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

ÅRETS KONFIRMANTER
Det er tre konfirmanter i Centralkirken dette året. Fra venstre: Pastor Dag Martin
Østevold, Herborg Rasmussen, Lars-Joakim Hanssen-Fløisand og Sara Jacobsen. Vi
gleder oss til å bli bedre kjent med dem!
VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!
For deg som er i sorg og behøver trøst.
For deg som er trett og behøver hvile.
For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.
For deg som er glad og vil lovsynge Gud.
For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.
For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.
For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.
For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.
For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!

BØNNENS KRAFT
Bønn er kjernen i vår
relasjon og kommunikasjon med Gud, men
også så uendelig mye
mer. Bibelen forteller
oss mye viktig om bønn.
”Vær utholdende i bønn,
våk og be med takk til
Gud!” (Kol 4,2.) ”For Herrens øyne følger
de rettferdige, og hans øre lytter til deres
bønn.” (1. pet 3,12) ”Be så skal du få, let
så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for dere.” (Matt 7,7)
Hva Bibelen sier om bønnens kraft
”Bekjenn da syndene for hverandre og be
for hverandre, så dere kan bli helbredet.
Et rettferdig menneskes bønn er virksom
og utretter mye. Elia var et menneske
under samme kår som vi. Han ba inderlig
om at det ikke måtte regne, og i tre år og
seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen
regn, og jorden bar igjen grøde” (Jak 5,16
-18). Våre bønner setter himmel og jord i
bevegelse, enten vi forstår det eller ikke.
Kanskje vi ikke ser resultatene av våre
bønner i dette livet, men når vi en gang
står foran vår Herre og frelser så tror jeg
han vil vise oss det.
Hva skal vi be om?
”Jeg formaner dere framfor alt til å bære
fram bønn og påkallelse, forbønn og takk
for alle mennesker. Be for konger og alle i
ledende stillinger, så vi kan leve et stille
og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet
i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle
mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne” (1. tim 2,1-4). Be for byen
og landet du bor i, for politikere og lederskap, for familie, naboer, venner, kolleger, lederskapet i menighetene. Be for
syke, legg hendene på hverandre, be
alene, sammen med andre og ikke minst

– LYTT til hva Gud sier til deg. Du trenger
ikke å være profet for å høre fra Gud,
Han taler til alle sine barn. ”Mine sauer
hører min stemme; jeg kjenner dem, og
de følger meg” (Joh 10,27). Mange ganger har jeg opplevd å stå i en vrien situasjon der jeg har bedt Gud om visdom og
hjelp til å ta valg som er riktige. Når jeg
har fulgt de ”anvisningene” jeg håpet
kom fra Gud så har situasjonene løst seg
på en god måte. Ofte sier Gud det motsatte av hva jeg selv tenker er det beste å
gjøre. ”Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere,
gjør godt mot dem som hater dere, og be
for dem som mishandler dere og forfølger dere.” (Matt 5,44). Har du en konflikt
eller en uoverenstemmelse med noen, så
be for dem. Be om at Gud løser situasjonen og at han skal velsigne den/de
andre. Ikke så enkelt, men veldig virkningsfullt. Ikke sjelden har jeg opplevd at
en vanskelig situasjon har blitt snudd helt
om, at det har skjedd en forandring hos
den andre parten, men ikke minst; også
hos meg selv. Slike bønner vil forandre
deg. Du ber sikkert for mennesker du
kjenner eller familiemedlemmer som
ikke er kristne. Noen ganger ser du ikke
svaret i dette livet, men ikke sjelden hører man vitnesbyrd om at mennesker
som har blitt bedt for lenge har tatt imot
Jesus. Ofte er det de som virker som de
minst sannsynlig e ”kandidatene” som
ender opp med å bøye kne for sin Herre
og frelser. Derfor: Gi ikke opp! Fortsett å
be for dem!
Bønn uten ord
I ødemarken. Tjenesten ligger brakk, livet
med Gud er blitt til en uttørket kilde som
har gått tom. Eller du er i en livskrise, en
så vanskelig og vond situasjon at du ikke
har ord. Du klarer kanskje ikke å be heller. Heldigvis kan vi be til Gud uten ord,

for han vet hva som ligger i hjertet vårt,
før vi selv ber om det. ”Før jeg har et ord
på tungen, Herre, kjenner du det fullt
ut.” (Sal 139,4) ”På samme måte kommer
også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For
vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett,
men Ånden selv går i forbønn for oss med
sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for
de hellige etter Guds vilje” (Rom 8,2627). Det finnes også mange nydelige ferdigskrevne bønner du kan be, og ikke
minst så kan vi be den bønnen Jesus selv
lærte oss, nemlig ”Vår Far”. Like aktuell
til alle tider, og denne høsten har pastor
Østevold også en prekenserie om denne.
Bønn er åndelig krigføring
”Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så
dere kan stå dere mot djevelens listige
knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og
blod, men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket, mot
ondskapens åndehær i himmelrommet.
Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere
kan gjøre motstand på den onde dag og
bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå
da fast! Spenn sannhetens belte rundt
livet og kle dere i rettferdighetens brynje,
stå klar med fredens evangelium som
sko på føttene. Hold alltid troens skjold
høyt! Med det kan dere slukke alle den
ondes brennende piler. Ta imot frelsens
hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Gjør dette i bønn, og legg alt fram for
Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i
bønn for alle de hellige” (Ef 6, 10-18). Vår
kamp er mot makter og åndskrefter og
bønn er vårt kraftigste våpen! Vi oppfordres til å be for alle de hellige, altså alt
Guds folk! Og det er en grunn til det. Vi
trenger alle hjelp til å stå fast i troen og
holde oss brennende, så la oss be om at
alle kristne blir tent i brann for Gud og
går frimodig ut i tjeneste for Ham.

HYRDEBREV FRA BISKOP CHRISTIAN ALSTED

Kjære søstre og brødre!
Det Europeiske Metodistrådet har vært
samlet til møte i Bulgaria, nær grensen til
Romania. Som representanter for
Metodistkirker fra hele Europa, har
mange av våre samtaler handlet om

migrasjon. Vi ser i disse dager flere
hundre tusen desperate mennesker som
krysser grensene inn til Europa, i flukt fra
konflikter og forfølgelse, hvor de søker en
trygg fremtid for seg selv og sine barn. Vi
har bedt sammen og blitt styrket i
fellesskapet som metodister. Vi har
funnet håp og styrke i historier om
metodister som arbeider for å hjelpe
migrantene og flyktningene. Ofte er dette
små grupper med søstre og brødre som
arbeider utrettelig for å oppfylle vår felles
forpliktelse til en kristen gjestfrihet og
omsorg. Vi takker Gud for deres visjon,
mot og fortsatte tjeneste i Jesu navn. Må

vi alle bli inspirert av deres eksempel.
Gjennom vårt fornyede fellesskap her i
rådet har vi sett våre ulikheter og funnet
styrke i vissheten om at vår dypeste
identitet er dannet gjennom vårt
fellesskap
med
Kristus.
Dette
fellesskapet står over vår etnisitet, vår
nasjonalitet og er alltid åpent for å ta
imot de som er annerledes eller ikke er
enige med oss. Gjennom studiet av
Bibelen har vi har blitt minnet om at
Guds folk ofte har vært på vandring, blitt
sett på som fremmede og til tider vært
på flukt. Vi har blitt utfordret til å
gjenkjenne vår neste, fremfor å frykte
den ukjente.

Pastor
Dag Martin Østevold
Tlf 912 44 063
dagmartin@
centralkirken.no

Diakon
Anne-Linda
Bratsberg Thorsen
Tlf 916 31 261
anne.linda@
centralkirken.no

Pastor
Roald Zweidorff
Tlf 915 73 986
roald.zweidorff@
bkkfiber.no

Legleder
Karen Kristine
Rasmussen
Tlf 971 46 043
karenkri3@gmail.com

MenighetsrådsLeder
Jan Lillevik
Tlf 489 94 096
jan@lillevik.info

Kontortelefon i Centralkirken:
Tlf: 55 31 65 80
www.centralkirken.no
Samtale med pastor/diakon? Ta
kontakt for avtale.
Bladets redaksjon
- Dag Martin Østevold- ansv. red
- Anne-Linda Bratsberg Thorsen
- Roald Zweidorff
Gaver til menigheten
Bank: 3000.28.48542

Likevel viser våre delte erfaringer at vi alt
for lett glemmer Guds bud om å vise
kjærlighet når Han uventet gir oss nye
naboer.
Som råd erkjenner vi at migrasjon reiser
komplekse utfordringer som ikke kan
løses med enkle løsninger. Vi strever
sammen siden vi er kirker med medlemmer som har et bredt spektrum av politiske og teologiske syn. Vi søker en samtale
som hever seg over kjølige debatter om
retten til migrasjon. Vi søker en samtale
som går inn i reelle utfordringer som er
utløst av den krisen som nå eksisterer i
vår verdensdel. Gjennom alt dette erkjenner vi vår begrensning og vårt behov for
felles innsats.
Det Europeiske Metodistrådet gir de følgende generelle prinsipper som en basis
for den fortsatte samtalen og den konkrete hjelpen vi som kirke søker i en samlet og koordinert innsats fra alle metodister.
Vi er kalt til å:
- Fornye vår forståelse og praktisering av
plikten til å vise en radikal kristen gjestfrihet ovenfor alle. Å søke og se hvilke konsekvenser det får for oss som menigheter
og individer.
- Erkjenne at migrasjon alltid har vært, og
alltid vil være, en del av menneskets historie.
- Erkjenne at vi opplever og forstår migrasjon ulikt, ut fra våre ulike kontekster.

- Motstå forfalskede historier, generaliseringer og negative stereotyper. Utfordre
dem som spiller på folks frykt.
- Bekrefte vår kristne forpliktelse til å ære
Kristus i møte med alle vi mter,uansett
deres tro og den rådende politiske situasjonen.
- Oppmuntre og støtte de som våger å
åpne sine dører og tilby husrom til de
som er i nød.
- Holde høyt vårt løfte om solidaritet med
de delene av verden som migrantene og
flyktningene kommer fra, og aktivt ta del
i arbeidet for en rettferdig fred i hele verden.
Gud kaller oss til å fortsette vår vei igjennom livet i fellesskap. Vi tror Gud kaller
oss til å motta med åpne armer de som
kommer hit, som våre medvandrere og
pilegrimer på den samme vei gjennom
livet. Vi forplikter oss til både øyeblikkelig handling og arbeid for å løse de langsiktige utfordringer som migrasjon reiser.
Med en samlet røst kaller det Europeiske
Metodistrådet alle våre medborgere på
tvers av kontinentet til refleksjoner og
konkrete handlinger i fellesskap.
Må Kristus velsigne oss alle i vår søken
etter trofast å uttrykke Hans kjærlighet
og barmhjertighet i liv og tjeneste.
Don Kerr og Christian Alsted
Ledere for det Europeiske Metodistrådet.

K V E L D S B I B E L S KO L E S TA R T E R O P P
ONSDAG 21. OKTOBER
Romerbrevet er et hovedskrift i Det nye testamentet.
Gjennom hele kirkehistorien har dette brevet gitt
både tro og tanke næring. Her finner vi de grunnleggende sannhetene i den kristne tro - og det som er et
helt sentralt tema i Guds Ord og som hele reformasjonen løfter frem: Guds rettferdighet og rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus. Spesielt romerbrevets første
kapitler vil helt sikkert irritere mange mennesker i vår
postmoderne verden. For det moderne, selvstendige menneske vil hevde at det kke finnes noen objektiv sannhet og at mennesket selv kan selv bestemme hva som er rett og galt. Paulus
hevder derimot i romerbrevet at Gud har åpenbart sin sannhet. Dessuten at mennesket
holder denne sannheten nede mot bedre vitende. Mennesket tenker om seg selv at det
er alle tings mål, mens Romerbrevets budskap er at Gud er endemålet for alle ting. En
menneskesentrert virkelighetsforståelse kolliderer med en Guds-sentrert virkelighetsforståelse. All kulturkamp handler dypest sett om hva som skal være den avgjørende
autoritet for oss, Gud eller mennesket selv. Det er nettopp dette som gjør Romerbrevet
så aktuelt i dag. Men Romerbrevet rommer langt mer enn en teologisk teori. Romerbrevet gir oss også hjelp til å forstå oss selv bedre, hjelp til å leve det livet i samfunnet
som Gud har kalt oss til - med den kraft Han selv vil gi. Forhåpentligvis vil den sakte
vandringen gjennom brevet vise hvilken forandring Jesus gjør i våre liv, når Han får prege hjerte, sinn og tanke.
Undervisningen er ved pastor Dag Martin Østevold og pastor Per Braaten. Vi vil sette
av to kvelder per kapittel. Vi møtes i kapellet rundt langbordet for undervisning og
samtale hver onsdag kl 20. Noen ganger vil vi avslutte med Herrens nattverd.
Du er aller hjerteligst velkommen til å vandre med oss!

VI MØTES OKTOBER-DESEMBER
Mandag 28. september

SØNDAG 18. OKTOBER

Tirsdag 27. oktober

Kl 1130 Misjonsforeningen Blåklokken

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Karen Kristine Rasmussen leder
Presentasjon av fokusomr. Sende
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Tirsdag 29. september
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 30. september
Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

Fredag 2. oktober
Kl 1900 CENTRALEN LIVE for ungdom
og studenter

Mandag 20. oktober

Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler
Karen Kristine Rasmussen leder
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe

Onsdag 7. oktober
Kl 1300: Bønn i ”Mariannes galleri”

SØNDAG 11.OKTOBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Fokus på Israel
Jeffrey Bernstein taler
Brede Aasen leder
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

Mandag 12. oktober
Kl 1130 Misj.foreningen Blåklokken

Kl 1130 Formiddagstreff. Pastor Dag
Martin Østevold taler
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 21. oktober
Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

ONSDAG 21. OKT KL
20: OPPSTART AV TYRANNUS’ SKOLE– EN
VANDRING GJENNOM
ROMERBREVET!
BIBELTIMER OG SAMTALE VED PASTOR
DAG MARTIN ØSTEVOLD OG PASTOR PER
BRAATEN
NATTVERD

Tirsdag 13. oktober
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 14. oktober

Torsdag 22.– søndag 25. oktober

Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

Konfirmantleir på Solåsen leirsted

SØNDAG 25. OKTOBER
Høstofferdag
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Kristian Bjørkhaug taler
Dag Martin Østevold leder
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og Kirkekaffe

Mandag 26. oktober
Påmelding til
anettemunoz@gmail.com

SØNDAG 1. NOVEMBER
Allehelgensdag
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe

Tirsdag 3. november
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 4. november
Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 2000 Tyrannus’ skole– gjennomgang av Romerbrevet

Fredag 6. november
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb
for deg mellom 13 og 18 år

Lørdag 7. november
Kl 12-24: 12 timers kontinuerlig bønn
og lovsang i Centralkirken! Medvirkende: Connected, lovsangsteam fra Centralkirken, sangkoret med flere. Kom
innom i løpet av dagen/kvelden og bli
så lenge du vil.

Fredag 23. oktober
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb
for deg mellom 13 og 18 år

Ekteskapsweekend
16.-17. okt på
Wallemtunet!

Kl 1300 Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 2000 Tyrannus’ skole– gjennomgang av Romerbrevet
Fredag 30. oktober
Kl 1900 CENTRALEN LIVE for ungdom
og studenter

Kl 2000 Menighetsråd

Tirsdag 20. oktober
SØNDAG 4. OKTOBER

Onsdag 28. oktober

Kl 1130 Misj.foreningen Blåklokken

SØNDAG 8. NOVEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Dag Martin Østevold taler
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

Mandag 9. november
Kl 1130 Misjonsforeningen Blåklokken

Tirsdag 10. november
Kl 1130 Formiddagstreff
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

VI MØTES OKTOBER-DESEMBER
Onsdag 11. november

Fredag 27. november

Onsdag 9. desember

Kl 1300 Bønnemøte i ”Mariannes
galleri”
Kl 1900 Åpent menighetsmøte

Kl 1900 CENTRALEN LIVE for ungdom
og studenter
Lørdag 28. november
Kl 1900 Sangkorets årsfest

Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”

Fredag 13. nov kl
18.30: Fredagsklubb
for 1.-7. klasse

SØNDAG 29. NOVEMBER
1. søndag i advent
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe
Kl 1315 Andakt på Fløien ved pastor
Dag Martin Østevold

SØNDAG 15. NOVEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste
Kjell-Morten Bratsberg Thorsen taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam
Barnekirke og kirkekaffe

Tirsdag 17. november
Kl 1130 Formiddagstreff. Mary Brevik
taler. Hjemforbundmusikken
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 18. november
Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 2000 Tyrannus’ skole– gjennomgang av Romerbrevet

Fredag 20.– søndag 22. nov
Tur med CENTRALEN ungdomsklubb

SØNDAG 22. NOVEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Bjørn Olav Hammerstad taler
Karen Kristine Rasmussen leder
Medlemsopptakelse
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

Mandag 23. november
Kl 1130 Misj.foreningen Blåklokken

Tirsdag 24. november
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 25. november
Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 2000 Tyrannus’ skole– gjennomgang av Romerbrevet

Mandag 30. november
Kl 1130 Misj.foreningen Blåklokken
Kl 2000 Menighetsråd

Tirsdag 1. desember
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 2. desember
Kl 1300: Bønn i gatekapellet,
”Mariannes galleri”
Kl 2000 Tyrannus’ skole– gjennomgang av Romerbrevet

SØNDAG 6. DESEMBER
2. søndag i advent
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

Tirsdag 8. desember
Kl 1130 Formiddagstreff. Adventsmøte. Pastor Tom G. Johnsen taler
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Fredag 11. desember
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7.
klasse i Central Hall

SØNDAG 13. DESEMBER
3. søndag i advent
Julekonserter kl 15 og 18
Tirsdag 15. desember
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken

Onsdag 16. desember
Kl 1300: Bønn i ”Mariannes galleri”

SØNDAG 20. DESEMBER
4. søndag i advent
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Dag Martin Østevold taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam. Sangkoret
Barnekirke og kirkekaffe

JULAFTEN
Kl 1500 Gudstjeneste
Åsta Marie Olafsson taler
Karen Kristine Rasmussen leder

1. JULEDAG
Kl 1200 Gudstjeneste
Dag Martin Østevold taler
Brede Aasen leder
Sangkoret

SØNDAG 27. DESEMBER
Kl 1040 Bønn
Kl 1100 Gudstjeneste
Dag Martin Østevold taler
Karen Kristine Rasmussen leder

Velkommen til julekonsert i Centralkirken
søndag 13. desember kl 15 og 18! Sett av
datoen allerede nå og inviter med deg folk!

MINNEORD
Einar Johannes Lillevik var 91 år

Sissi Saue var 98 år da hun tirsdag

da han sovnet fredfullt inn mandag
3. august ble bisatt fra en fullsatt Centralkirke 10. august. Forrettende pastor
var Per Braaten.
Centralkirken har i sin lange historie hatt
mange trofaste medlemmer og medarbeidere og broder, Einar Lillevik, var en
av dem.
Einar Lillevik ble ”2. mars 1944 invitert
til et ungdomsmøte i Centralkirken og
taleren var den unge pastor, Per Westvik, og ved slutten av møtet gikk kallet
ut til alle ungdommene om å ta imot
Jesus som sin Frelser. Den kvelden bøyde Einar sine knær ved alteret i Centralkirken og sa JA til Jesus. Fra den dagen
og helt til han døde har broder Einar
vært en trofast arbeider for Guds Rikes
sak.
Einar var et menneske som i det stille
spredte glede og godt humør og ikke
minst trygghet. På slutten av det som
var det verste krigsåret vi opplevde i
Bergen møtte han sin kjære Aud for
første gang her i kirken. Da fredsklokkene ringte over land og by forlovet Einar
seg med Aud og de viet seg i 1946. Sammen skapte de to, med Guds hjelp, et
godt og trygt ekteskap gjennom 69 år.
De fikk 4 barn, Øystein, Jan, Marit og
Per Einar. Ettersom årene har gått fikk
de barnebarn og oldebarn som alle sammen elsket Einar.
Einar var et aktivt menighetsmedlem, og
var søndagsskolelærer i mange år og
leder i 19. Bergen Speidergruppe, og
fikk den høye utmerkelsen og hederstegnet ”Den Hvite Lilje” av Metodistkirken Speiderkorps. Videre har han i nærmere 30 år vært sekretær i menighetsrådet, og var med å grunnlegge og drive
fram Centralkirkens hornmusikk. Han
var aktiv med som sanger i menighetens
Sangkor helt til han var 85 år og ble, i
2014, tildelt biskopens diplom Einar var
i all sin ferd et elskelig og godt og oppmuntrende menneske. Oppmuntrende
fordi han i stillhet kunne trekke en ung
og usikker medarbeider til side og takke
og oppmuntre. Og kunne han hjelpe et
menneske så gjorde han det.
Broder Einar, er nå hentet ut av tiden og
er i Herrens evige varetekt. Vi leser i
2Tim 4:8: Nå ligger rettferdighetens
seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på
den store dagen, ja, ikke bare meg,
men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.
I takknemlighet til, Herren, for hva, Einar Johannes Lillevik, fikk bety for oss,
lyser vi fred over hans gode minne.

21. juli, stille og fredfylt gikk hjem til
Gud. Hun ble begravet fra et fullsatt
Troens Store Kapell mandag 3. august. Forrettende pastor var Roald
Zweidorff. Helsen var ikke god, men
Cecilie fikk beholde tankens kraft og
sinnets klarhet helt til det siste.
Cecilie ble født 16. mars 1917 i Bergen
og vokste opp i et kristent hjem. Hennes foreldre, Astrid, født Monsen, og
skofabrikant Andreas Martin Sortland,
var godt voksne da Cecilie ble født i det
siste krigsåret i 1917. I oppveksten
bodde Sissi sammen med mor og far i
Moldesmuget 1a. Sissis morfar, Henrik
Marius Monsen, og mormor, Cecilie
Dorthine Monsen, var blant de første
medlemmene av Centralkirkens menighet. Sissis far var søndagsskolelærer i
30 år i Bergen Indremisjon og aktiv innen Den norske kirke. Han ba sin svigermor Cecilie Monsen om å ta med seg
Sissi til Centralkirkens søndagsskole i
stedet, for å unngå at hun forstyrret
ham mens han underviste. Sissi var
med i Centralkirken som barn og ungdom. Allerede i 1935, 18 år gammel,
tok Sissi bilsertifikat så man kan si at
hun sto på og var en moderne kvinne.
Sissi var rikt utrustet. Hun hadde kreative evner og hun fikk bruke sine talenter
da hun begynte sin utdannelse som sko
-modelør. Sissi ble viet til Alf Monsen
Saue i juni 1943. De kjøpte hus i Rikard
Nordråks gate og i 1946 kom det første
barnet, Astrid, til verden, og der etter
kom, Alf Martin, Einar og Emmy. Sissi
mistet sin mann da hun var 52 år. Sissi
ble som 44 åring ansatt som sekretær
og regnskapsansvarlig på Danielsen
Skole fra høsten 1961. Sissi arbeidet
ved skolen frem til hun gikk av da hun
fylte 70 år, men fortsatte å hjelpe til på
kveldskolen frem til hun nærmet seg 80
år.Sissi ble medlem av Centralkirken
Menighet i 1973 - var pianospiller for
Centralkirkens Seniorkor. Sissi ble medlem av Sangkoret i 1973 og fikk sitt 25
års merke i 1998. Hun var Sangkorets
dyktige sekretær og medlem av flere
utvalg i Sangkoret og var også medlem
av kvinneforeningen Kirkens Vel i
mange år. I alle sammenhenger hvor
Sissi var med gjorde hun en god innsats
og var elsket av alle. Jeg vil på vegne av
Centralkirkens Menighet, å takke for
hennes trofasthet og fredfulle måte å
leve ut sin tjeneste og tilstedeværelse
på. Cecilie, er tatt ut av tiden og er nå i
Herrens evige varetekt. I takknemlighet
til Herren lyser vi fred over Sissi Saue
sitt gode minne.

Søndag 23. august ble ny pastor
ønsket velkommen til Sotra. Den
nye pastoren heter Tom G. Johnsen
og har lang fartstid i Metodistkirken.
Han har tidligere betjent Centralkirken i Bergen i femten år. Jeg har
bodd hele atten år tilsammen i Bergen, så det er godt å være tilbake på
Vestlandet. Det er som å komme
hjem, sier den nye pastoren. Han er
gift med Marit som er bergenser, og
de to har fire barn og syv barnebarn.
I tillegg til å være prest på Sotra i 50
% skal pastor Johnsen også ha pastoralt ansvar i Haugesund, samt være
menighetsrådgiver i kirken sentralt.
Centralkirken ønsker også det nye
pastorparet varmt velkommen!

Hver onsdag kl 1300 er det bønnens time i gatekapellet
”Mariannes galleri”. Har du bønneemner eller trenger forbønn, gi oss
beskjed!
Tusen takk for gaven på 21 000.- kr
til «Vannprosjektet», i forbindelse
med Cecilie Von Schlambusch
Saues bortgang. Pengene vil bli
brukt til å rehabilitere 2 vannpumper i Timbo i Liberia, og til en
vannpumpe ved barneskolen som
skal bygges i Zelekai i Liberia.
Vi lyser fred over hennes minne.
Øyvind Aske, misjonssekretær

VIKTIG INFORMASJON!
M E N I G H E T S B L A D E T E R S T AT T E S AV
NYHETSBREV

www.befas.no

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

Dette er foreløpig det siste menighetsbladet i sin nåværende form.
Menighetsrådet har besluttet at vi i
en periode frem til sommeren 2016
skal evaluere et nytt prøveprosjekt
med nyhetsbrev i stedet. Årsaken er
at det krever mye ressurser å lage
menighetsbladet, samt at det er mye
utgifter med å sende bladet ut per
post.

Det er viktig å merke seg at nyhetsbrevet fortrinnsvis blir sendt ut på e
-post, og det vil automatisk bli sendt
ut til alle som står på vår kontaktliste. Dersom du ikke mottar fellesmail
fra oss, send e-post adressen din til
anne.linda@centralkirken.no
Nyhetsbrevet vil bli lagt ut på hjemmesiden vår og det vil også bli trykket opp på papir og legges ut i kirken
slik at du kan ta det med deg.

Fra desember prøver vi ut en ny ordning der vi sender ut et nyhetsbrev
der hovedfokuset vil være på kommende aktiviteter i Centralkirken. I
utgangspunktet skal nyhetsbrevet
komme 6 ganger per år og vi ønsker
med dette å kunne være mer i forkant med informasjonen slik at det
blir lettere å holde seg oppdatert.

NB! Nyhetsbrevet vil ikke bli
sendt automatisk til dere som
mottar menighetsbladet per
post! Dersom du ikke har tilgang
på e-post og ønsker nyhetsbrevet
i postkassen må du derfor melde
fra om dette til oss, enten per
brev eller per telefon, 55316580.

ØNSKER DU BESØK AV PASTOR ELLER DIAKON, ELLER VET DU OM NOEN SOM ØNSKER DET? TA KONTAKT MED OSS!
VIL DU GJØRE EN FORSKJELL FOR NOEN? KIRKENS SOS STARTER INNFØRINGSKURS
FOR NYE FRIVILLIGE MEDARBEIDERE 28. SEPTEMBER!
Skandinavisk design
på Bryggen

Orgelklubben Ferdinand på
plass i Centralkirken
Orgelklubben Ferdinand er en orgelskole for barn her i Bergen, som tilbyr undervisning på orgel til barn
som synes det med kirkeorgel virker
spennende. Denne skolen har eksistert nå i flere år og er en inspirerende møteplass for barn som spiller
orgel på fritiden. Fra og med i høst
er vår egen organist Harald Holtet
en av lærerne i orgelklubben. Forruten ren undervisning, samles både
elever og lærere til konserter én
gang i måneden i en av sentrumskirkene i Bergen. Les mer om orgelklubben på dens hjemmeside:
http://orgelklubbenferdinand.no/
Harald Holtet

ÅRBOKEN 2015 ER NÅ TILGJENGELIG PÅ HJEMMESIDEN VÅR :
www.centralkirken.no/om-oss/last-ned/arboken
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AVSENDER:
CENTRALKIRKEN

Vetrlidsalm. 8
5014 BERGEN
Tlf: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.no

www.centralkirken.no

Velkommen til 12 timer lovsang og bønn i
Centralkirken lørdag 7. november!
Kontinuerlig lovsang fra kl 12-24 med diverse sangere, musikere, lovsangsteam og sangkoret. Kom
innom og bli så lenge det passer for deg!

