
N U M M E R  1 ,  2 0 1 5  
Å R G A N G  9 7  

det Centrale 
-Å Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles 

Metodistkirken ved Fløibanen  

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! 

 

Tverrkirkelig bønn for Bergen 

Annenhver mandag kveld samles troende fra mange av Bergens menigheter til lovsang og bønn 
for byen (Se artikkel side 3). Lovsangs– og lederteamet (bildet) til ”Bergen i brann” represente-
rer fire av Bergens menigheter. Velkommen til alt Guds folk i Bergen og til alle generasjoner! La 

oss stå sammen i bønn for byen vår og løfte opp Jesu navn! 

Nå ut   -    Inkludere   -   Vokse   -   Sende 



P R I  1  
Det har hendt noen gang-
er at jeg har invitert gjes-
ter hjem. Men om 
gjestfriheten var tilstede, 
har jeg vært en heller 
dårlig vert. La meg forkla-
re: Det planlegges, kjøpes 
inn, ryddes, vaskes, stel-
les til. Alt det der som 

hører til. Så kommer gjestene. Men fort-
satt holder jeg på med rydding. Og snart 
oppvask. Før gjestene er gått hjem. Til 
dere som har vært utsatt for dette: Unn-
skyld.. 
 
Det gode selskap – hva er det? Er det 
ikke samtalen, tiden og fellesskapet? 
Betyr ikke - når alt kommer til alt- maten 
og rammene så mye mindre?  
Jesus ble en gang utsatt for den mest 
hjertefulle gjestfrihet. Av en dårlig vert. 
Her har du Jesus. På vei til Jerusalem. 
Han vet om det smertefulle som snart 
skal møte ham den påsken. Bare noen 
kilometer unna ligger Betania. Han stan-
ser der. Han kommer inn i byen. Ikke alle 
åpnet sitt hjem for Jesus. Men Han blir 
ønsket varmt velkommen inn av en kvin-
ne ved navn Marta. Marta har en søster 
som heter Maria. Og om det var flere 
tilstede vet vi ikke. Og Jesus, han talte 
om det som hørte Guds rike til. Som all-
tid. Var det noen som ville lytte? Lukas 
som forteller denne historien skriver: 
”Og Maria satt seg ved Jesu føtter og 
lyttet til hans Ord.” Martha derimot fort-
satte med alle sine selvpålagte plikter. 
Slik er det grovt sett i Norge. Noen vil 
lytte til Jesus. Andre bryr seg mindre. 
Maria sin oppførsel provoserte Marta. 
Og Maria tok ingen hint. Kanskje mente 

hun dessuten at det var upassende for 
en jødisk kvinne å sitte nært ved en rab-
biners føtter. Kanskje mente hun at det 
var upassende for en rabbiner å tale med 
en kvinne så direkte. Hun hadde i alle fall 
frimodighet til å irettesette Guds Sønn og 
be ham om at Maria fant sin rette plass 
og begynte å gjøre de viktige tingene: 
”Herre. Bryr du deg ikke om at min søster 
lar meg gjøre alt arbeidet alene. Si til 
henne at hun skal hjelpe meg.” Men 
Mesteren syntes ikke noe om denne 
bønnen. Han mente at Maria allerede var 
på rett plass. Og så satte han Ordet på en 
del ting som han sikkert ville kalt med 
samme navn på noen av våre priorite-
ringer: ”Marta, Marta, du gjør deg strev 
og uro med mange ting. Men ett er nød-
vendig. Maria har valgt den gode del. Og 
den skal ikke tas fra henne.” Case closed. 
En ting er at gudløse filosofer, spottere 
og ateister ikke vil lytte. At den store hop 
av likegyldige mennesker som trekker på 
skuldrene og sier ”hvorfor i all verden 
skulle jeg bry meg om Jesus” - ikke vil 
lytte. Men det er ikke dem denne histo-
rien handler om. Denne overraskende 
historien handler om det motsatte. Men 
hvor det samme skjer likevel; En kvinne 
som åpnet sitt hjem for Jesus, garantert 
elsket Jesus, gjerne ville tjene Jesus – 
men som i travelheten, og selvpålagt 
”strev og uro i mange ting” glemte PRI 1:  
Å lytte til hans ord slik Maria gjorde. Slik 
Maria valgte.  
 
Å ta seg tid og lytte til Jesus bør være din 
prioritet nummer 1! Jesus kaller det ”det 
ene nødvendige.” Han kaller det ”den 
gode del.” Å være ved hans føtter. Det er 
ditt privilegium. Så kjenn din plass, kvin-

ne og mann: Ved Jesu føtter. Jesu Ord 
har vi i Bibelen. Tenk at den er tilgjenge-
lig for alle som vil lytte! Kan det være at 
dersom vi tar vare på pri 1, vil pri 2 – 
tjenesten for vår Mester, bli gjort med 
mer glede, mer kraft, mer utholdenhet 
og mindre Marta-frustrasjon? 
En mann som hadde sin glede i Pri 1, het 
Matias Orheim. En dag diktet han om 
gleden, skjønnheten, motstandsdyktighe-
ten, kraften og styrken og forventningen 
som ble gitt ham - når han valgte pri 1: 
”Ved Jesu føter ei stille stund, når orda 
kjem frå hans eigen munn,  
når eg med Jesus åleine er, då er det hug-
nad å leva her.  Kvar finst ein fagrare 
stad på jord! Kvar høyrest visare san-
ningsord? Når eg med Jesus åleine er, då 
ynskjer eg ikkje meire her! Her må det 
tunge og vonde fly, her vert eg alltid i 
striden ny, for eg med Jesus åleine er, 
den største løyndom får løysing her. Så 
lat då koma kva koma vil, eg veit den 
stad eg skal springa til, der eg med Jesus 
åleine er. Kven kan då standa imot oss 
her? Og snart så kjem ho, den stunda 
kjær då eg skal sjå honom slik han er. Då 
eg med Jesus i himlen er og talar med 
han som aldri her. ” 
Oppskrift for den som vil sitte ved Jesu 
føtter:  
1. Sett deg ned og bli stille for Herren. 
2. Les en bibeltekst, gjerne et avsnitt 
eller kapittel fra NT. Be om lys over Or-
det. 
3. Tenk over de 4 P’er. hva er: poenget? 
Hva taler Jesus til meg personlig? Hva 
betyr dette praktisk? Hva er perlen i Or-
det? 
4. Be med utgangspunkt i det du har lest. 
Gud velsigne deg!  

Pastor Dag Martin Østevold 

Dette nummeret av menighetsbladet 
handler om bønn, og for å være enda 
mer presis, bønn for byen. Bønn er 
kristenlivets åndedrett, sier vi gjerne. 
I dette uttrykket ligger ikke et krav 
om at vi må be mer. Krav og tvang 
fører ingen dypere inn i bønnen. Når 
vi kaller bønn for kristenlivets 
åndedrett, er det fordi bønn er en 
naturlig del av vårt åndelige liv.  
 
Vi står opp om morgenen og sier, 
"Takk Gud for en ny dag. Led meg og 
bruk meg denne dagen. Amen." Det 

første av bønnens mange daglige 
åndedrett er tatt. Vi har fylt lungene 
med takknemlighetens bønneluft. 
Gjennom dele dagen og i alt vi møter 
er bønnen en del av oss. Som 
salmisten sier: "Jeg er bønn."  
 
Vårt åndedrett er en ubevisst 
handling, bønnens åndedrett må 
læres. Øv deg i dette. Når du gjennom 
dagen legger merke til at du puster, 
så "pust" en bønn til din Himmelske 
Far. Da blir det fort en vane.  
 

Tema i vårt menighetsblad denne 
gang er altså bønn for byen. Vi har 
en ansvar for den byen vi bor i. For 
oss gjelder det Bergen. Vi kan 
forandre denne byen gjennom bønn. 
Når du ber for dine ulike behov, så 
innkluder byen du bor i. Det har Gud 
bedt oss om å gjøre. Og det er et 
privilegium å være en del av den 
bønnekjeden av personer fra ulike 
menigheter som løfter denne byen 
fram for Nådens Trone - daglig. 
 
Pastorene i Centralkirken.  

O R D  F R A  P A S T O R E N E –  B Ø N N  F O R  B Y E N  
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T V E R R K I R K E L I G  B Ø N N  F O R  B E R G E N  

 ”Dere skal fremme fred for den byen som 
jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren 
for den! For når den har fred, har også 
dere fred.” Jeremia 29,7. 
Annenhver mandag kl 18.30-20.30 sam-
les det kristne fra flere av byens menig-
heter til tverrkirkelig lovsang og bønn i 
Lagshuset i Kalfarveien 8. «Bergen i 
brann» er enhetlig og tverrkirkelig lov-
sang, bønn og faste for vekkelse i Bergen. 
Det ble startet høsten 2013 av Arnt Jakob 
Holvik, leder for menigheten Influx Ber-
gen og nettverket Influx. Arnt Jakob for-
teller om hvordan visjonen om «Bergen i 
brann» ble til. «Jeg var på misjonsreise og 
mens jeg satt på flyet opplevde jeg at Gud 
talte til meg og gav meg «Bergen i 
brann» visjonen, om å mobilisere tverrkir-
kelig i Bergen til lovsang og bønn, om 
vekkelse i Bergen og også med elementer 
av profetisk tjeneste og kunst.  Jeg så for 
meg Bergen som et stort bønnehus..” 
Navnet «Bergen i brann» springer ut fra 
at «Brann» er et ord som folk i Bergen 
identifiserer seg med. I tillegg handler det 
om en brann for Jesus og en brann fra 
Den Hellige Ånd over byen. Det viktige 
med «Bergen i brann» er at det skulle ha 
et tverrkirkelig fundament og ikke tilhøre 
en bestemt menighet. «Bergen i brann» 
er ikke et eget prosjekt, men et bønnefel-
leskap som springer ut fra de lokale me-
nighetene i byen. Menighetene i Bergen 
er grunnpilarene i arbeidet. Arnt Jakob 
har det formelle ansvaret, men en leder-
gruppe bestående av folk fra ulike menig-
heter leder i lovsang og bønn.  De er også 
med på å utforme konseptet. Denne le-
dergruppa består av folk fra Influx Ber-
gen, Kristkirken, Norkirken, Bethel mi-
sjonkirke og Menigheten på Asylplass. 
Diakon Anne-Linda i Centralkirken er også 
med i denne ledergruppa.  
For tiden samles det mellom 30-40 perso-
ner fra cirka 12-13 ulike menigheter til 
bønn annenhver mandag. Det er mest 
studenter og unge voksne, men i økende 
grad også voksne. «Bergen i brann» øns-
ker preg av flere generasjoner, og mest 
mulig spredning i alder og menighetstil-
knytning. Kunstnere oppfordres spesielt 
til å komme og male profetisk under lovs-
angen.  
«Bergen i brann» står i relasjoner med 
andre tverrkirkelige bønnefelleskap og 
bønnehus i andre byer og ulike deler av 
landet. Av og til gjør vi ting felles og mo-
biliserer til felles bønn for Norge. Fra 27.-
30. mars skal det være en felleskirkelig 
bønnekonferanse på Voss (Outcry) som 
”Bergen i brann” er med å arrangere. 
På en vanlig samling har vi først en stund 
i lovsang, og deretter ber vi for Bergen, 

om vekkelse og for behov byen har. Vi 
ber både felles og i små grupper, og i 
smågruppene ber vi for hverandre og 
arbeidet hver enkelt står i, samt menig-
heten de representerer.  Det åpnes for å 
dele profetiske inntrykk og ord, bilder og 
bibelvers. Vi opplever at det kommer 
budskap når vi er samlet. Det fantastiske 
med å ha et tverrkirkelig fokus er at vi 
blir som en familie som kommer sam-
men, bygger relasjoner og har det kjekt 
sammen. Vi opplever et sterkt nærvær 
av Den Hellige Ånd og at Gud taler. Folk 
kommer til «Bergen i brann» fordi de vil 
søke Gud.  Vi opplever at de som kom-
mer har en sterk lengsel og at det er 
mange vitnesbyrd om at folk blir møtt av 
Gud.  
På spørsmålet om hvilke visjoner og 
drømmer Arnt Jakob har for Bergen i 
brann svarer Arnt Jakob at det er opp til 
Gud å gjøre det han vil. «Men vi vil lov-
synge Gud, lytte til Ham, be for byen og 
bli knyttet sammen i kjærlighet på tvers 
av forsamlingene. Jesus er sentrum. Vi vil 
være et godt felleskap og en familie som 
kommer sammen. Ønsket er at er at de 
som kommer og ber skal bli utrustet og 
sendt ut til å bringe evangeliet ut til fol-
ket. Vi har også fått spørsmål om å utvi-
de noe på mandagen, å ha åpent noen 
timer i forkant av fellessamlingen der folk 
kan komme og være i lovsang og bønn, 
og få forbønn for sykdommer og andre 
behov. Kl 18.30 blir det fellessamling med  
lovsang og bønn som vanlig.»  
 
Hjertelig velkommen til å bli med i bøn-
nefelleskapet! Neste «Bergen i brann” er 
mandag 2. mars og annenhver mandag 
utover våren. Vi har også en Facebook 
gruppe der vi legger ut informasjon. Jeg 
anbefaler på det varmeste å bli med. Det 
er et fantastisk felleskap og jeg går alltid 
oppløftet derfra etter en sterk stund i 
bønn og lovsang.  
  

Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen 



SØNDAG 1. MARS 

Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder 
Roald Zweidorff taler. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Mandag 2. mars 

Kl 1130 Misjonsforeningen 
”Blåklokken” 
 

Tirsdag 3. mars 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 4 . mars 

Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Tur til Fløien. 
 

Fredag 6 . mars 

Kl 1900 CENTRALEN LIVE. Ungdoms-
møte med lovsang, bønnevandring, 
kort tale, kafè og sosialt! 
 

SØNDAG 8. MARS 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler  
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
NB! Utdeling av vafler på gaten uten-
for kirken etter gudstjenesten 
 

Tirsdag 10. mars 

Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 11 . mars 

Kl 1300: Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og 
barnekor. 
 

Fredag 13. mars 

Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb  
 

Lørdag 14. mars 

Kl 1330 VIGSEL 
Sidsel Jensen og Truls Kato Fotland 
 

SØNDAG 15. MARS 
Kl 1040 Bønn 

Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og Kirkekaffe 
NB! Sommertid begynner– still klok-
ken en time frem. 
 

LANGFREDAG 3. APRIL  
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste med 
nattverd . Hildur Kleppe leder 
Pastor Leif Jacobsen taler 
 

SØNDAG 5. APRIL  
1. PÅSKEDAG 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Leif Jacobsen  leder og taler 
Sangkoret 
 

MANDAG 6. APRIL  
2. PÅSKEDAG 
Kl 1200 Felles generasjonsgudstje-
neste med MetSo på Tranevågen 
ungdomskule.  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
 

Tirsdag 7. april 
Kl 19.30 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 8. april 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
 

Fredag 10. april 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
 

SØNDAG 12. APRIL 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og Kirkekaffe 
 

Mandag 13. april 
Kl 1130 Misjonsforeningen 
”Blåklokken” 
 

Tirsdag 14. april 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 15. april 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 

  V I  M Ø T E S  M A R S  – M A I  

Kl 1100 Gudstjeneste med  
medlemsopptakelse 
Silje Myntevik leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Mandag 16. mars 

Kl 1130 Misjonsforeningen 
”Blåklokken” 
 

Tirsdag 17. mars 

1130 Formiddagstreff. Musikkoret 
Jabes synger og taler. Roald Zwei-
dorff leder. 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 18 . mars 

Kl 1300: Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og 
barnekor. 
 

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

Mandag 23. Mars 
Kl 2000 Menighetsrådsmøte 
 

Tirsdag 24. mars 

 Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

 
Onsdag 25. mars 
Kl 1300 Bønn i  gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og 
barnekor. Påskeverksted. 
 

Fredag 27. mars 

Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
 

SØNDAG 29. MARS  
PALMESØNDAG 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Brede Aasen leder 



  V I  M Ø T E S  M A R S - M A I  
 Onsdag 20. mai 

Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1900 Menighetskonferanse 
 

SØNDAG 24. MAI  
1. PINSEDAG 
NB! Ingen gudstjeneste i kirken 
 

MANDAG 25. MAI  
2. PINSEDAG 
Kl 1200  Felles økumenisk gudstje-
neste på Bergenhus festning 
 

Tirsdag 26. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 27. mai 
Kl 1300 Bønn i ”Mariannes galleri” 

 
SØNDAG 31. MAI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste 
Brede Aasen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler. 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
NB! Utdeling av vafler utenfor kirken 
etter gudstjenesten 
 

Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Leif Jacobsen leder 
Pastor Jorunn Wendel taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Mandag 4. Mai 
Kl 2000 Menighetsrådsmøte 

 
Tirsdag 5. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 6. mai 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek, knøttsing og barnekor 
 

Fredag 8. mai 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb  
 

SØNDAG 10. MAI  
KONFIRMASJONSSØNDAG 

Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og Kirkekaffe 
 

Tirsdag 12. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 13. mai 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Tur til fest-
ningen/Fløien 
 

Torsdag 14. mai krhimmelfart 
Kl 1100 Felles gudstjeneste med Me-
todistkirken på Sotra 
 

SØNDAG 17. MAI 
NB! Ingen gudstjeneste. Alle opp-
fordres til å gå i sin nærkirke 
 

Tirsdag 19. mai 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Eilif Løtveit. Roald 
Zweidorff leder. 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek, aktiviteter, knøttsing og 
barnekor. 
Kl 2000 Møte i Gudstjenesteutvalget 
 

SØNDAG 19. APRIL  
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Legleder Karen Kristine Rasmussen 
leder. Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 21. april 
Kl 1130 formiddagstreff. Dagens 
gjester: Kapteinene Anne Grethe og 
Ørjan Amland synger og taler. Greta 
Abrahamsen leder. 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

 
Onsdag 22. april 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, lek og aktiviteter 
 

Fredag 24. april 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb  
 

SØNDAG  26. APRIL 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold  taler og 
leder. Lovsangsteam. sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 

 
Mandag 27. april 
Kl 1130 Misjonsforeningen 
”Blåklokken” 
 

Tirsdag 28. april 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 29. april 
Kl 1300 Bønn i gatekapellet, 
”Mariannes galleri” 
Kl 1700 Myldredag. Middag for hele 
familien, felles utelek på Kristi kryb-
be skole 
 

SØNDAG 3. MAI  
VÅROFFERDAG 
Kl 1040 Bønn 

MENIGHETSTUR TIL VAKRE 
STRANDEBARM  

LØRDAG 23.– SØNDAG 24. MAI 
Vi gjentar suksessen fra i fjor og 

reiser på tur sammen.  
Programmet blir mye likt som i fjor,- 
men vi vil også prøve å få til en del 
parallelle program slik at det kan 

være noe for alle og enhver. Håper 
mange kan tenke seg å være sam-

men disse dagene.  

Pris for voksne: kr 600,-  Barn 4-13 
år: kr 300,- barn under 4  år kr 100,- 

Påmelding til Karen Kristine. Tlf: 971 
46 043, karenkri3@gmail.com  

mailto:karenkri3@gmail.com


VI GRATULERER 
 

95 år: Mary Helland  
7. mai 

 
90 år: William Norgård 

9. april 
 

75 år: Sollaug Damm 
10. mai 

 

prøve meg som prest. – Og kallet ble 
etter hvert bekreftet, ikke som jeg 
tenkte, men i ettertid ser jeg at det 
var like sterkt. Med glede tenker jeg 
tilbake på tiden i Centralkirken i Ber-
gen, som hjelpeprest i hele syv år, fra 
1973 til -80. Menigheten fikk en ny 
utfordring, med kvinnelig prest. Det 
var ikke vanlig på den tiden. Som en 
del av dere som husker tilbake til 
denne tiden vet, kom motstanden fra 
andre kretser i byen etter hvert, jeg 
var den første, og da den eneste i 
Bergen. Men nettopp da opplevde 
jeg stor støtte og omsorg fra menig-
heten og hovedpresten, Carl Gunder-
sen. Det er gått hele 42 år siden jeg 
kom til Bergen første gang, men 
prestetjenesten har jeg vært trygg i 
hele tiden etter det. Etter Bergenspe-
rioden flyttet jeg til Bodø, deretter 
Lillestrøm, så seks år som tilsyns-
mann for Østre distrikt, og deretter 
Fredrikstad, hvor jeg fremdeles er 
bosatt. For fem år siden ble jeg for-
melt pensjonist, men har etter det 
hatt en 30 % deltidsstilling på Hamar. 
Dessuten går mye av tiden til å være 
reiseleder, holde foredrag og ellers 
stille opp der jeg trengs, og tror jeg 
kan ha noe å bidra med. Nå ser jeg 
fram til en ny mulighet til å besøke 
Bergen igjen, på Vårofferdagen 
3.mai. De få gangene jeg har vært i 
Bergen siden jeg flyttet derfra i 1980, 
har det alltid vært en glede å få hilse 
igjen på gamle venner. Mange av 
dem jeg husker med stor glede, lever 
ikke lenger, og like mange av dem jeg 
har hatt gleden av å døpe, konfirme-
re og kanskje også vie, utgjør menig-
heten og lederskapet i dag. Slik vil 
det alltid være. ”Slekt skal følge slek-
ters gang.” Guds rike velsignelse over 
Centralkirkens menighet. Den har 
alltid en stor plass i mitt hjerte! 

Jorunn Wendel   

 

MENIGHETEN TAKKER HJERT-
LIGST FOR GAVEN TIL ORGEL-

SAKEN PÅ KR 9071,- I FORBINDEL-
SE MED JOHN LUIE HALVORSENS 

BORTGANG. 

John Lui Halvorsen var 94 år da han stille og 
fredfylt og som Bibelen sier; ”Mett av da-
ge”, døde, torsdag 18. desember, i sitt hjem 
på Metodistkirkens Aldershjem. Han ble, 
under stor deltagelse, bisatt fra Centralkir-
ken, 6. januar 2015. Forrettende pastorer 
var Per Braaten og Roald Zweidorff. John 
var av natur et stille og raust og godt men-
neske. Han hadde et humoristisk vesen og 
et skikkelig glimt i øyet, men samtidig var 
han en mann som også kunne gi beskjed 
når det var nødvendig. John Luie Halvorsen 
var den yngste og siste gjenlevende av en 
søskenflokk på 4 barn,. De tilhørte en fami-
lie med sterke røtter i Centralkirkens Menig-
het og i Metodistkirken. Farfaren, Hermand 
Nikolai Halvorsen, og farmor, Martha Oline 
Halvorsen, var begge to aktive i menighe-
ten. Farfaren var Kirkeverge og var en av de 
som sto for kjøp av kirketomten og bygging-
en av Centralkirken. Johns mor, Johanne 
Halvorsen og faren, Henrik Johan Halvorsen, 
var begge to det trygge ankerfestet for fa-
milien med omsorg for et godt kristent 
hjem. Moren var dessuten et meget aktivt 
medlem av menigheten og var i en rekke år 
leder av kvinneforeningen, Kirkens Vel, i 
Centralkirken. Det var i Centralkirken John 
Lui møtte sin kjære hustru, Gudrun, begge 
to var aktive i Sangkoret da de møttes. Og 
de ble viet i Centralkirken 28. april 1956. 
Barna kom etter hvert og først kom Jan 
Henrik og Bjarne. Gudrun og John fikk en 
datter, Ruth Karolin, som var syk og døde da 
hun var bare 20 mnd. Etter denne triste 
hendelsen fikk de datteren, Elisabeth. Slek-
ten har vokset og i tillegg til 4 barn er det 
blitt 9 barnebarn og 8 oldebarn.  
John var en beslutningsdyktig forretnings-
mann som tok ansvar for de oppgavene han 
tok på seg. Han hadde en rekke oppgaver i 
Centralkirken og var medlem av Menighets-
rådet i en rekke år og leder av Kirkens For-
valtningsutvalg i 17 år. Og med et bygg som 
sto ferdig i 1917 ble det etter hvert mye 
vedlikehold som John Luie sammen med 
andre i utvalget tok seg av på en glimrende 
måte. Dette gjenspeiler seg i dag og vi er 
takknemlige for at kirkebygget er i god 
stand. John Luie var medlem av Centralkir-
kens Sangkor i over 50 år. Og en kan trygt si 
at det var ikke mange søndagene at John, 
og her må jeg ta med Gudrun, var borte fra 
koret. Og i de årene sang koret stort sett 
hver eneste søndag. Når oppbruddet for 
John Luie kom var det i harmoni og fred 
med sin Gud og Frelser Jesus Kristus. Sist jeg 
var og besøkte John delte vi et ord fra Bibe-
len sammen og jeg velsignet John for siste 
gang - det visste vi ikke da.  
I takknemlighet til; Herren, for hva, John 
Luie, fikk bety for oss, lyser jeg fred over 
hans gode minne.                Pastor Roald Zweidorff 

 
 
 
 
 
 

 

M I N N E O R D  

Hjertelig takk 
 

For all vennlig oppmerksomhet 
til min 90 års dag.  Spesiell hilsen 
og takk til alle i sangkoret, pasto-

rene og diakonen.  
Hilsen Liv Berg 

 

J O R U N N  W E N D E L  T I L  C K  3 .  M A I  

Jorunn har gode minner fra syv år i 
Bergen og forteller at sensommeren 
1973 sitter fremdeles særdeles godt i 
minnet. Da skulle så mye nytt skje. 
Jeg brøt opp fra en trygg tilværelse 
som lærer i ungdomsskole og gym-
nas, hadde sagt ja til biskopens fore-
spørsel om å gå inn i prestetjeneste, 
skulle ta supplerende studier ved Me-
todistkirkens teologiske seminar i 
Bergen, og jeg flyttet fra Oslo til Ber-
gen, en by jeg ikke kjente særlig godt.  
Jeg begynte studier ved Universitetet 
i Oslo for å bli lektor, men innerst 
inne lå det en lengsel etter å bli prest. 
Men det våget jeg ikke den gang. 
Derfor valgte jeg en utdannelse hvor 
det kunne bli mulig å foreta en end-
ring underveis. Da jeg fikk henvendel-
sen fra biskopen, måtte jeg gi et svar, 
men det var vanskelig. Jeg ventet vel 
egentlig på en ”Damaskus-
opplevelse”, et tydelig kall til tjenes-
te. Men det kom ikke. Etter hvert 
kom jeg fram til det at jeg kunne jo 
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For pastorer 
I Bergen by er det mange som ber. 
Og det gleder vi oss stort over. Også 
pastorene kommer sammen ukentlig 
for å be. Pastoralnettet ble dannet 
midt i 90-årene av en gjeng pastorer 
og andre med ansvar i menigheter 
og med lengsel etter å se vekkelse i 
Bergen. Fra og med forkynneren Ed 
Silvosos første besøk i byen førte det 
til ukentlige bønnemøter pluss en del 
andre samlinger. Silvoso la innover 
pastorene betydningen og nødven-
digheten av både enhet blant de 
kristne - og bønn for byen. Hver ons-
dag kl. 08.30 – 09.30 i Kristkirken ber 
en del pastorer spesielt og målrettet 
for Bergen by. For dens politikere, 
for embetsfolk, for skoler, sykehus, 
media, markedsplassen, rettsvesen 
med mer. 
Enkelte skriftord har stått klart for 
oss når vi gjør dette: 
Jeremia 29,7: ”Dere skal fremme 
fred for den byen som jeg har ført 
dere til i eksil, og be til Herren for 
den! For når den har fred, har også 
dere fred.” 
1 Tim 2,1-4: Jeg formaner dere fram-
for alt til å bære fram bønn og påkal-

lelse, forbønn og takk for alle men-
nesker. 2 Be for konger og alle i le-
dende stillinger, så vi kan leve et stil-
le og fredelig liv med gudsfrykt og 
verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe 
Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 
han som vil at alle mennesker skal bli 
frelst og lære sannheten å kjenne. 
For menigheten 
I Centralkirken har vi åpent bønne-
møte kl. 13.00 hver onsdag i gateka-
pellet (Mariannes galleri) Her ber vi 
for menigheten vår, for andre menig-
heter og for byen. Vi har også per-
sonlig forbønn for dem som ønsker 
det og salving av syke. Hjertelig vel-
kommen!  

O N S D A G E N S  B Ø N N E S A M L I N G E R   

 
RESULTATET AV BARNAS INN-

SAMLING TIL MISJONSPROSJEK-
TET FOR 2014 FORELIGGER, OG 
ER GLEDELIG; 20.424 KRONER, 
HELE 36 % OVER BUDSJETTET. 

 

PÅ MISJONSSØNDAGEN              
1. FEBRUAR KOM DET TOTALT 

INN 25.520 KR . 

Ønsker du å få menig-
hetsbladet på e-post? 

Send en melding til  
  

anne.linda@centralkirken.no 
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A V S E N D E R :  
 
C E N T R A L K I R K E N  

I år er det tre ungdommer som står kon-
firmant i Central kirken våren 2015; Es-
kil, ikke på bildet) Matilde og Caroella. 
De skal stå konfirmant 10. Mai 2015.  
 
Caroella Sol R. Steffensen (14) - 
Jeg er 14, år. På fritiden liker jeg å danse 
hip-hop og å være med venner. 
-Jeg valgte å konfirmere meg i Central 
kirken fordi jeg har vært her før. Jeg 
følte meg veldig godt tatt imot, og be-
stemte meg for å stå konfirmant i Cen-
tral kirken. 
-Jeg lærer veldig mye i undervisningen 
til Dag Martin. Vi lærer om bibelen, og 
om Jesus, og får høre mange spennende 
historier. Det er så mye at jeg ikke orker 
å nevne alt. 
-Det kjekkeste jeg har opplevd i konfir-
manttiden vil jeg si har vært selve un-
dervisningen. Jeg liker veldig godt å høre 
på, men også å delta, men det er jo også 
veldig spennende. 
-Jeg hadde egentlig ikke noe personlig 
forhold til kirken før. Da var det noe som 
vi gjorde på julaften og slikt.  
-Kirken betyr veldig mye for meg nå. Jeg 
gleder meg til å delta på gudstjenesten 
hver søndag. 
-Jeg synes kirkens tilbud til barn og unge 
er veldig bra, fordi vi deler barna opp i 
tre grupper: De aller minste, som er 
småbarn, også har vi de barna som har 
begynt eller som går skolen, og tilslutt 
de største ungdommene som har begynt 
på ungdomskolen og videregående. De 
største går som oftest også på Centralen 
som er en ungdomsklubb i kjelleren i 
kirken annenhver fredag. Det er ganske 

mange ungdommer på Centralen. Det 
er jo veldig kjekt å møte ungdommer 
som er som deg, og som synes de er 
interessant å høre om Jesus og slike 
ting. 
-Vi skal snart på konfirmanttur til Lon-
don og det gleder jeg meg veldig til. 
Vi holder på å spare, og selger vafler 
og kaker for å samle inn penger til 
turen. Vi skal visst besøke en annen 
Metodistkirke som ligger i London, 
også skal vi lære om en som heter 
John Wesley. Jeg håper jeg rekker å 
shoppe litt også, hvis vi får tid. 
-Ja, jeg vil absolutt anbefale kommen-
de konfirmanter å konfirmere seg i 
CK, og det har jeg faktisk allerede 
gjort.   
-Jeg håper da virkelig at jeg kommer 
til å fortsette i kirken etter konfirma-
sjonsundervisningen er ferdig! Jeg 
trives veldig godt her. 
 
Eskil Sjøstrøm (14) 
-Eg er 14 år, går i menigheten på Sot-
ra, og eg har rødt belte i taekwondo. 
-Eg valte å konfirmere meg i meto-
distkyrkja på Sotra fordi det var hyg-
gelig der og det er der resten av fami-
lien er. 
-Eg har lært masse på konfirmantun-
dervisningane som har vert  for ek-
sempel, kven Jesus er, og litt om kyr-
ken og om døden. Det har vert veldig 
lærerikt. 
Det kjekkaste under konfirmant-tiden 
så langt, var konfirmantleiren, der eg 
blei kjent med mange nye, lærte mas-
se nytt og spilt masse president. Det 
var veldig kjekt, men eg trur det kom-
mer til å bli endå kjekkare i London. 
 -Kirken betydde Sikkert mykje, særlig 
for mamma og pappa som ville be-
gynne å gå der. 
-Kirken betyr veldig mye for meg nå, 
vi er der annenkvar søndag og vi er 
blitt godt kjent der. 
-Barna har eit bra tilbod om å gå på 
myldredagen, som er veldig bra. Til-
bodet i kyrkja er bra for unge. Eg har 
bare vert på Centralen en gang men 

hører frå mange at det er gøy.  
-Eg veit at vi skal til London, vi skal gå i 
John Wesley’s fotspor og besøke Ma-
dam Tussauds, London Eye og sikkert 
gå i nokre butikkar. 
-Ja, eg vil anbefale kommende konfir-
manter å velje CK.  
-Eg er litt usikker om eg blir i menighei-
ten sidan eg veit aldri kor Gud fører 
meg. 
 
Matilde C. Østevold (14) 
-Jeg er 14 år og på fritiden spiller jeg 
piano og fotball. 
-Jeg valgte å konfirmere meg her fordi 
jeg føler at det er her jeg hører til. Det 
er her jeg har vokst opp og i tillegg har 
alle i min familie konfirmert seg der. 
-Ja konfirmanttimene er veldig læreri-
ke. Vi lærer litt forskjellig hver gang. Litt 
om kirken, mye forskjellig om Jesus, 
døden og de kristne. 
-Undervisningen, har vært det kjekkes-
te,  enkelt og greit. 
-Jeg har alltid gått i kirken, helt siden 
jeg var liten av, så kirken har vært en 
del av livet mitt hele tiden. 
-Kirken betyr veldig mye for meg nå. 
Som sagt har jeg alltid gått i kirken, gått 
på søndagsskolen og jeg har fått lært 
mye gjennom årene. Men den betyr vel 
mer for meg nå, siden jeg forstår mye 
mer og har det utrolig bra i Central 
kirken. 
-Tilbudet til barn og ungdom er utrolig 
bra. Vi har opplegg om søndager for 
alle aldre, myldredag på onsdager og 
Centralen for ungdommer som går på 
ungdomskolen. Jeg tror at alle trives i 
Central kirken.   
-Ja vi skal til London, og jeg gleder meg 
utrolig mye. Både til å møte nye folk, gå 
i forskjellige kirker, shoppe og se mye 
gøy. 
-Jeg vil absolutt anbefale andre konfir-
manter å gjøre det i CK. Her blir du tatt 
godt imot. 
-Jeg kommer til å fortsette å gå på 
gudstjeneste etter konfirmasjonen.  
 

Av Jonas Martin Østevold 


