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det Centrale

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet

Metodistkirken ved Fløibanen

T R O E N S O M F LY T T E R FJ E L L
Jesus svarte og sa til dem: «Ha tro til
Gud! For sannelig sier Jeg dere: Den
som sier til dette fjellet: «Løft deg og
kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt
hjerte, men tror at det han sier skal
skje, han skal få det som han sier.
Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber
om når dere ber, tro at dere får det,
og det skal bli gitt dere.
Markus 11,22-24
Ingen har talt så radikalt om tro som Jesus. Ved tro kan vi flytte fjell. Jesus hadde dagen før forbannet et fikentre og da
han og disiplene gikk forbi det denne
dagen var det visnet. Disiplene ble overrasket og ikke lite opprømt. I sin begeistring gjorde de Jesus oppmerksom på det
som hadde skjedd med fikentreet. Da var
det Jesus kom med sin oppsiktsvekkende
uttalelse: om dere i tro ber fjellet flytte
seg og ikke tviler i hjertet, så vil det flytte
seg.

Så vidt meg bekjent er det ingen som så
langt i historien har flyttet om på geografien ved å be fjell om å kaste seg i havet.
Men det ligger allikevel noe i det Jesus
sier som definitivt er viktig for hver og en
av oss. Vi kan flytte fjell som møter oss i
våre liv! Et fjell er noe som kommer i
veien for deg og som hindrer deg i å

komme videre. Det kan være en uoverstigelig utfordring, en vanskelig oppgave
eller et uløselig problem.
Jesus begynner med å si at disiplene skal
ha tro til Gud. Den formuleringen som er
brukt på gresk betyr egentlig ”ha Guds
tro”, ” ha den samme tro som Gud har”.
Hva ligger det i dette? For det første betyr det at den troen du og jeg har, har vi
fått fra Gud. Tro er ikke innbilning eller
noe du og jeg presterer av oss selv. Tro
er en gave som gis oss ved den nye fødsel ved den Hellige Ånd, som er troens
Ånd. Troen vil også vokse når vi bruker
den.
Gud var den første som trodde. Han talte
og det skjedde. Han bød og det sto der.
Han bød, og alt ble skapt. Derfor er Guds
tro en skapende tro. Det er en tro som
forandrer situasjonen. Og denne troen
har du og jeg fått. Hvilken rikdom og hvilken nåde! Guds tro sitter i hjerte og i
munnen. Paulus sier det slik ”Med hjerte
tror en til rettferdighet og med munnen
bekjenner en til frelse.” Jesus sa egentlig
det samme da han fortalte disiplene at
de kunne flytte fjell. ”Tro og tal”.
Vi møter av og til fjell i våre liv. Det er
noe som står i veien for oss og som hindrer oss i å komme videre. Om det er mulig å gå rundt fjellet, så kan det ofte være
det klokeste, selv om det tar litt ekstra
tid. Det er ikke alle utfordringer vi skal ta,
eller alle kamper vi skal kjempe. Noen
ganger vil fjellet forsvinne av seg selv om
vi tar tiden til hjelp.
Andre ganger kan vi ikke gå utenom fjellet. Det bare står der og lar seg ikke flytte. Da lager Gud en tunnel gjennom fjellet. Han styrker oss i prøvelsene og bevarer oss gjennom alle vanskelighetene. I

slike perioder opplever vi at Guds trofasthet er skjold og vern. Hans Ord er den
eneste trøsten vi har. Når vi er igjennom
slike tunnelopplevelser, blir vi aldri mer
de samme. Troen vår er styrket. Av og til
føles tunnelen uendelig lang, men Herren er med.
Så kan vi møte fjell som vi i tro skal tale
til: ”Løft deg opp og kast deg i havet.” Ut
fra den troens ånd vi har i vårt hjerte,
taler vi til fjellet. Jesus gjorde det og
apostlene gjorde det. Det nye testamente er full av eksempler på det. Jesus helbredet syke ved å tale til sykdommen og
han stillet stormen ved å tale til vinden
og bølgene. Apostelen Peter talte til
Æneas og han ble frisk og til Tabita og
hun kom tilbake til livet.
Det er nødvendigvis ikke så store fjell du
og jeg skal begynne å utfordre. Det kan
være små ting som utgjør det fjellet som
hindrer deg i komme videre. Utfordringene og vanskelighetene du møter oppleves store og du er så liten. Det fyller deg
med frykt og usikkerhet. Begynn å tale ut
fra troen i ditt hjerte. Når du taler praktiserer du troen. Når du stiller fjellet ved
siden av deg selv, blir fjellet stort. Men
om du stiller fjellet ved siden av Gud, blir
fjellet lite. Ha tro til Gud!
Leif S. Jacobsen

H I L S E N F RA PA S TO R E N
Arbeidsåret nærmer seg slutten og det er
med takknemlighet vi ser tilbake på det
Gud har gjort. Det er vekst-tid i menigheten. Og ifølge 1 Kor 3,6 er det bare Gud
som gir vekst. All ære til Ham.
Fra høsten skjer det en endring i den
pastorale betjening av menigheten. Pastor Roald Zweidorff, som for to år siden
tok en pause i pensjonisttilværelsen, har
gjort en enestående innsats. Vi er som
menighet svært takknemlig til Roald fordi

han med stor energi har gått inn i de
mange arbeidsoppgaver i menigheten i
disse to årene. Personlig har jeg satt pris
på den gode relasjon og det gode samarbeidet som vi to har hatt. Roald vil fortsatt være en del av det pastorale teamet
i Centralkirken.
Når vi over sommeren samles til et nytt
arbeidsår, skjer det med en gledelig utvidelse av menighetens pastorale team. Vi

er informert av tilsynsmannen om at Dag
Martin Østevold vil bli utnevnt som assisterende pastor i Centralkirken. Vi ser
fram til at Dag Martin kommer inn i full
stilling i menigheten. Med sin personlige
entusiasme og solide forkynnelse vil han
bety mye både i det daglige menighetsarbeidet, det utadrettede arbeidet og i
undervisningstjenesten.
Leif S. Jacobsen

E K T E PA R H E LG 1 . - 3. O K TO B E R
Helgen 1. - 3. oktober arrangeres det
ekteparhelg. Alle detaljer er ikke klare
enda, men sett av helgen allerede nå.
Målgruppen er ektepar i alle aldre.
Fokusområder vil være: Parforholdet og
åndelige forbilder for barn og barnebarn.
Reidun og Harald Nyen blir med og underviser. De har i mange år vært engasjert i FamilieFokus, Ungdom i Oppdrags
familiearbeid.

Reidun har bakgrunn som sykepleier, Harald som lærer/skoleleder.
I samlivsundervisningen legger de
vekt på å presentere sunne, generelle
prinsipper for det gode samliv ut fra et
Bibelsk perspektiv, og bruker ofte eksempler fra eget liv.

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

Som sagt, sett av helgen allerede nå.
Vi ser fram til helgen med store forventninger til hva Gud har å si oss som ektepar.

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

De vil fokusere på hva Bibelen sier om
ekteskapet, om vi kan forholde oss til det
i vår tid – eller om det kanskje er topp
aktuelt? Bibelen sier mye om holdningene mann og hustru skal ha til hverandre,
til samlivet og til samhandling og kommunikasjon.

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 JUNI - AUGUST 2010
SØNDAG 6. JUNI

LØRDAG 26. JUNI

SØNDAG 8. AUGUST

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

Kallsgudstjeneste

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste

SØNDAG 27. JUNI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Felles gudstjeneste i
1.Metodistkirke i forbindelse med
årskonferansen

SØNDAG 15. AUGUST
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste

SØNDAG 4. JULI

Tirsdag 8. juni
Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 13.JUNI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Roald Zweidorff og Anita
Barmen-Fløisand
Jungelgjengen
Lovsang

Tirsdag 15. juni
Kl 1930 Sangkoret øver

TAKKEDAG
SØNDAG 20. JUNI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Leif S. Jacobsen og
Brede Aasen
Sangkoret
Jungelgjengen
Lovsang

Formiddagstreffet
har tur til
Austevoll
8. juni.
En melding til alle som skal være med på
turen: Vi må møte ved kirken kl. 09.45.
Vi nærmer oss 40 påmeldte, det er ennå
noen plasser igjen.
Dere kan kontakte Magnus Fotland
eller Greta Abrahamsen.

Hjertelig velkommen til en fin tur!

Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Nattverdsgudstjeneste ved
pastor Per Braaten og pastor Leif S.
Jacobsen

SØNDAG 11. JULI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Dag Martin Østevold

SØNDAG 18. JULI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved
pastor Dag Martin Østevold

SAMLINGSSØNDAG
SØNDAG 22. AUGUST
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor
Leif S. Jacobsen og Brede Aasen
Jungelgjengen
Lovsang

MANDAG 23. AUGUST
Kl 1700 Myldredag
Kl 1730 Babysang, Knøttsing og
Crusifax

TIRSDAG 24. AUGUST
SØNDAG 25. JULI
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste

SØNDAG 1. AUGUST
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste

Kl 1930 Sangkoret øver

SØNDAG 29. AUGUST
Kl 1040 Bønn i møterommet
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Dag
Martin Østevold og pastor
Leif S. Jacobsen
Jungelgjengen
Lovsang

MENIGHETSBLADETS REDAKSJON
ØNSKER ALLE LESERE AV MENIGHETSBLADET
EN RIKTIG GOD SOMMER!

VÅROFFERDAGEN 25. APRIL
Preken vårofferdag
Denne dagen skulle bli en merkedag for
menigheten og vi var spent på hva Herren ville tale til oss om. For det første fikk
vi besøk av ”gamlepresten”, Tom Gotfred
Johnsen, og dette var vi spent på.
Han talte ut fra Joh. 14:1-6: 1 La ikke
hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og
tro på meg!, 6 Jesus sier: «Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen kommer til
Faderen uten ved meg.
Det ble en sterk forkynnelse som minnet
oss om at det finnes mange grunner til å
engste seg og være bekymret. Vi lever i
en urolig verden med krig og terror, jordskjelv og vulkanutbrudd. Hvordan vil det
gå med barn og barnebarn, og får vi beholde helsen vår? Overfor slike spørsmål
inviteres vi til å stole på Gud, og ikke
hengi oss til engstelse og bekymring. – La
ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på
Gud og tro på meg, sier Jesus.
Å stole på Gud er et godt valg av to grunner. Det ene har med framtiden å gjøre.
Jesus har sikret den. "I min Fars hus er
det mange rom". Uansett hvordan det
går, vil det gå bra til slutt. Men Jesus er
også Veien. Han har ikke bare tenkt på
målet, men også reisen underveis. Han er
med og han er nær for å gi oss alt det vi
trenger i hverdagen. Den som velger å
stole på Gud, viser det ved å overgi seg
til ham, ta imot hans frelse og bekjenne
hans navn. Også gjennom å gi
"førstegrøden" til Gud, viser jeg at jeg
velger å stole på ham. Førstegrøden betyr at jeg gir til Gud før jeg bruker pengene til noe annet, og ikke bare gir av det
jeg måtte ha til overs. På den måten kan
Gud velsigne alt jeg eier og ikke bare en
liten rest.

Dåp
Pastor Johnsen hadde døpt de tre første
barna i familien da var det naturlig at han
døpte den sist ankomne, frk. Lisa Pernille
Bøe, datter til Siv og Geir Ove. I denne
sammenhengen er det rett å ta med litt
om det som er metodistkirkens dåpssyn
hvor vi sier: ”I sin store barmhjertighet
har Gud opprettet en pakt med menneskene. Denne pakt som er så rik på nåde
og velsignelse, har også barna del i.”
Denne Guds nåde har barnet del i helt fra
unnfangelsen av og blir i dåpen innviet til
Gud, og tatt opp i menigheten. Herren
stadfester dette i sitt ord: Sal 139:16: Du
så meg den gang jeg var et foster, i din
bok ble alt skrevet opp; mine dager ble
dannet før en eneste av dem var kommet.
Våroffer
Årets våroffer ble budsjettert med kr
35.000,- et dristig budsjett mente noen.
Menigheten trenger et økonomisk løft
fordi vi bl.a. har vi store reparasjonsomkostninger på kirkebygget. Det som

EN VIKTIG HISTORIE
En 92-åring, liten, velbalansert og stolt
mann, fullt påkledd hver morgen kl 0800,
med håret pent kjemmet og med perfekt
barbering (selv om han er praktisk talt
blind), flyttet til et aldershjem i dag.
Hans 70 år gamle kone har nettopp gått
bort og gjort det nødvendig for ham å
flytte. Etter mange timers tålmodig venting, møtte han med et smil da jeg kunne
fortelle at rommet hans var klart. Mens
han manøvrerte gåstolen sin mot heisen,
ga jeg han en liten beskrivelse av det lille
rommet, inkludert de nye gardinene som
var blitt hengt opp i vinduet.
”Det er nydelig, jeg liker det”, erklærte
han, med en entusiasme som ligner en
8-åring som får se sin nye hundevalp.

”Hr. Johnsen, vent til du har sett rommet”, sa jeg.
”Det har ingenting med saken å gjøre”,
svarte han. ”Lykke er noe du kan bestemme deg for i forveien. Om jeg liker rommet mitt eller ikke, har ikke å gjøre med
hvordan møblene er arrangert…… det er
hvordan jeg arrangerer mine tanker som
teller.”
”Jeg har allerede bestemt meg for å like
det. Det er en beslutning jeg gjør hver
morgen når jeg våkner. Jeg har et valg;
jeg kan bruke dagen i sengen og tenke
over vanskelighetene jeg har med de
deler av kroppen som ikke lenger fungerer, eller komme meg ut av sengen og
være takknemlig for de delene som fung-

skjedde var at den ”dristige” budsjettsummen ble tatt som en utfordring og
den endelige summen kom på over kr
50.000,-. Vi takker Herren for alle glade
givere og vil fortsatt utfordre menighetens medlemmer om å gi så meget du
kan.
Pastorbildene
Foreningen, Kirkens Vel, som nå dessverre har avsluttet sin virksomhet tok på seg
et siste oppdrag før de sluttet og det var
å finansiere et prosjekt hvor bildene av
de pastorene som har tjenestegjort i
Centralkirken fikk en vakker innramming
og en hederlig plass. Bildene ble behørig
overrakt til menigheten av den siste lederen for Kirkens Vel, Mary Nordeide.
Bildene vil bli plassert i John Wesleys
Kapell.
Vårofferdagen 2010 ble altså en dag med
mye innhold og til rik velsignelse for de
155 fremmøtte. Vår takk kan bare gå en
vei; til Herren.
Roald Zweidorff

erer. Hver dag er en gave. Så lenge jeg
åpner mine øyne skal jeg fokusere på alle
de lykkelige minnene jeg har lagret gjennom livet.”
”Høy alder er som en bankkonto. Du kan
heve goder fra det du har lagret. Hvis jeg
skal gi deg et råd, så må det være å sette
mest mulig lykkelige minner inn på bankkontoen din!
Takk for ditt bidrag som jeg kan fylle min
konto med. Jeg gjør massevis med innskudd fremdeles!”
Husk disse enkle reglene for lykke:
1.
Fri ditt hjerte for hat
2.
Fri dine tanker fra bekymringer
3.
Lev enkelt
4.
Gi mer
5.
Forvent mindre

EN TRIST HISTORIE SOM ENDTE GODT
19. februar 2010 fant det sted innbrudd i
Centralkirken, og det vakre håndknyttete
veggteppet som Olav Hegglund hadde
laget, ble stjålet. Teppet består av ca
108.000 knuter som til sammen danner
det vakre bildet av Jesus og disiplene på
den øvre sal og innstiftelsen av nattverden.
Vi tenkte vel kanskje hver for oss at:
”noen kunne stjele dette fra oss”. Men
det skjedde. Tyveriet ble anmeldt til politiet, de så på saken, men saken ble henlagt.

tegninger og garn til bildet for mer enn
30 år siden har opphørt.
Roald Zweidorff fikk ideen av noen og tok
kontakt med NRK, ”Det fikser P1” mandag 10. mai. Programleder Margrethe
Holth tok saken. Programlederen er et
fyrverkeri av ideer og hun satte i gang, og
det gikk ikke lang tid før hun fikk reaksjon fra en lytter på Gol. Det var Gro Anita Skredderberget Øtland som ringte og
sa at Fretex på Gol hadde et akkurat
make teppe hengende og om vi ville
overta/kjøpe det - var det vårt. Gro Anita

Det har vært noen som har tenkt på muligheten til å få laget eller kjøpt et tilsvarende teppe. Mary Nordeide tok mange
kontakter for om muligens å finne noen
som hadde tegninger slik at vi kunne få
knyttet et nytt teppe. Dessverre lot dette
seg ikke gjøre fordi firmaet som leverte

og vennene på Gol hadde vært i bønn til
Gud om at teppet måtte komme til noen
som hadde bruk for det.
Jeg opplever at det som skjedde var at
Herren gir oss en løsning. Ikke bare ga
han oss et akkurat make teppe, han ordnet også med transport av teppet.
Det viste seg nemlig at på Gol bor det et
kjekt pensjonistektepar som heter Skagen som skulle feire 17. mai hos sin datter på Askøy og de ville ta med teppet til
Bergen. Teppet ble levert hjemme hos
Roald tirsdag ettermiddag og er nå i kirken.
Det som nå gjenstår er at vi blir enig med
forsikringsselskapet om erstatningssummen slik at vi kan kjøpe teppet og henge
det opp.
Roald Zweidorff

GAVE TIL MENIGHETSBLADET
Menighetens aktivitet er noe menighetsbladet ønsker å være med og
formidle.
Vi ønsker også å formidle noe av det
fine og verdifulle arbeidet som skjer i
vår menighet.

Centralkirkens menighet trykker bladet selv, og dette krever mye arbeid.

kunne tenke seg å gi en gave til menighetsbladet.

Vi håper at det er mange som setter
pris på å få bladet i posten, og som

Med hilsen
Centralkirkens forvaltningsutvalg

3625 87 07936

Gave til menighetsbladet

CENTRALKIRKEN MENIGHET
Vetrlidsalm. 8
5014 Bergen

3625 87 07936

MISJONSMARKED 2010
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

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

Årets misjonsmarked arrangeres fredag
23. juli, 14:00-15:30 på Drottningborg i
Grimstad. Dette er en del av programmet
for Sommerfesten, sommerens store
høydepunkt for Metodistkirken i Norge.
Fredag 23. juli klokken 14:00-15:30
møtes små og store for å gjøre en innsats
for Metodistkirkens misjonsarbeid.
Drottningborg blir gjort om til en markedsplass der det selges og loddes ut
varer og tjenester – i år til inntekt for
Metodistkirkens arbeid ved helsesenteret i Mursan, India. Du trenger ikke
å være deltaker ved Sommerfesten for å
bidra – flere år på rad har det kommet
misjonsvenner til Drottningborg bare for
å være med på disse morsomme timene,
enten fordi de har ting de vil selge eller
lodde ut, eller fordi de vil kjøpe spennende produkter. Hvert år selges det
varer fra misjonslandene våre, og flere av
medarbeiderne våre vil være til stede,
blant annet Reidun Refsdal som er leder
for helsearbeidet i India.
Rundt to millioner mennesker blir påvirket av arbeidet som drives ut fra Mursan.
Senteret har fokus på barns og kvinners
rettigheter, de driver et omfattende HIVog AIDS-arbeid med informering og testing av frivillige, og behandling av HIVpositive. Senteret har også et stort fadderprogram og de jobber for samfunnsutvikling gjennom ungdoms- og kvinnegrupper. Ved klinikkene drives også et
godt preventivt og kurativt helsearbeid.
På Metodistkirkens misjonsselskaps
hjemmeside kan du lese mer om prosjektene som springer ut fra helsesenteret i
Mursan.
Har du noe du vil selge eller lodde ut til
inntekt for kirkens arbeid i India?
Ta kontakt med Tove Odland for å bes t i l l e
b o r d p l a s s :
tove.odland@metodistkirken.no eller
23 33 27 03.
Junior- og tenleiren, og de som forhåndsbestiller bord, vil få velge plassering på markedsplassen først.

Nyttige lenker:
http://www.misjonsselskap.no/sider/
tekst.asp?side=2315

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen

http://www.metodistkirken.no/
sommerfesten/frame.php
http://www.misjonsselskap.no/sider/
tekst.asp?side=79&indexpage=land

GRATULERER

Magnus Fotland 85 år 21.07.
Erna Vangen 90 år 27.07.
Kirsten Ruth Størseth 90 år 26. 07.
Borghild Tvedt 90 år 30.07.
Jenny Margrete Flo 90 år 16. 08.

KIRKEVERTER
Søndag 6. juni
Bjørg & Mikal Vindenes
Søndag 13. juni
Solveig & Hans Kristian Rygg
Søndag 20. juni
Guri Johansen & Harald Monsen

BRANNANSVARLIGE
16.mai:

Ole-Jørgen

23.mai:

Jan

30.mai:

Hans K

6.juni:

Ole-Jørgen

13.juni:

Hans K

20.juni:

Jan

MINNEGAVE
Ved Roald Børge Zweidorffs båre den 9.
februar ble det samlet inn en minnegave
til Centralkirken.
Centralkirken menighet vil takke Bjørg og
Roald Zweidorff for at menigheten ble
tilgodesett ved denne anledningen.
Vår takk går også til alle som bidro til
denne store gaven til menighetsarbeidet.
LSJ

B

CENTRALKIRKEN

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

I N T E RVJ U M E D VÅ R T I D L I G E R E PA S TO R TOM G. JOHNSEN
I forbindelse med at vi feiret vårofferdag
i menigheten hadde vi invitert
”gamlepresten vår”- Tom G. Johnsen til å
tale på gudstjenesten.
Vi benyttet anledningen til å få et intervju med ham, vi er jo nysgjerrige på
hvordan han har det i Larvik, og om han
savner oss naturligvis, og vi avtalte å treffes i kirken for å få en prat.
Han har kjørt bil over fjellet med sin Marit, fordi det var usikkert med flyavgangene pga ”askenedbør”- og da jeg spør om
det var surt og kaldt hele veien, svarer
han at det var bare da de kom her vestpå
at været var dårlig – så fikk han sagt det.
Det føles rart at det er to år siden de
flyttet fra Bergen. At tiden går fort erkjenner vi begge.

middagstreff med en klar kristen profil.
Disse er aktive og godt besøkt. Vi har
også noe som kalles Centrumstreffet - et
spennende prosjekt.
Dette er et samarbeid med kommunen,
og da innbys byens eldre en gang pr.
mnd. til rimelig middag .Frivillige fra menigheten stiller opp og tar seg av dette.
Sist uke kom det 180 personer, og dette
er jo en flott anledning til å komme i kontakt med folk. Dette er virkelig en døråpner til kirken!

-Jeg vil jo gjerne vite om han savner byen
og oss, og han svarer diplomatisk – Bergen betyr jo noe spesielt.
-Noe av hjertet ligger fortsatt her og vil
vel alltid gjøre det – og jeg heier fortsatt
på Brann (selvfølgelig – sier jeg). Bergen
er jo ikke bare byen, jeg må innrømme at
jeg blir varm om hjertet når jeg tenker på
dere. Det liker jeg å høre!

-Trives dere i Larvik?
-Ja, jeg gjør det svarer han, men Marit
har ikke helt funnet roen enda. Hun lengter til Bergen med alt som det innebærer.
Larvik er jo en mindre by, det er kortere
avstand til det en ønsker å være med på,
været er jo bedre( så fikk han understreket det nok en gang ) folk er åpne, - jo
trivselen er på plass.
-Og menigheten da?
-Det er bra deltakelse på gudstjenestene,
mellom 70 – 100 personer og det er liv
og engasjement. Vi har en stund praktisert to gudstjenester: annen hver søndag
- kl.11.00 og 17.00. Om det blir slik i
fremtiden vet vi ikke enda, men målet er
en menighet – en gudstjeneste.
-Jeg lurer på hvordan aldersfordelingen
er i menigheten, og Tom forteller:
-Vi er en bra gjeng i 40 – 50 års alderen,
ikke så mange ungdommer, men det er
noen. Det er en del barn og det er fart i
søndags – skolen for tiden. De er aktive.
Vi har en kvinneforening og vi har for-

het – og de har gitt uttrykk for glede og
takknemlighet over at du er ”deres
prest” nå. Dette får du ta med deg!
-Fra Larvik menighetsblad ser jeg at du
har tatt tradisjonen med korsbæringen
langfredag med deg.
-Ja, svarer Tom – bruk av forskjellige virkemidler taler til forskjellige mennesker.
-Du vet – 15år i Bergen har satt sine spor,
det er blitt tydelig for meg nå. Jeg føler
meg trygg og flyter på den erfaringen
disse årene har gitt meg.

-Vi vet at Solveig og Øistein snart blir tre i
familien – og da kommer vel besteforeldrene oftere på besøk?
-Ja, dette er jo veldig hyggelig, vi gleder
oss med de unge. Jeg har jo ingen erfaring med å være bestefar, men er veldig
glad i barn så dette skal bli kjekt! Når jeg
ser framover gleder jeg meg til å skulle
lese høgt fra ”Mitt skattkammer” slik det
ble gjort for meg da jeg var liten.
-Hvordan trives dere i boligen da, vil jeg
vite.
-Vi så oss om en god stund og ba til Gud
om at han måtte finne en høvelig plass
for oss – så om det ikke ble øst for Jordan, så ble det øst for Logen. Dette er vi
glade for – vi trives godt på den siden av
byen, og så ligger det landlig til - ca. 5 km
til sentrum, gangavstand med andre ord
Vi har utført en del arbeid på huset slik vi
ønsket å ha det, så nå er alt på plass.
Jeg forteller at vi har hatt besøk i Centralkirken av folk som tilhører Larvik menig-

-Vi har hørt rykte om at du skal sykle
Bergen/Voss i juni?
-Ja, det er riktig, og jeg trener, men skal
øke intensiviteten litt nå. Har funnet en
bakke som er fin i treningsøkten så dette
skal gå bra. Må han lete etter bakker i
Larvik undres jeg? - men han forsikrer at
det er bakker i byen!
-Da sier vi: Takk for praten, på gjensyn og ønsker deg velkommen tilbake i juni.
EMRA

