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det Centrale 
- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet 

Metodistkirken ved Fløibanen 
www.centralkirken.no 

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! 

KUNST SOM BERØRER MENNESKER 

Kunstneren Marianne Skjelbred har åpnet galleri i gatekapellet Fortauet. 
Her ønsker hun at mennesker skal få et møte med Jesus gjennom kunsten. 

 



H A R D E  K R A V  O G  G O D E  N Y H E T E R  

For en del år tilbake, 
ble det bestemt og 
kunngjort for oss 
muntlig og i brevs 
form, av de med 
makt og myndighet i 
kongeriket, at noen-
med enda større 

makt og myndighet, krevde at våre per-
sonlige kjøretøyer skulle kontrolleres. 
Hvert annet år. Standarden skulle opp-
rettholdes uansett bilens levetid. Jeg hus-
ker det godt. Det gjør kanskje du også? 
Myndighetskontroll heter det formelt. 
For et formynderi! Tenkte jeg. Og mange 
med meg. Bud på bud, regel på regel. Litt 
her, litt der. Men det fantes også dem 
med innsikt som mente det var på høy 
tid og det eneste rette. Saken var den at 
så mye tragisk ødeleggelse av liv og ver-
dier skjedde hvert eneste år, fordi per-
sonlige kjøretøyer ikke hadde den stan-
dard den var ment å skulle ha. Med det 
resultat at liv gikk tapt.  Det ble også sagt 
at langt flere personlige kjøretøyer, til og 
med i rike Norge, faktisk var i en slik 
skrøpelig stand at de var moden for vra-
king og skraphaugen. Javel. Nå skulle 
altså hver munn bli lukket og enhver stå 
til ansvar. Hva slags menneskesyn er det 
som ligger bak slike myndighetskontrol-
ler? Tenkte jeg først. Trodde de med 
makt og myndighet virkelig at jeg som en 
ansvarlig mann ville ta ut kjøretøyet mitt 
og bruke det, når det kunne være alvorli-
ge feil og mangler ved det? Trodde de at 
jeg ikke visste mitt eget beste? Trodde de 
virkelig at jeg selv ikke var i stand til å 
foreta en skikkelig ransakelse og eventu-
elt finne feilene selv? At jeg ikke ville 
utbedre dem umiddelbart om det -mot 
formodenhet - skulle være noe galt? De 
antydet vel ikke med denne bestemmel-
sen at jeg til og med med vitende og vilje 

kunne ta en feilaktig kalkulert risiko på 
egne vegne, som i verste fall også kunne 
sette andres liv i fare?  
Tydeligvis var de klar over alt dette.  Her 
var det visst ingen illusjoner. Virkelighe-
ten talte for seg selv. Dette kan simpelt-
hen ikke overlates til den enkeltes 
skjønn. For mye står på spill. Her må det 
foretas en grundig kontroll. Og det av 
dertil kvalifisert myndighet. Ferdig ar-
beid. Avdekkingen av alvorlige feil og 
mangler hadde utelukkende positive in-
tensjoner ved seg, ble det fremhevet. Jeg 
hørte hva de sa, men det skapte ingen 
begeistring. 
Jeg husker første gang brevet om Myn-
dighetskontroll/personlig kjøretøyskon-
troll kom.  Jeg var overbevist om at prø-
ven ville bestås. Det fungerte jo greit i 
hverdagen. Jeg stilte opp til avtalt time 
hos det verkstedet som så langt aldri 
hadde gitt meg noen problemer.  
Noen riper i lakkens overflate var det jo. 
Men det har jo også alle andre som har 
vært på veien noen år. Men ikke noe 
annet alvorlig. Så langt jeg visste. Helt 
sikkert. Mest sannsynlig. 
Men lakken var visst ikke det mest inter-
essante for ham med makt og myndig-
het. Det ble ikke nevnt engang. Jeg ble 
senere på dagen oppringt fra verkstedet. 
”Da er vi ferdig,” sa han. ”Vi kan ta det 
når du kommer.”  Da jeg ankom mot 
slutten, viste en mann meg et skjema. 
Standarden alt ble målt på. Gikk de virke-
lig så grundig til verks? Han var mest 
opptatt med det som var under overfla-
ten. Jeg fikk beskjed om at kontrollens 
resultat dessverre hadde endt med: ”ikke 
godkjent.”  
Er det mulig? Tenkte jeg. Ikke godkjent? 
Rapport med mangellappen ville bli 
sendt Statens vegvesen.  Om det ikke ble 

utbedret, ville avskilting kunne foretas. ”I 
uforskriftsmessig stand.” Jeg har sett 
mange andre vrak, men at de så og si 
vurderte mitt tilfelle slik, var utenkelig. 
Men jeg kunne ikke annet enn å aksepte-
re det hele. Dette var utenfor mitt fag-
felt. Og utenfor mitt myndighetsområde.  
Det var et annet, fortvilet faktum: Jeg 
kunne ikke fixe dette selv. Jeg tror man-
nen på verkstedet så min stille fortvilel-
se. Ikke bare var han bemyndiget til å 
foreta kontrollen. Han var også bemyndi-
get til å utbedre skaden og stemple 
”godkjent”, slik at alt kom på stell og 
kjøretøyet ble vurdert godkjent og feilfri. 
Og faktisk var godkjent. 
Prisen var høy. Mer en jeg kunne betale. 
Jeg vet ikke om du har en slik far som jeg. 
Men han må ha sett eller hørt at dagen 
ikke var god.  Det endte med at min far 
betalte hele regningen. Han tilbød seg 
med glede. Jeg hadde ikke foreslått det 
engang. Der var ingen betingelser. Stolt-
heten bød lenge å nei. Men jeg sa ja. 
Nedbetaling kom ikke på tale. Ren og 
skjær godhet og nåde. Jeg trengte det. 
Og jeg fikk det. ”Tusen takk,” sa jeg spakt 
og tok ydmykt imot. 
Rom.3,22b-27a: ”Her er det ingen for-
skjell. For alle har syndet og mangler 
Guds herlighet. Men ufortjent og av Hans 
nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i 
Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig 
fram, for at Han ved sitt blod skulle være 
soningsstedet for dem som tror. Slik viste 
Gud sin rettferdighet. For Han hadde tid-
ligere i tålmodighet holdt tilbake straffen 
for de synder som var begått. Men i vår 
tid ville Han vise sin rettferdighet, både at 
Han selv er rettferdig og at Han kjenner 
den rettferdig som tror på Jesus. Hva har 
vi da å være stolte av? Ingenting.”  

Pastor Dag Martin Østevold 

Det er interessant når noe vokser. 
Lærerikt er det også. Veksten kan være 
så kraftig at du nærmest kan se 
forandringen fra den ene dagen til den 
neste. Andre ganger skjer veksten mer i 
det stille.  Slik er det også i en menighet.  
 
De første årene i den første menighet 
var turbulente. Paulus var en av 
årsakene til dette. Så gikk utviklingen 
over i en annen fase. ”Menigheten 
hadde nå fred. Den ble bygd opp og 
levde i ærefrykt for Herren, og den 
vokste, styrket av Den Hellige Ånd.” 

Det arbeidsåret vi er i ferd med å legge 
bak oss, har vært et slikt år. Vi har ikke 
plantet noen nye menigheter eller 
ekspandert på annen måte. Men det har 
vært en stille vekst. Etter at vi plantet 
menigheten på Sotra, har vi ønsket 
velkommen 20 nye medlemmer inkludert 
barna. Det er gjort av Den Hellige Ånd, og 
vi gir Gud æren. Og vi har sett en vekst i 
ungdomsarbeidet som fyller oss med 
takknemlighet. 
 
Men noe av det som gleder mest, er at 
det er fred og samhold i menigheten. Det 

er en forutsetning for all vekst. Den 
Hellige Ånd trives ikke der det er strid. 
Og i følge Jakob blir rettferds frukt sådd i 
fred og vokser fram for dem som stifter 
fred. (Jakob 3,18) 
 
Det er så lett for oss å fokusere på 
resultater vi kan få til og kalle det vekst. 
Da går vi lett glipp av det Herren gjør i 
det stille. 
 
 

Hilsen Dag Martin og Leif 
 

H I L S E N  F R A  P A S T O R E N E 
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M A R I A N N E  S K J E L B R E D  V I T N E R  O M  
J E S U S  G J E N N O M  K U N S T E N  

Marianne Skjelbred har nylig åpnet 
atelier og galleri i gatekapellet. Må-
let er å vitne om Jesus, gjennom 
kunsten og ved samtaler. Hun ønsker 
at galleriet skal være en del av Cen-
tralkirkens utadrettede og misjone-
rende virksomhet som kan føre men-
nesker til frelsen i Jesus Kristus. Hun 
ønsker også å velsigne  menigheten 
med en del av inntektene for maleri-
ene hun selger. Marianne opplever 
stadig at det åpner seg muligheter til 
å vitne om Jesus og at mennesker er 
åpne og nysgjerrige. Her er hennes 
vitnesbyrd om hvilke dører Gud har 
åpnet så langt. Og dette er bare be-
gynnelsen!  
 
Jeg er opprinnelig fra Sandefjord, 
men fikk tidlig et ønske om å flytte til 
Bergen og følte nærmest Gud kalte 
meg til denne by da jeg flyttet hit i 
2002. Jeg ville fylle byen med kunst 
som skapte glede og som viste Ber-
gen Guds herlighet. I 2004 kjente jeg 
en sterk brann og et ønske om å star-
te fulltid som kunstner. Det ble en 
spennende reise hvor jeg begynte å 
se i virkeligheten det Gud allerede 
hadde vist meg på forhånd. Nemlig at 
kunsten berørte mennesker så sterkt 
at mange kjente en kraft, kjærlighet, 
håp, glede og tro gjennom maleriene. 
Jeg kjente også hvordan Gud forsør-
get meg med alt det jeg trengte. En 
mann tok i mot Jesus og ble fylt av 
Den Hellige Ånd uten at jeg hadde 
sagt et ord. Gud hadde talt til ham 
gjennom bildene mine. Ei dame opp-
levde at hun ikke skulle gi opp livet 
sitt etter at hun hadde sett håp og tro 
i maleriene. En mann i livskrise ble 

fylt av en enorm glede gjennom et 
maleri og ei jente begynte å åpne sitt 
stengte hjerte da hun kjente kjærlig-
het og legedom berøre henne. Og slik 
kan jeg fortsette å fortelle hva Gud 
kan gjøre gjennom kreativitet. 
 
Jeg har hatt en del utstillinger på ka-
feer i byen. Jeg ville stille ut der folk 
var. Tilbakemeldinger kom på løpen-
de bånd. ”Da dine malerier ble hengt 
opp i vår kafé kjente vi en atmosfære 
av glede kom”.  Folk begynte å snak-
ke om denne gleden som de kjente 
så sterkt. Det var jo min drøm å spre 
Guds glede og oppmuntring. Jeg gle-
det meg over at mine Guds  
drømmer gikk i oppfyllelse.  De sene-
re årene har jeg fått så mange bestil-
linger at jeg ikke har rukket å lage 
store utstillinger.  
 
Jeg har hatt atelier i hjemmet mitt 
hvor hjemmet har fungert som galle-
ri. Der har jeg og min mann hatt 
mange kunstbesøk og spennende 
samtaler. Man kommer tett på men-
nesker og kan gi noe fra himmelen. Vi 
har fått en stor kontaktflate etter 
hvert og det er mange ledere for sel-
skaper som har kjøpt kunst. En gang 
fløy vi ens ærend til Stavanger for å 
treffe en eier av et stort selskap på 
hans kontor. Han stilte mange spørs-
mål om tro og jeg fikk vitnet mye for 
ham om Guds kjærlighet. Han visste 
at vi var troende. Det endte opp med 
at han kjøpte 13 malerier til hytte, 
huset sitt og jobben. Og vi følte at 
Gud velsignet oss økonomisk da vi 
stod foran en stor utgiftspost; bryllu-
pet vårt på Geilo. 
 
I de senere år har jeg drømt om å få 
et eget atelier og galleri i byen. Når 
Gud nå har åpnet denne døren for 
meg , er jeg dypt takknemlig til Gud 
fordi han er så god. Jeg har en drøm 
om at mennesker skal få oppleve en 
smak av Guds herlighet og godhet og 
finne veien til han som elsker oss 
med en ubeskrivelig kjærlighet.  Jeg 
er en evangelist og drømmer om å 
befolke himmelen. Det er det som 
betyr mest for meg. Jeg ønsker at 



 
 
 
 
 
 
 

 
Bergen skal få se sannheten om Gud 
og oppleve Hans evige kjærlighet på 
dypet.  
 
Det at jeg kan ha atelier i 2. etasje er 
en velsignelse. Da kan jeg male og 
samtidig  være tilstede for folk som 
kommer inn i galleriet. Jeg har også 
en visjon om at dette stedet skal fyl-
les med bønn og være en kraftsta-
sjon. Gud har kalt oss til å be og for-
løse hans kraft og Guds rike i Bergen. 
Når vi ber kan vi se store under og 
mirakler skje. Jeg har opplevd enormt 
mange bønnesvar i mitt liv og forstår 
at det lønner seg å søke Gud som 
hører når vi ber. 
 
Gud er den største kunstneren av 
alle. Han har skapt oss i sitt bilde.  
Gud har sans for skjønnhet. I bibelen 
kan vi lese at Gud fylte noen med 
kunstnerånd. Til og med forhenget i 
templet skulle utføres i kunstveving 
med kjeruber. Gud vil bruke dine ga-
ver og talenter. Når vi lar våre tomme 
kar bli fylt av Han, lar han det renne 
og det går ikke tomt. Guds nærvær 
skal få fylle plassene der vi går.   
 
La Den Hellige Ånd få være din kilde. 
Gleden i Herren er din styrke. Kanskje 
Gud har lagt en ny sang i ditt hjerte? 
Den Hellige Ånd er fresh og ønsker å 
vise deg nye spennende muligheter 
når du søker Ham. Han vil fylle deg 
med sin visdom og fred. Ikke den fred 
som verden gir, men en fred som 
overgår all vår forstand. ”Til frihet 
har Kristus frigjort oss, la deg ikke 
komme under trelldommens åk ”,  
står det i bibelen. Vi er nå under fri-

hetens fullkomne lov. Der Den Helli-
ge Ånd er, der er det frihet. ”Den 
som Sønnen får frigjort er virkelig 
fri”. Gud gir hvert enkelt menneske 
ulike gaver. Vi har forskjellige gaver 
slik at menigheten kan bli oppbygd. 1 
pet 4.10-11. ”Vi skal tjene hverandre 
hver med den nådegave en har fått 
slik at Gud blir æret.”. Kunst for meg 
er en måte å tilbe Gud på. Jeg vil bru-
ke gavene mine til å ære skaperen 
som har gitt meg dem. Allerede nå 
har jeg hatt spennende samtaler i 
galleriet med  folk som søker sannhe-
ten.  
 
Senest i dag sa en mann at han had-
de tenkt mye på det jeg fortalte ham 
sist gang han var her, og det gav meg 
en mulighet til å fortelle mer om 
Gud. Han sa at det er mer mellom 
himmel og jord en vi ser. Han ønsket 
gjerne at barna hans kan få komme 
til meg på malekurs. Ei dame som jeg 
har bedt for banket på døren for to 
dager siden. Hun sa blant annet at 
jeg er den eneste hun kjenner som 
har vist henne kristendommen på en 
måte hun forstår. Tenk om dine ven-
ner har bare deg til å vise dem sann-
heten. Bruk alt det du har for å frem-
me Guds rike! 

  

Tirsdag 13. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken. 
 

Onsdag 14. mai 
Kl 1100 Bønn i Mariannes galleri 
(gatekapellet Fortauet) 
Kl 1700 Myldredag med middag, an-
dakt og aktiviteter for hele familien.  
 

SØNDAG 18. MAI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam 
Søndagsskole for barna 

 
 
SØNDAG 4. MAI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste. Silje Myntevik 
leder. Pastor Per Braaten taler. 
Lovsangsteam 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Tirsdag 6. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 

 
Onsdag 7. mai 
Kl 1100 Bønn i Mariannes galleri 
(gatekapellet Fortauet) 
Kl 1700 Myldredag med  middag, 
andakt og aktiviteter for hele fami-
lien. 
Kl 1930 Menighetens årskonferanse. 
Pastoratkonferanse for de to menig-
hetene Centralkirken og Metodistkir-
ken på Sotra. 
 

Fredag 9. mai 
Kl 1900 CENTRALEN  
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år. 

 
SØNDAG 11. MAI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste med  nattverd. 
Offer til misjonen.  
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Pastor Dag Martin Østevold og Roar 
Fotland taler. 



  M Ø T E K A L E N D E R  M A I - A U G U S T  
Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Søndagsskole for barna. Kirkekaffe 

 
SØNDAG 29. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler.  
 

SØNDAG 6. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Leif Jacobsen taler.  
 

SØNDAG 13.JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Leif Jacobsen taler.  
 
SØNDAG  20. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler. 

 
SØNDAG 27. JULI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler. 
 
SØNDAG 3. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler. 

 
SØNDAG 10. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
 

SØNDAG 17. AUGUST 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
 

Tirsdag 19. august 
Kl 11.30 Formiddagstreff. Pastor Per 
Braaten taler. Sang ved Kjell Abra-
hamsen. Greta Abrahamsen leder. 
 

SØNDAG 24. AUGUST 
Samlingssøndag. Gudstjeneste kl 11. 
Medlemsopptakelse.  

Tirsdag 3. juni 
Kl 1000: Tur med formiddagstreff til 
vestnorsk utvandringssenter. Lunsj 
på Alver Hotell.  Andakt ved Roald 
Zweidorff. 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken. 
 

Onsdag 4. juni 
Kl 1100 Bønn i Mariannes galleri 
(gatekapellet Fortauet) 
 

Fredag 6. juni-søndag 8. juni 
Tur med CENTRALEN til Strandebarm. 
 

LØRDAG 7. OG SØNDAG 
8.JUNI 
Menighetstur til Strandebarm. Opp-
møte fra kl 11 lørdag. Avreise ca kl 16 
søndag. Påmeldingsfrist 30. april. 

Tirsdag 10. juni 
Kl 1930 Sangkorets årsmøte.  
 

Onsdag 11. juni 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet. 

 
SØNDAG  15. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Legleder Brede Aasen leder 
Pastor Leif Jacobsen taler 
Lovsangsteam. 
Søndagsskole for barna. kirkekaffe 
 

Tirsdag 17. juni 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 18. juni 
Kl 1100 Bønn i Mariannes galleri 
(gatekapellet Fortauet) 
 

SØNDAG 22. JUNI 
MENIGHETENS TAKKEDAG 
Kl 1040 bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold leder 

Tirsdag 20. mai 
Kl 1130 Formiddagstreff. Gjester: Tor 
og Irene Johnstad og Jahn Waagbø. 
Andakt og Bevertning. Hjertelig  
velkommen! 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 21. mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
Kl 1700 Myldredag med middag, an-
dakt og aktiviteter for hele familien. 

 
Fredag 23. mai 
Kl 1900 CENTRALEN  
Ungdomsklubb for deg mellom 13 og 
18 år. 
 

SØNDAG 25. MAI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 26. mai 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 

Tirsdag 27. mai 
Kl 1930 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 28. mai 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
Kl 1700 Myldredag. Avslutningstur til 
Fløien.  
 

Torsdag 29. mai til søndag 1. 
juni 
Metodistkirkens årskonferanse i 
Drammen 
 

SØNDAG 1. JUNI 
Kl 1040 Bønn 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Silje Myntevik leder  
Pastor Per Braaten taler 
Lovsangsteam. Sangkoret. 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 
 
 



VI GRATULERER 
Bodil Eines som fyller 80 år den 6. 

juni 2014 
 

Mia Linnsund som fyller 90 år den 
26. mai 2014 

 

TAKK 
Takk til Centralkirkens menighet for 
gode ord og flott blomst på min 80 
års dag. Hilsen Greta Abrahamsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FRIST FOR INNLEVERING 
AV  STOFF TIL NESTE 

MENIGHETSBLAD 
ER 1. AUG 

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

Send en melding til   
anne.linda@centralkirken.no 

Odny Fotland er gått hjem til Jesus. 
Odny ble født 2.august 1920 her i 
Bergen. 
Fra hun var i 12 års alderen har 
Christinegården blitt hennes velkjen-
te hjem for alle som var glad  henne 
og hennes mann Gudmund – for 
mange, bedre kjent som Truls Fot-
land. 
Her i Centralkirken møtte hun nett-
opp Gudmund og giftet seg med 
ham under krigen, i 1943. I CENRAL-
KIRKEN fikk hun mange gode venn-
skap og livsvarige verdier. Gudstje-
nestene, aftensmisjonen og bibel-
grupper stod hennes hjerte nært, og 
her var hun trofast. Sammen fikk de 
Esther, Truls og Helga – og etterhvert 
der barnebarn som Odny var så glad 
i: Henriette, Rune, Øyvind, Hilde og 
Jannike. Oldebarn skulle hun også få 
gleden av å få. 
Odny var også en meget gjestfri 
dame som ikke var redd for å fylle 
huset med ungdommer eller gjeste-
predikanter når det var et behov. 
Denne gjestfriheten hadde hun nok 
lært hjemme. Landstedet på Tertnes 
var - som eldre medlemmer kan hus-
ke - et yndet utfluktsmål for mange 
ungdommer og unge voksne i kirken. 
Men mest av alt vil Odny bli husket 
for sin trofasthet mot Gudmund, 
som var mye syk – og for hennes 
store og oppoppfrende kjærlighet til 
ham. 
For Odny var Jesus og himmelen en 
levende realitet. I mange år etter 
hennes manns død i 2001  lengtet 
hun etter ”å komme hjem” som hun 
sa. Og hun var, til eksempel for oss 
alle - forberedt til den dagen. 
Fredag morgen, 21.februar fikk hun 
hjemlov, 93,5 år gammel.  Etter hen-
nes eget ønske ble hun bisatt med 
den nærmeste familie tilstede fra 
Domkirkehjemmet, søndag 
23.februar. Pastor Østevold for-
rettet. 
I forbindelse med Odny Fotlands 
bortgang ble det gitt en gave til Cen-
tralkirken menighet. Vi kvitterer her-
ved og takker enhver giver! 
I takknemlighet over den hun var for 
mange, lyser vi fred over Odnys gode 
minne! 

M I N N E O R D  

Søndag 11. mai får vi besøk av to teo-
logistudenter fra Afrika, Mercy fra 
Kenya og Nicodemus fra Liberia. Roar 
G. Fotland ved Menighetsfakultetet 
kommer sammen med studentene, 
og alle tre blir med i gudstjenesten. 
De to studentene studerer ved Me-
nighetsfakultetet (MF) i Oslo. 
 
Centralkirken i Bergen støtter begge 
to med husleie. Det har vært til stor 
hjelp siden de ble nektet lån av låne-
kassen. Resten av sine utgifter dekker 
de selv gjennom småjobber. I tillegg 
har Centralkirken i Bergen støttet 
Nicodemus med stipend mens han 
har gått på Africa University for å gjø-
re ferdig sin Mastergrad i teologi.  

 
 
 
 
 
 

CENTRALKIRKEN 
ARRANGERER 

TUR TIL ISRAEL! 
Direktefly fra Bergen til Tel Aviv 4. 
oktober med direkte retur igjen 15. 
oktober. Det er løvhyttefest i Jerusa-
lem på denne tiden, så det er et 
spennende tidspunkt å reise på. Vi 
skal blant annet besøke Jerusalem 
med Oljeberget, Getsemane og 
Gravhagen, Dødehavet, og område-
ne rundt Gennesaretsjøen der Jesus 
tilbrakte mye av sitt virke, og mange 
andre av de kjente stedene fra bibel-
historien. Sjekk vår hjemmeside 
www.centralkirken.no for mer infor-
masjon. For påmelding og spørsmål, 
ta kontakt med  diakonen på e-post:   
anne.linda@centralkirken.no 

Offeret som kommer inn denne søn-
dagen vil gå til misjonen i form av tre 
formål. Støtte til de to teologi-
studentene som snart har fullført 
sine studier ved MF, støtte til etable-
ring av ny kirke i Liberia og evangeli-
sering ut fra denne kirken. Central-
kirken i Bergen har som målsetting å 
samle inn 100.000 kroner til de 
nevnte prosjektene i løpet av 2014. 
Om vi alle sammen er med og løfter i 
flokk, tror vi at vi skal klare det. Der-
som du ikke har anledning til å være 
tilstede i gudstjenesten denne søn-
dagen, kan du gi din gave til misjo-
nen på konto nr 3625.87.07936 og 
merke den med ”Misjonsoffer søn-
dag 11.05.14. 
La oss stå sammen i bønn for sønda-
gen 11. mai. Når afrika- studentene 
kommer til Centralkirken vil Mercy gi 
en hilsen og bli med barna på sin 
samling, mens Nicodemus og Roar vil 
ha en dialogpreken. Det ligger an til 
en interessant søndag i Centralkir-
ken.VI FÅR VÆRE MED OG SÅ UT – 
GUD GIR VEKST.   Bjørn Martin Østevold 

B E S Ø K  F R A  A F R I K A  
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Orgelet i kirken vår er fra 1925.  I 
1987 ble det gjennomført en stor res-
taurering med blant annet en omleg-
ging av de tekniske komponentene 
mellom spillepult og pipene samt at 
spillepulten også ble skiftet. I 2009 
fikk vi de første signaler om at det var 
konstatert omfattende slitasje på en 
rekke komponenter.  I desember 
2012 når orgelet skulle ha sitt årlige 
tekniske vedlikehold, ble vedlikehol-
det delvis avsluttet da det viste seg at 
stemming av orgelet ikke kunne gjen-
nomføres på grunn av orgelets til-
stand. I vedlikeholds rapporten stod 
det sitat "Orgelet er nesten ikke spill-
bart på grunn av store tørkeskader og 
trenger derfor en generalreparasjon".  
 
Menigheten fikk våren 2013 et for-
slag fra Orgelverksted AS v/Dietrich 
Johannes Buder om en generalrepa-
rasjon til en kostnad på ca. 1,2 mill. 
kr.  Menighetsrådet (MR) har hatt 
denne saken på dagsorden siden 
dette og inviterte menigheten til me-
nighetsmøte den 27.1.2014 og senere 
til en demonstrasjon av alternative 
orgler den 27.3.2014.  Mange i vår 
menighet møtte opp ved disse to 
samlingene.  For MR har det vært av 

avgjørende betydning å sikre at me-
nigheten skal ha et godt tjenlig orgel.  
Orgelet har i alle tider vært svært 
sentralt i våre gudstjenester og sam-
linger og har vært til stor velsignelse i 
arbeidet.  Mange i vår menighet har 
gitt uttrykk for at vår menighet må ha 
orgel og mange har gitt uttrykk for at 
vi må reparere orgelet fra 1925.  Det 
er ikke til å legge skjul på at for MR 
har dette vært en krevende sak. På 
den ene siden skal vi forvalte våre 
økonomiske midler på en god måte 
og samtidig ivareta historien og arven 
fra de som gikk foran oss.  
 
I behandlingen av denne saken er vi 
som menighet kommet til kunnskap 
om at der finnes svært gode alterna-
tiver til pipeorgel og til en 1/3 av pri-
sen av reparasjon av vårt gamle or-
gel.  Nidarosdomen har i en periode 
på to år hatt et elektronisk orgel til 
sine gudstjenester og konserter.  Vi 
sendte tre representanter fra menig-
heten til å lytte til og prøvespille 
dette orgelet. De kom tilbake med så 
gode referanser at MR i møte den 
3.4.2014 gjorde vedtak om at menig-
heten kjøper inn et fabrikknytt elek-
tronisk orgel, likt det som har stått i 
Nidarosdomen til en kostnad av kr. 
407 000 ferdig montert.  MR er over-
bevist om at dette orgelet som har 47 
stemmer mot vårt gamle orgel som 
har 19 stemmer vil være et svært 
godt alternativ og vil bli til stor velsig-
nelse i vår menighet.  De langt fleste 
av oss, vil knapt høre at dette ikke er 
et pipeorgel.  Orgelet vil bli montert i 
løpet av sommeren og mest sannsyn-
lig det være på plass til samlingssøn-
dag 24.8.2014. Den gamle spillepul-
ten vil bli fjernet og erstattet av en 
ny.  Pipene fra det gamle orgelet vil 
ikke bli demontert og lyden fra det 
nye orgelet vil komme ut bak de syn-
lig pipene fra galleri som i dag.  Det er 
all grunn til å glede seg og se frem til 
å få høre det nye orgelet.  Mange i 
vår menigheten har allerede meldt 
inn at de vil være med i en innsamling 
til det nye orgelet og dette er til stor 
oppmuntring i arbeidet.  Finansie-
ringen av orgelet vil vi komme tilbake 
til. 

For menighetsrådet; Jan Lillevik 

N Y T T  O M  O R G E L S A K E N  
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Vi i Centralkirkens menighet syntes at 
det er spennende med vår nye med-
arbeider og organist, Harald Holtet.  
I den anledning har Redaksjonen stilt 
ham noen spør smål. 
 
- Si litt om deg selv, Harald 
Jeg kommer opprinnelig fra Trysil i 
Hedmark. Gift og har fem barn.  
Interessen for kirkemusikk var der 
allerede i barneårene, og jeg hadde 
bladd meg igjennom koralboken for 
Den norske kirke (Dnk) allerede før 
jeg var konfirmert. Interessen for kir-
kemusikken vokste etter hvert, og 
formet seg mer og mer som et kall 
oppigjennom ungdomstiden. Johann 
Sebastian Bachs musikk gjorde tidlig 
veldig sterkt inntrykk på meg, og alle-
rede som 12 – 13 år gammel kunne 
jeg sitte ved radioen på langfredag og 
høre hele Bachs Matteuspasjon, 
mens alle andre var ute og gikk på 
ski.  
 
- Hvordan begynte du å spille orgel? 
I gymnasårene var jeg så heldig å få 
gå i lære i orgelspill hos organisten og 
komponisten Harald Gullichsen. Ha-
rald Gullichsen er blant annet melodi-
forfatter til mange av de beste nye 
salmene i Norsk salmebok. Samtidi-
var jeg også med i kirkekoret i Elve-
rum, hvor Gullichsen var organist på 
den tiden. I løpet av gymnastiden var 
det helt klart for meg at det var me-

nighetsmusiker jeg ville bli, og jeg 
søkte derfor til kirkemusikklinjen ved 
Norges musikkhøgskole etter gymna-
set. 
 
- Du har siden vært organist i DnK? 
Underveis i studiene i Oslo var jeg 
sterkt i tvil om Den norske kirke var 
den rette plassen for meg å virke, og 
da studiene var fullført, var det klart 
at jeg ikke så for meg å skulle bli i 
Dnk. I mange år var jeg aktiv i ulike 
menigheter utenfor Dnk. Det alle 
disse menighetene hadde til felles, 
imidlertid, var at det var den enkle 
lovsangen som rådde grunnen. Den 
musikken jeg hadde studert og levde 
for var det ingen plass for. Det var 
med andre ord på andres premisser 
jeg fungerte i en tjeneste, hvilket jeg 
kan se tilbake på hadde svært be-
grenset verdi. Jeg sier ikke at den 
erfaringen jeg høstet disse årene har 
vært bortkastet, men at jeg langt i fra 
tjente ut i fra mitt fulle potensial de 
årene. Dette resulterte i at jeg etter 
mange år fant ut at jeg ikke lenger 
kunne la de gaver Gud hadde gitt 
meg ligge nedgravde og ubrukte. 
Derfor har jeg de seneste ti årene 
vært aktiv som kirkemusiker i Dnk 
her i Bergen. Det har vært rike og 
gode år, hvor jeg tør si jeg har kunnet 
tjene med en mye større integritet 
enn tidligere hva kall og gaver angår. 
Noe av det som har vært aller mest 
berikende er den muligheten jeg har 
hatt til å være skapende i rollen som 
kantor. Jeg har fått anledning til blant 
annet å skrive salmer, først og fremst 
salmer med tekster fra Guds ord. Det 
har blitt til en hel rekke bibelske sal-
mer til ulike anledninger i kirkeåret. 
Forutsetningen for at disse salmene 

kunne bli til, var at jeg hadde et kor til 
rådighet i de syv siste årene jeg var 
ansatt som kantor. Noen av salmene 
har for øvrig fått plass i den nye 
”Norsk salmebok”. Etter disse ti årene 
i Dnk opplevde jeg imidlertid at dette 
veistykket var til ende, og like sikkert 
som at jeg har opplevd å være på rett 
plass i tjenesten for Gud disse årene, 
kjenner jeg nå at den tiden er over. 
 
- Hvorfor begynte du i Centralkirken? 
Jeg opplever at det er Gud som har 
ledet meg til Centralkirken i Bergen. 
Jeg kjenner meget klart og tydelig at 
jeg er på rett sted, og gleder meg til å 
få være en del av den planen Gud har 
for denne menigheten. Jeg tror en rik 
tid ligger foran oss. Her er det mange 
som har et brennende ønske om å se 
Guds menighet vokse i herlighet og 
kraft, og jeg har den tro til Gud at Han 
skal svare på den hungeren og for-
ventningen. Med tanke på menighe-
tens lovsang, erfarer jeg at Centralkir-
ken er en menighet hvor det er plass 
for et mangfold av ulike musikk-
uttrykk. Dette er noe meget verdifullt, 
med tanke på å skulle nå så mange 
mennesker som mulig og for at så 
mange som mulig skal kjenne seg 
hjemme i denne menigheten. Gud er 
ikke bundet til en sjanger når det gjel-
der sangen og tilbedelsen – tvert 
imot; jeg tror mangfoldet i musikken 
avspeiler noe av Guds storhet og uut-
grunnelige vesen. I Ham er det vi kan 
hente fram det kreative mangfoldet. 
Jeg tror noe stort ligger foran oss som 
menighet. Jeg gleder meg til fort-
settelsen! 
-Det gjør  vi også, Harald!  
 

Intervjuer: Roald Zweidorff 

H A R A L D  H O L T E T –  E N  P R E S E N T A S J O N  


