten mens du selv
bare får 10 %, er det neppe særlig rettferdig. Men tenk deg at Gud er
”seniorpartneren” i livet ditt; likevel ber
han bare om10 %.

Malaki 3,10
Bring hele tienden til forrådshuset, så det
kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på
denne måten, sier Herren, Allhærs Gud.
Da skal jeg åpne himmelens luker og øse
ut over dere velsignelse i rikt mål.
Noen mennesker synes det er vanskelig å
gi tienden.
For hvordan kan man gi de ti første prosentene av det en tjener til Gud så lenge
finansene er stramme og regninger skal
betales?

Gud sier” prøv meg!” – slik at vi kan oppleve den kjærlighet og velsignelse som
Gud har i vente for oss.
BØNN: Gode Gud, lær oss hvordan vi skal
gi til deg av et helt hjerte.
Hjelp oss å gi den tienden som tilkommer
deg. I Jesu navn, amen.
MINNEORD: Bibelens standard for givertjeneste begynner på 10 %.
FORBØNN: For dem som synes det er
vanskelig å gi til Gud
Tienden er et godt bibelsk prinsipp.
Å praktisere tienden velsigner og blir til
velsignelse.

VÅROFFER 25. APRIL I CENTRALKIRKEN
Kjære leser!
Det er mange som leser vårt
menighetsblad og vi forsøker på
denne måten å nå flest mulig.
Menighetens forvaltningsutvalg
har mange krevende oppgaver:
Omfattende brannsikringsarbeid,
vedlikehold av tak/fasader, det
årlige drift og vedlikehold av vårt
kjære kirkehjem.

Håper du vil være med og støtte
vår daglige drift ved å bruke
bankkontonr.
3625.87.07936

Takk for din gave!
Med vennlig hilsen
Centralkirkens forvaltningsutvalg

MINNEORD
Torsdag 28. januar ble Bjørg og Roald
Zweidorff – og dermed Centralkirken –
rammet av en ufattelig tragedie. Deres to
barn, Siren Zweidorff Hove og Roald Børge Zweidorff døde på en og samme dag.
Siren døde etter lengre tids sykeleie,
mens Roald Børge ble revet bort brått og
uventet.
Siren ble født 18. august 1957 i Bergen
og vokste opp i Godvik. Hun var eldst av
fire søsken. Hun var utadvendt og aktiv
blant annet i speiderarbeidet og senere i
Alvøens Musikkforening. Hun var flink og
gikk alle gradene i musikken til hun fikk
utmerkelse fra Norges Musikkorps Forbund for 30 år medlemskap.
I Centralkirken var hun med i ungdomsarbeidet, og sang og spilte i ungdomskoret. Hun var også med i styret for koret
og deltok ellers i menighetsarbeidet.
Senere gikk Siren på Betanien sykepleiehøgskole, og ble ferdig utdannet sykepleier. Sin tilkommende mann, Svein

Inge, møtte hun mens han var i militæret
på Håkonsvern. De giftet seg i Centralkirken høsten 1981. De bodde ulike steder i
Vik i Sogn, og flyttet i 1995 inn i nybygd
hus på Hove. Her skapte de seg et fint,
godt og trygt hjem for seg selv og sine to
døtre.

vitetene for barna. Han var trofast med
sin far på gudstjenestene der han satt
sammen med Roald eller ruslet rundt i
kirkerommet. Som Per Braaten sa i sin
tale ved begravelsen. “Det er få som har
hørt så mye forkynnelse som Roald Børge.” Han ble konfirmert av Tom Johnsen.

Siren klaget aldri over sykdommen som
rammet henne og som hun kjempet med
i 10 år. Hun hadde humor og ofte en god
replikk på lager. Svein Inge stilte opp for
henne i sykdomsperioden. Han vek ikke
fra hennes side. Og når det ble for krevende å både være “sykepleier” og i
jobb, ble han hjemme med henne til hun
døde den 28.januar i 5-tiden om morgenen. Siren ble begravet fra Vik kirke fredag 5 februar.

I det sivile fulgte Roald Børge også i sin
fars fotspor og utdannet seg til elektriker. Han var en trofast medarbeider i
elektrikerfirmaet Kjell Hansen der han
etter hvert fikk en lederstilling.

Roald Børge Zweidorf ble født i Bergen 8.
januar 1980 som attpåklatten til Roald og
Bjørg. Han var en stille og rolig gutt som
vant alles tillit. I Centralkirken var han
menighetsbarn og tok del i de ulike akti-

Roald Børge døde brått og uventet og ble
begravet fra Centralkirken tirsdag 9. februar til usedvanlig stor deltagelse. Pastor
Leif Jacobsen forrettet, pastor Per Braaten talte og pastor Tom Johnsen holdt
minnetalen.
Vi lyser fred over Siren Zweidorff Hoves
og Roald Børge Zweidorffs minne.
Leif S. Jacobsen

ET NYTT LIV!
DINE VALG STYRER LIVET KAN VÆRE AVGJØRENDE FOR
UTFALLET

-

FOR TID OG EVIGHET!

NOEN VALG KAN GI
ET NYTT LIV!!!!!
Marilyn Apan Reyes er en av menighetens medlemmer som har tatt flere valg
som har fått store konsekvenser for hennes og sannsynligvis også mange andres
liv.

pulært å reise til Amerika for å ”bli rik og
finne lykken”. Jeg var nysgjerrig på livet
og ville dra dertil. Under forberedelsen til
turen ble jeg fortalt at Amerika krevde så
mye papirer for å få innreise og opphold,
men NORGE – det var landet!! – med
midnattssol, snø og ville fjell, polarsirkelen og mange jobbmuligheter for en sykepleier som jeg. Dermed endte det opp
med at jeg og en venninne dro til Norge i
1977.
- Det var som å begynne et nytt liv! –
lære nytt språk, nye rutiner, skikk og
bruk og vi måtte opparbeide nye sosiale
relasjoner – og nå har jeg levd mer enn
halve livet mitt i Norge og føler meg mer
og mer norsk!
- Først var jeg 2 år i Mosjøen, på et lite
sykehus. Der ble vi godt tatt imot, gikk på
språkkurs og jeg tror det var en fordel å
begynne på et mindre sted der det var
enklere å orientere seg. Deretter 2 år i
Trondheim – der jeg også fikk mulighet til
å finne ”min kirke” i og med at det er
metodistkirke der. Jeg har hele tiden følt
meg velkommen. Yrket mitt gjorde at jeg
fikk god innpass og ble integrert.

Marilyn ble født ”på andre siden av jorden” – nærmere bestemt på Filippinene.
Når en møter henne, ser hun alltid like
smilende, frisk og opplagt ut og er opptatt av hvordan vi andre har det. Hva er
det som gjør at enkelte mennesker har
en slik utstråling? Har hun noe å lære
oss?
For å finne ut om det har jeg hatt en prat
med Marilyn som med glede gir oss innsikt i sitt liv og forteller:
- Jeg er oppvokst i en metodistfamilie litt
utenfor Manila og har hele livet vært en
kristen. Jeg er nest eldst av 5 søsken som
alle har fått god utdannelse – betalt av
våre foreldre. Vi er nå ganske spredt
rundt omkring i verden, i Australia, USA,
en bor igjen i Manila og så har jeg en
bror som bor på Voss –og det er kjekt,
for vi kan ha mer regelmessig kontakt.
- Jeg utdannet meg til sykepleier på Mary
Johnston Hospital – Metodistkirkens sykehus på Filippinene. Jeg var ferdig utdannet i 1975. På den tiden var det po-

Marilyn bobler over av glede og takknemlighet for hun synes hun har hatt et
så godt liv, har alltid vært frisk og hatt en
stor arbeidskapasitet, så det er ikke lett å
komme til med spørsmål. Men jeg lurer
jo på – hvorfor kom du til Bergen hvor du
etablerte deg med familie også?
- Ja, i 1981 kom jeg til Bergen – også det
av nysgjerrighet på å se meg omkring og
få nye opplevelser. Samme året giftet jeg
meg her i Centralkirken – med min mann
som og er fra Filippinene, og ettersom vi
har 2 barn sammen – Harald (oppkalt
etter Haraldsplass sykehus hvor jeg arbeidet da) og Helge som begge er voksne
og har tatt seg god utdanning, har det
blitt naturlig å ”slå seg til ro” her.
-Har du alltid vært yrkesaktiv ved siden
av det som hjemmet har krevd av innsats
og tilstedeværelse?
- Ja, minst 100 % jobb og ofte mer! Du
skjønner – for meg har det vært viktig å
tjene penger slik at jeg kan gi tilbake til
min familie som alltid har gjort alt det de
har kunnet for meg. Tradisjonen der
hjemme er å ta ansvar for hverandre og
spesielt de eldre slik at de kan få bo i
hjemmet sitt så lenge de lever. Mine

foreldre har besøkt meg i Norge og min
mor lever fremdeles og jeg må være med
å bidra til at hun kan ha det trygt og
godt. Dessuten har jeg hvert annet år
vært ”hjemme” for å holde kontakten
vedlike, så om noen uker nå drar jeg for å
besøke mor, familie og venner på Filippinene.
Hva tenker du om livet ditt framover?
Blir
du
boende
i
Bergen?
- Ja, barna mine er norske og, så jeg må
være der de føler seg hjemme, men jeg
kommer nok til å reise litt fram og tilbake
mellom ”mine to land”. Dessuten trives
jeg godt i jobben min som operasjonssøster på Haukeland sykehus.
Og kirken med gudstjenesten er viktig for
meg. Jeg har et sterkt behov for mer
nærhet til Jesus, jeg lengter etter å ”få
mer av Han” og å få være med i et fellesskap der vi kan dele troen med hverandre og bygge hverandre opp. Jeg tror at de
rundt meg får det bedre når jeg står på
og bidrar med det jeg kan. Derfor står jeg
på – og ønsker å spre ”det gode”!
Troen er livet mitt, jeg vet at jeg alltid
har Gud med meg, det demper angst og
uro, gir meg styrke og har båret igjennom – også på de dagene der jeg føler
meg ensom og forlatt – for det gjør jeg
også iblant, selv om fasaden gjerne viser
noe annet.
TAKK for at vi på denne måten har fått et
innblikk i ditt liv, Marilyn, et liv sammensatt av mange ulike faser. Flere ”nye liv”
er tilbakelagt og vi ønsker deg alt godt og
lykke til i nye livsfaser, og ber om at ditt
ønske om mer nærhet til Jesus og større
fellesskap med dine medvandrere må gå
i oppfyllelse.

Karin A. Nilsen

KIRKEVERTER
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

Langfredag 2. april
Guri Johansen & Harald Monsen
1. påskedag - søndag 4. april
Aud & Einar Lillevik
Søndag 11. april
Bjørg & Mikal Vindenes
Søndag 18. april
Solveig & Hans Kristian Rygg
Søndag 25. april
Guri Johansen & Harald Monsen

Bokhandelen som setter kristen
litteratur og musikk i fokus

Søndag 2. mai
Aud & Einar Lillevik
Søndag 9. mai
Bjørg & Mikal Vindenes

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 16. mai
Solveig & Hans Kristian Rygg
Søndag 23. mai
Guri Johansen & Harald Monsen
Søndag 30. mai
Aud & Einar Lillevik

TAKK
Hjertelig takk for den fine gaven fra dere
på kr 1.500,-.
Norsk Gideon baserer hele sitt arbeid på
frivillighet og vi ser på oss selv som en
forlenget arm av den lokale menighet ut
til steder hvor vanlig menighets- og misjonsarbeid ikke vanligvis når.
Med gaven vi fikk fra dere, kan vi nå
enda lengre i den oppgaven vi har med å
utplassere nytestamenter på hoteller,
oljeplattformer, båter, sykehus, helseinstitusjoner, fengsler og til alle ungdomsskoleelevene.

VÅR VARMESTE TAKK
for all kjærlig omtanke ved vår umistelige
sønn Roald Børge Zweidorff sin uventede og brå bortgang bare 30 år ung. En
stor takk til vår fantastiske familie, og
alle våre venner som støtter oss i en
vanskelig tid. Takk til Roald Børge sine
flotte venner og til kolleger i firma Kjell
Hansen AS. Takk for at dere alle omslutter oss med kjærlige tanker. Takk for at
dere viste Roald Børge den siste ære ved
å være til stede i kirken og ved graven og
minnesamværet.
Takk for alle blomsterhilsener og minnegaven til Centralkirkens menighet.
Takk til Metodistkirken i Norge, Centralkirkens sangkor og pastorene Leif S. Jacobsen, Per Braaten og Tom G. Johnsen.
Takk til Solstrands Begravelsesbyrå for all
hjelp og bistand i en vanskelig tid.
Samme dag som vi mistet vår kjære
Roald Børge, døde hans søster, Siren
Zweidorff Hove, som var syk i mer enn
10 år. Siren døde fredfylt i sitt hjem i Vik i
Sogn, med alle sine nærmeste rundt seg.
Vi takker alle dere som viste Siren omsorg i de årene hun var syk og som fulgte
henne til graven. Takk til alle dere som
brukte telefonen og SMS. Det var til stor
glede for Siren.
Denne aftenbønnen ba vi alltid sammen
med våre barn:
Nå lukker seg mitt øye,
Gud Fader i det høye
i varetekt meg ta
fra synd og sorg og fare
din engel meg bevare
som ledet har min fot i dag. Amen!
Bjørg, Roald, Janice og Karen Zweidorff

Vennlig hilsen
NORSK GIDEON

TAKK
GRATULERER
Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

Jan Fredrik Sunde 75 år den 1. april
William Norgård 85 år den 9. april
Mary A. Helland 90 år den 7. mai

En hjertelig takk for besøk av to fine representanter for menigheten: Roald
Zweidorff før jul, med julestjerne (som
ennå står fint!), og Kerstin Jacobsen med
nydelig bukett til Glenn sin 85-års dag.
Begge representanter med gode og varmende ord.
Hilsen Evelyn og Glenn Michelsen
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Tlf: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.com

P I A N I S T PÅ H E LT I D !
Centralkirken er velsignet med et
mangfold av musikalske krefter. I
denne utgaven av menighetsbladet skal vi presentere en som er
klassisk pianist på heltid.

hadde et talent og oppfordret meg til
å ta privattimer på Griegakademiet.
Og på akademiet ble jeg oppmuntret
til å satse som pianist på heltid. Jeg
ble motivert og inspirert over at andre mennesker hadde tro på mine ferdigheter.
- Hvordan kom du i kontakt med Centralkirken?
Daniel trekker på smilebåndet. Han
forteller at mens han gikk på Griegakademiet så ble han oppmerksom på
en annonse om at menigheten søkte
etter pianist til å spille på gudstjenestene.
- Umiddelbart tenkte jeg at
dette ikke var noe for meg – jeg så på
meg selv som en klassisk pianist og
ikke som en kirkeorganist/pianist.
Men dagene gikk og det var ingen
respons på annonsen og da tenkte
jeg hvorfor ikke? Jeg kontaktet daværende pastor Tom G. Johnsen og fikk
meg etter hvert en ”spillejobb” i Centralkirken.

Daniel Sabbah har arabisk far og finsk
mor. Han er oppvokst i Israel, nærmere bestemt i byen Haifa. Han har
reist og opplevd mye spennende i sitt
liv og for 9 år siden ble stoppestedet
Bibelskolen på Bildøy i Bergen.
- Mange vil nok kjenne deg best som
den klassiske pianisten i menigheten
vår! Når begynte du egentlig å spille
piano?
- Jeg har alltid likt å spille piano, men
opprinnelig er jeg utdannet dataingeniør. Det var faktisk først som 28åring at jeg begynte å satse på musikk for å se om dette kunne bli levebrødet mitt. Det var musikklæreren
på Bibelskolen i Bildøy som sa at jeg

- I dag er du engasjert i menigheten
utover dine spillejobber, kan du utype dette?
Daniel forteller: - Jeg har gått i 3 til 4
forskjellige menigheter her i Byen,
men da jeg kom til Centralkirken følte
jeg liksom meg hjemme. Varme relasjoner, sang og musikk, god forkynnelse, fellesskap og unge familier er
stikkord som han nevner av betydning. Daniel giftet seg i 2007 med sin
Helene og de har fått sønnen Samuel
på snart 2 år. Alle tre har de funnet
seg til rette i menigheten.
- Hvordan er det å jobbe som pianist
på heltid?
- Spørsmålet er sammensatt, sier Da-

niel. Pga en vond skulder måtte jeg ta
meg en pause på ca. 1 1\2år, men jeg
har nå etter hvert begynt å trene
meg opp igjen. Skulderen er ikke
100%, men det går fremover og hittil
i 2010 har jeg 70 konserter på programmet i Bergen, Sandefjord og Finland. Jeg har nå spilt på de fleste sykehjem i Bergen og jeg tror musikken
har vært til velsignelse for mange av
de eldre i byen. Jeg øver ca. 7 timer
hver dag, og for å få dette til har min
mor, Maiju, vært fungerende dagmamma.
-Har du en drøm som du kan dele
med oss?
- Min store drøm er å klare å leve et
liv etter Guds vilje og som han har
ønsket for meg. ”Søk først Guds rike
og hans rettferdighet, så skal dere få
alt det andre i tillegg” (Matteus 6.33)
er ett av de versene som jeg er glad i.
Jeg har opplevd at Gud er med meg i
livet i både tunge og gode dager. Jeg
har også flere ganger erfart at når jeg
søker Gud først så ordner de andre
tingene seg etter hvert.
Brede Aasen

