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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! 

Fra menighetsturen på Raknestunet 



V Å R  Ø V E R S T E P R E S T  

For vi har ikke en Øversteprest som ikke 
kan ha medlidenhet med våre skrøpelig-
heter, men en som i alle ting er blitt 
prøvd slik som vi, men uten synd. 
Hebr. 4,15 
 
 
 
Vi tror ikke på en Gud som er langt borte 
og som det er vanskelig å få kontakt 
med. Vi tror på en Gud som er nær oss 
og som vi kan leve i fortrolig samfunn 
med. Vi tror på en Gud som er hellig, 
men ikke streng; rettferdig, men ikke 
følelsesløs; en Gud som dømmer, men 
som ikke fordømmer.  Slik er det fordi 
Jesus, vår Øversteprest åpnet en vei fra 
oss til Gud og fordi han, fremdeles som 
vår Øversteprest, har sonet all vår synd. 

 
Han åpnet veien som var stengt 
Veien fra oss til Gud var stengt på grunn 
av synden. Det tykke forhenget i templet 
var det synlige uttrykket for dette. Ad-
gangen til det aller helligste, stedet der 
Gud åpenbarte sin herlighet var blokkert. 
Mennesket var utestengt og var avhengig 
av en Øversteprest som en gang om året 
gikk inn i Guds nærhet for å ofre for fol-
kets synder.  
 
Vår Øversteprest, Jesus, omtales som en 
stor Øversteprest. Han gikk ikke inn i en 
jordisk helligdom. Han gikk like inn i him-
melen. Og han lukket ikke døren etter 
seg. Veien forble åpen. Den stengte vei-
en er åpnet. Når det står at Jesus ”har 
gått inn gjennom himlene”, brukes en 
form på gresk som innebærer en fullført 
handling i fortiden som har varige konse-

kvenser for nåtiden. Vi er ikke lenger 
utestengt fra Guds nærhet. Synden er 
fjernet for alle som vil ta imot.  
 
Han har medlidenhet med oss 
En Øversteprest i Israel fikk høre mange 
sterke bekjennelser. Når folket kom med 
sine offer etter å ha syndet, lettet de sitt 
hjerte for presten mens de leverte offer-
dyret eller det andre de skulle ofre. Der-
for var evnen til medlidenhet og forståel-
se med synderen en av de viktigste egen-
skapene hos en prest, og særlig hos en 
Øversteprest. Ingen ble hjulpet av en 
løftet pekefinger eller et refsende ord. 
Her trengtes det evnen til empati og inn-
levelse i synderens fortvilte situasjon. 
 
Jesus, vår Øversteprest har medlidenhet 
med våre skrøpeligheter. Han er prøvd i 
alt. Han vet hva det vil si å være mennes-
ke. Han kjenner våre kår og kan sette seg 
inn i vår situasjon. Derfor støter han oss 
ikke bort når vi kommer med våre neder-
lag. Han møter oss med forståelse og 
helt uten fordømmelse. 
 
Jesus er blitt fristet i likhet med oss, men 
han ble ikke fristet på samme måte som 
oss Vi blir fristet av vår lyst, denne med-
fødte tilbøyeligheten til det onde som 
alle mennesker har fått sin del av gjen-
nom arven fra Adam. Jesus ble ikke fris-
tet av sin lyst, for han hadde ingen arv 
fra Adam. Det var ingen Adam inne i bil-
det da Jesus ble unnfanget. Han ble født 
av en jomfru. Derfor er læren om jomfru-
fødselen avgjørende viktig. Den handler 
ikke bare isolert sett om troen på en 
overnaturlig unnfangelse. Den rører ved 
Jesus Kristus som sann Gud og sant men-
neske. Tar man bort jomfrufødselen så 
gjør man samtidig Jesus til en synder som 
har del i Adams fall. 
 
Jesus ble fristet til å gjøre sin egen vilje. 
Han kviet seg til å gå korsets vei, men 
gjorde det i lydighet mot Faderens vilje. 
Derfor er han fristen i likhet med oss, 
men hos Jesus førte fristelsen aldri til 
synd. 

Vi har adgang til nådens trone 
Ved enden av den veien Jesus åpent er 
det en trone, nådens trone. Her kan vi 
komme så ofte vi vil for å oppleve sam-
funnet med Gud. Som troens folk har vi 
noe som andre ikke har men som alle 
kan få del i av nåde ved troen på Jesus. Vi 
har muligheten til å komme fram for nå-
dens trone. Og vi kan gjøre det med fri-
modighet dvs åpenhjertig. Vi trenger ikke 
å holde noe igjen når vi er der. Vi kan si 
det som det er og fortelle hvordan vi har 
det. Der finner vi barmhjertighet som er 
den kjærlighet som hjelper, og der finner 
vi nåde som er den kjærlighet som tilgir. 
 
Barmhjertigheten og nåden er alltid til-
gjengelig, men vi må selv hente det ved 
nådens trone. Forsyningen er konstant, 
men vårt lager er ikke konstant. Vi må 
stadig og hele tiden hente ny barmhjer-
tighet og ny nåde når vi trenger det, og 
det gjør vi hele tiden. Du og jeg trenger å 
gå denne veien for vår egen del, men vi 
kan også gjøre det for andre. Om vi vet 
om noen som trenger barmhjertighet og 
nåde, så kan vi gå denne veien for dem 
og formidle noe av Guds hjelp og tilgivel-
se inn i vår hverdag. 
 

Leif 

 

 

Menighetsbladets redaksjon ønsker alle lesere en velsignet sommer!  
Det vil være gudstjeneste hver søndag i sommer.  

26.—29. juli er det sommerfest på Drotningborg, Centralkirken er arrangør. 
Vi minner også om samlingsgudstjenesten søndag 26. august. 

 
”Er du opptatt av bagateller og bakgårdsliv? Se opp, så ser du stjerner glitre over livet ditt. ” Ragnhild Bakke Waale 
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Jeg har møtt noen mennesker som har 
vært dyktige i sitt arbeidsliv, men meget 
forsiktig og passiv i menighetslivet og i 
tjeneste i menigheten. Det er sikkert like 
mange grunner til det som det er folk. 
Selv om det også finnes enkelte eksemp-
ler på det i Guds menighet på jord, håper 
jeg imidlertid ikke at en viktig grunn var 
at de aldri ble spurt! I mange menigheter 
har vi de siste årene sett en økning av 
legfolk som har kommet inn også i pasto-
ral tjeneste. Altså mennesker som kan-
skje ikke har en formell teologisk utdan-
nelse, men et kall og en utrustning fra 
Gud  - Han som utvelger seg hvem Han 
vil. Mennesker som har vist seg fruktbæ-
rende. Som er blitt bekreftet av kirken. 
Dette er en realitet i en rekke kirkesam-
funn og bevegelser. Denne økningen av 
legfolks engasjement i den pastorale tje-
nesten handler ikke bare om at det er 
mangel på ordinerte teologer. Det hand-
ler like mye om – og takk for det – at 
erkjennelsen har vokst frem at de 
”hellige utrustes til sin tjeneste.” 
 
Noe av det som Reformasjonen løftet 
frem igjen fra Guds Ord var tanken om at 
enhver kristen er en prest. Det er ikke slik 

at vi trenger flere mellommenn mellom 
Gud og mennesker enn mennesket Jesus 
Kristus. Nei, Han alene er nok. Gjennom 
Jesu død og oppstandelse er det åpnet 
en vei for alle som tror ”like inn i hellig-
dommen” som hebreerbrevets forfatter 
sier det.  Jesus har fjernet alle barrierer 
og åpnet veien til Gud for alle som tror 
på Ham. Det er prestetjeneste for alle. 
Alle de troende kan be og tilbe. Og deres 
bønner blir hørt. Enten de er betalte tje-
nere i kirken eller det vi gjerne kaller 
”frivillige.” 
 
Enhver kristen er også et lem på Kristi 
legeme, sier Paulus. Det er et nydelig 
bilde. Tenk han sier; på Kristi legeme! Og 
dette legemet kaller Paulus for menighe-
ten. Det er altså ingen kristne som ikke er 
noe.. En frisk kropp har en stor variasjon 
av lemmer som fungerer  - og som er i 
funksjon. 
 
Hvor viktig det er at vi lærer å anerkjenne 
forskjellighet, lete etter mangfold og ulik-
het og samtidig se at dette ikke truer den 
lokale kirken vår, men tvert imot gjør den 
rikere. Slik en stor variasjon av villige 
instrumenter skaper et orkester. Er det 

plass i vår menighet for flere prester og 
en enda rikere prestetjeneste? Utruster 
vi mennesker til å bli et enda bedre med-
lem som bidrar til oppdraget om å gjøre 
disipler? Slik en orkesterleder ikke gjør 
arbeidet alene, men bringer de talentful-
le sammen og leder dem til å spille på sitt 
instrument, slik er også menighetsleder-
nes ansvar. Ansvarliggjør vi hverandre i 
Guds menighet til å tjene Gud med det 
Han har gitt oss? Leter vi etter skjulte 
talenter og utfordrer vi til tjeneste? Be-
krefter vi mennesker og oppmuntrer 
dem? Tiden er for lengst forbi  - om det 
noen gang har vært slik - da de ordinerte 
ble sett på som dem Gud hadde utvalgt 
seg som de som skulle fullføre oppdraget 
og legfolket de som var passive tilhørere 
og konsumenter av religiøse tjenester. 
Om noen leser dette og mener at de har 
noe å gi til kirken sin av uforløst tjeneste, 
oppfordrer jeg deg til å snakke med le-
derne i menigheten din om dette. Å bru-
ke seg selv i tjeneste for Herren Jesus er 
svært meningsfylt. Og helt sentralt. For 
det finnes ingen prester uten en tjeneste 
for Gud. 

Dag Martin 

M I N I S T R Y  I S  F O R  E V E R Y O N E ,   

N O T  O N L Y  F O R  T H E  M I N I S T E R  

Har du tenkt å stå konfirmant i 2013? 
 Vi vil gjerne få ønske deg velkommen til 
konfirmantundervisning her hos oss! 
Opplegget vil inkludere ca. 25 undervis-
ningstimer fra 31.august 2012, konfir-
mantleir i oktober sammen med andre 
metodistungdommer fra rundt omkring i 
Norge, samt en tur til London i april 2013. 
Selve konfirmasjonsdagen er satt til søn-
dag 5. mai. Undervisningen vil være an-

nen hver fredag fra kl. 1730 - 1900 i Cen-
tralkirken. 
Målet med konfirmantundervisningen er 
å gi en god innføring i kristen tro og liv, 
og å gjøre deg bedre kjent med Jesus og 
det Metodistkirken står for. Vi håper 
også at du vil møte nye venner i kirken 
og i kirkens ungdomsarbeid gjennom 
dette! 
Man må ikke nødvendigvis være menig-

hetsbarn (døpt) i Centralkirken for å bli 
konfirmert hos oss! Kanskje er du usik-
ker på hvor du skal konfirmeres? Vi vil 
benytte anledningen til å fortelle deg at 
du og dine venner er velkommen hos 
oss.  
Vil du vite mer? 
Velkommen til å ta kontakt med pastor 
Dag Martin, 
dagmo broadpark.no   mob. 91 24 40 63 

K O N F I R M A N T  2 0 1 3 ?  

mailto:dagmo@)broadpark.no


M Ø T E K A L E N D E R  J U L I / A U G U S T / S E P T E M B E R  

Mandag 10. september 
Kl 1700 Myldredag sentrum 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 11. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 12. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

Fredag 14. september 
Kl 1730 Konfirmantundervisning 
Kl1900 Centralen - 
Stedet for deg som er 13+ 
 
 

SØNDAG 16. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Silje Myntevik leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 17. september 
Kl 1700 Myldredag sentrum 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 18. september 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Hjemforbundsmusikken synger og  
Mary Brevik taler 
Greta Abrahamsen leder 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 19. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 
 

SØNDAG 23. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 

Mandag 24. september 
Kl 1700 Myldredag sentrum 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 25. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 
 

SØNDAG 24. JUNI 
Kl 1100 Takkedagsgudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Hilde Linnsund leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 
 

SØNDAG 1. JULI 
Kl 1100 Nattverdgudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
 
 

SØNDAG 8. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
 
 

SØNDAG 15. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste   
Pastor Dag Martin Østevold taler 
 
 

SØNDAG 22. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler 
 
 

SØNDAG 29. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Per Braaten taler 
 
 

SØNDAG 5. AUGUST 
Kl 1100 Nattverdgudstjeneste 
Pastor Roald Zweidorff taler 
 
 

SØNDAG 12. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Roar Barmen-Fløisand taler 
 
 

SØNDAG 19. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
 

Tirsdag 21. august 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Per Braaten taler og  
Kjell Abrahamsen synger 
Roald Zweidorff leder 

Onsdag 22. august 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 
 

SØNDAG 26. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste   
Pastor Leif S. Jacobsen taler 
Brede Aasen leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 27. august 
Kl 1700 Myldredag sentrum 
 

Tirsdag 28. august 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 29. august 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

Fredag 31. august 
Kl 1730 Konfirmantundervisning 
Kl1900 Centralen - 
Stedet for deg som er 13+ 
 
 

SØNDAG 2. SEPTEMBER 
Kl 1100 Nattverdgudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Siv Bøe leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 

Mandag 3. september 
Kl 1700 Myldredag sentrum 
Kl 1700 Myldredag Tranevågen 
 

Tirsdag 4. september 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Onsdag 5. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 

 
 
SØNDAG 9. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
…………. taler 
Hilde Linnsund leder 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 



T I L B A K E B L I K K  F R A  M E N I G H E T S T U R E N  

Årets menighetstur gikk også dette året 
til Raknestunet. I år hadde vi rekord med 
85 små og store påmeldte, og alle rom 
var i bruk! 
Vi ankom fredag ettermiddag i nydelig 
sommervær. Etter kveldsmat var det tid 
for kveldssamling for de minste barna og 
egen samling for de største barna og 
ungdommene. Dette ble rike stunder 
med undervisning, bønn og lovsang.  
 
Lørdagen våknet vi til nydelig vær og god 
frokost. Fra kl 1015 til 13 hadde pastor 
Leif Jakobsen en svært så inspirerende 
og god undervisning ut fra Lukas kap. 4; 
”Herrens ånd er over meg”. Siste timen 
ble det inndeling i smågrupper hvor man 
delte troserfaringer om den hellige ånds 
gaver og nærvær i våre liv. Dette var 
virkelig berikende og vi ble kjent med 
hverandre på et enda dypere nivå. 
Etter dette var det tid for å nyte 
godværet med bading, lek og tid for den 
gode samtale. Hvilken dag det ble! 

Lørdag kveld var det barne- og 
ungdomssamlinger. Her ble det undervist 
og delt vitnesbyrd fra voksne og unge. 
Det var sterkt å se alle de største barna 
og ungdommene som bekjentgjorde 
troen på Jesus og ønsket å følge han. 

Lørdag kveld var det ”stressless”-samling 
for de voksne. Det ble en minneverdig 
kveld med mektig Gudsnærvær med 
mange vitnesbyrd, forbønn, lovsang og 
hvor nådegavene var rikt i bruk.  
 
Helgen ble avsluttet med en flott 
generasjonsgudstjeneste. Fint ledet av 
Anita Barmen-Fløisand,  og pastor Leif 
Jakobsen talte om den hellige ånd på en 
måte som inspirerte liten og stor.  
Tusen takk til Jesus som beriker våre liv 
og som var så mektig tilstede sammen 
med oss denne helgen. Takk til alle dere 
som tjenestegjorde på ulike vis og som 
ved sin tilstedeværelse var med å gjøre 
dette til en minneverdig helg. 
 

 
Hilsen Bjørn A. Østevold 

Onsdag 26. september 
Kl 1100 Bønn i gatekapellet Fortauet 
 

Fredag 28. september 
Kl 1730 Konfirmantundervisning 
Kl1900 Centralen - 
Stedet for deg som er 13+ 
 
 

SØNDAG 30. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Leif S. Jacobsen taler  
Brede Aasen leder 
Sangkoret 
Søndagsskole for barna 
Kirkekaffe 
 



O R D  F R A  K I R K E F E D R E N E  

ÅNDENS VIND 
Alle de helliges visjoner er gitt dem under 
bønn, når hver og en kommuniserer med 
Gud. For det er da mennesket ber og 
bønnfaller Gud og taler med Ham, an-
strenger seg for å samle alle sine tanker 
og impulser og åpner seg for Gud alene 
og lar sitt hjerte fylles av Ham. Da forstår 

mennesket det uforståelige. For her blå-
ser Den Hellige Ånd etter hver enkeltes 
evne til å ta imot. Han får næring av 
menneskets bønn og blåser i dette men-
nesket til det når det høyeste stadium av 
oppmerksomhet, da selve bønnen opp-
hører og sjelen, overveldet og henført, 

fylles av kjærlighet, så den glemmer sin 
bønn og dens innhold. De er ikke lenger i 
verden. 
 
(Isak Syrer, 600-tallet. Kirkefader i Østkir-
ken. Munk, Biskop i Ninive i en kort tid,  
deretter eremitt i fjellene i det nåværen-
de Kurdistan) 

M I N N E O R D  

 
 
 
 
 
 
 
 
Minneord og takk til Glenn Michelsen 
Glenn Harold Michelsen ble brått og 
uventet hentet ut av tiden, 87 år gam-
mel, i sitt hjem i Sandviken.  Han ble, 
under stor deltagelse fra familien, menig-
het og venner, bisatt fra Centralkirken 
mandag 7. mai.   
Forrettende pastorer var Per Braaten og 
Roald Zweidorff. 
 
Glenn var født 20. januar 1925, i Gold-
field Iowa, USA. Han vokste opp og be-
gynte sin skolegang i Superior Wisconsin. 
I 1932, da Glenn var vel syv år, flyttet 
familien, som nå var økt til fem personer, 
hjem til Bergen og begynte i 2. klasse på 
Christi Krybbe skole. Her fikk Glenn en 

god klassekamerat som het Finn Furevik, 
og det var Finn som fikk Glenn med på 
søndagsskolen i Centralkirken. Dette ble 
begynnelsen til et langt og aktivt liv i Cen-
tralkirken, hvor Glenn 10 år senere, 30. 
august 1942, ble tatt opp som medlem i 
full forening. Innfallsporten til Centralkir-
ken ble juniorligaen som var menighe-
tens ungdomsarbeid. Gjennom sitt liv 
tjente Glenn Gud og menigheten med 
sine talenter. Det ble musikk og sang som 
ble hans måte å formidle sitt kall på. 
Glenn var sangkorets dirigent i 35 år. 
Glenn var menighetsrådets leder og var 
mange år menig medlem av rådet samt 
menighetens utsending til Årskonferan-
se. 
Glenn fikk Kongens fortjenestemedalje i 
sølv for lang og tro tjeneste i arbeidslivet 
og for sang og musikk i kirken. Nevnes 
må også at Glenn underviste på Betanien 
Sykepleierhøgskole.  
 
 Vi kan trygt si at Glenn ikke tok seg tid til 
å bli pensjonist på heltid. Siste oppgaven 

han hadde i kirkelig sammenheng var da 
han spilte på gudstjenesten 2. påskedag 
på Metodistkirkens aldershjem og syke-
hjem. Åpningssalmen var ”Påskemorgen 
slukker sorgen” og som avslutnings salme 
sang vi en av Glenns søndagsskolefavo-
ritter: ”Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Du 
min Konge og min Gud, at ei lyst, ei heller 
smerte Deg formår å slette ut! Denne 
innskrift på meg sett: Jesus i fra Nasaret. 
Den korsfestede, min ære Og min salighet 
skal være.  
 
Centralkirkens menighet takker Glenn for 
hans trofasthet og vi takker Herren for at 
Glenn var lydig i sitt kall til tjeneste og vi 
kan trygt si med Paulus: Enhver skal bli 
på den plass som var hans kall den gang 
han ble kalt. (1Kor 7:20)   
Nå er Glenn i Guds evige varetekt og jeg 
lyser Guds fred over Glenn Harold Mi-
chelsens gode minne.  
 

Roald Zweidorff 
pastor 

N Y ,  N O R S K  B A R N E B O K  O M  J O H N  W E S L E Y  

Vår kirkefar, John Wesley, er en mann 
som har satt dype spor etter seg. Som 
metodister er vi stolte av den arv vi har 
mottatt gjennom hans liv og tjeneste. Nå 
har vår egen Bjørn Olav Hammerstad 
skrevet en meget leseverdig bok for barn 
og ungdom om Wesleys liv og tjeneste. 
Den informerer og inspirerer på en flott 
måte! Bestill den gjerne - og sørg for at 
dine barn og barnebarn blir kjent med 
Metodistkirkens grunnlegger og gi dem 
på den måten en spennende trosopplæ-
ring! 
I forbindelse med utgivelsen av trosopp-
læringsplanen til Metodistkirken i Norge, 
fikk noen ideen om å lage en barnebok 
om John Wesley.  

For å gjøre en lang historie kort: Bjørn 
Olav Hammerstad, metodist fra Bergen, 
som har skrevet flere barnebøker, ble 
headhuntet til oppgaven, og nå er boka 
her, snart ferdig til trykk! 
IKO ble kontaktet og boka om John 
Wesley vil bli den første i en serie bøker 
om kjente personer – forbilder– for barn 
i alderen 10-12 år (den kan med fordel 
leses av alle i alle aldre. Her er historien 
om brannen og mye, mye mer) 
Flott at den første boka i serien blir om 
John Wesley! 
Den vil lanseres på Årskonferansen på 
Evenskjer utenfor Harstad, i juni 2012. 
 
Utsalgspris blir kr 229,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centralkirkens menighet har allerede 
forhåndsbestilt en del eksemplarer. Om 
du er interessert i boken, gi oss en be-
skjed så legger vi av til deg! Gi oss be-
skjed om dette på: 
post@centralkirken.no 

mailto:post@centralkirken.no


Bokhandelen som setter kristen 

litteratur og musikk i fokus 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrlidsallmenningen 

Telefon 55 31 79 63 

www.vestbok.no 

 

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 

KIRKEVERTER 
 
1. juli 
Aud & Einar Lillevik 
8. juli 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
15. juli 
Guri Johansen & Harald Monsen 
22. juli 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
29. juli 
Bjørg & Mikal Vindenes 
5. august 
Guri Johansen & Harald Monsen 
12. august 
Aud & Einar Lillevik 
19. august 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
26. august 
Aud & Einar Lillevik 
2. september 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
9. september 
Karen Kristine & Knut Rasmussen 
16. september 
Guri Johansen & Harald Monsen 
23. september 
Anne Shah & Theodor Brekke 
30. september 
Aud & Einar Lillevik 

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

 

Nattlandsfjellet 1 - 5098 Bergen 

VI GRATULERER 
 
 
80 år 
Kjell Sunde 10. juli 
Grethe T. Berg 12. august 
85 år 
Ruth Sigvathsen 6. september 
 

Skandinavisk design  

på Bryggen  

www.befas.no 

 

BRANNANSVARLIG 
 
1. april 
Ole-Jørgen Fæø 
8. april 
Jan Lillevik 
15. april 
Hans Kristian Rygg 
22. april 
Jarle Lillevik 
29. april 
Ole-Jørgen Fæø 
 
6. mai 
Hans Kristian Rygg 
13. mai 
Jan Lillevik 
20. mai 
Ole-Jørgen Fæø 
 
3. juni 
Hans Kristian Rygg 
10. juni 
Ole-Jørgen Fæø 
17. juni 
Jan Lillevik 
24. juni 
Hans Kristian Rygg 

TAKK 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsen og gode 
ord fra menigheten til min 95-årsdag. 
Hilsen Cecilie Saue  
 
 
Takk for blomster fra menigheten ved 
Glenns båre 7. mai. Takk til alle som var 
med oss. 
Hjertevarm hilsen fra 
Evelyn Michelsen 
Elisabeth, Karen, John og Hilde 

BRANNANSVARLIG 
1. juli 
Jarle Lillevik 
8. juli 
Dag Martin Østevold 
15. juli 
Hans Kristian Rygg 
22. juli 
Jarle Lillevik 
29. juli 
Jan Lillevik 
5. august 
Hans Kristian Rygg 
12. august 
Ole-Jørgen Fæø 
19. august 
Jan Lillevik 
26. august 
Ole-Jørgen Fæø 
2. september 
Jarle Lillevik 
9. september 
Ole-Jørgen Fæø 
16. september 
Hans Kristian Rygg 
23. september 
Jan Lillevik 
30. september 
Ole-Jørgen Fæø 



   

B 

De tar sitt kors 
opp og plasserer 
det på ryggen av 
sykkeldrakten. 
Centralkirkens 
sykkelklubb får 
oppmerksomhet 
når de suser langs 
veiene i Horda-
land. 
De har nylig full-
ført Bergen-Voss 
med krampe, 
punkterte dekk og 
mye entusiasme. 
Da de kom i mål ble de tiljublet og omtalt 
som sykkelklubben fra Centralkirken. Et 
kors med flamme dekorerer draktene til 
de 15 syklistene i Centralkirken sin egen 
sykkelklubb. 
 
– Vi blir lagt merke til, smiler Knut Ras-
mussen, leder for klubben. 
 
Gjør kirken synlig 
Å sykle med kors på ryggen er et vitnes-
byrd i seg selv, mener Rasmussen. 
– Dette er en flott måte å synliggjøre kir-
ken vår på, og dessuten en flott måte å 
alminneliggjøre den kristne troen. 
Han har selv syklet Oslo-Trondheim fire 
ganger og var en av initiativtakerne til 
sykkelklubben. 
– Men hvordan ble klubben til? 
– Det var mange i kirken som drev med 
sykling, så vi fant ut at vi skulle trene 
sammen og sette oss noen felles mål. 
Det første målet klubben satt var Bergen 
- Voss. Det nådde de fjor. I år tar gutta 
med korsdraktene steget videre og sykler 
i tillegg Oslo-Trondheim. 
 
Får kommentarer 

Flere ganger i uken er 
syklistene ute på veien 
med de spesielle sykkel-
draktene. Rasmussen 
sykler i tillegg til jobb med 
kors-logoen. 

– Vi får masse kommentarer og alt er 
positivt. Det kommer fra andre syklister 
som enten går i andre menigheter eller 
ikke har noe forhold til kirke i det hele 
tatt. Så vi opplever at draktene er kon-
taktskapende. 
– Dere har ikke fått noe skjellsord, altså? 
– Ingen skjellsord. Men så er jo sykkels-
porten er gentlemanssport, presiserer 
Rasmussen. 
Han tror det er viktig at kristne kan syn-
liggjøre aktiviteter som ikke er tradisjo-
nelt kristne. 
– Vi er vanlige folk som liker å drive med 
det mange andre driver med. 
Jeg håper det kan være med å alminne-
liggjøre kirken vår. 
 
Trenger ikke å være sprek 
Sykkelrittet Bergen-
Voss er egentlig et 
turritt, men de aller 
fleste sykler med pro-
fesjonelt utstyr, og 
gjør sitt beste for å 
sykle inn til en god tid. 
Rekorden er på under 
4 timer og holdes av 
blant annet Mads 
Kaggestad. De aller 
raskeste sykler inn på 
rundt 4:30. Gjengen 
fra Centralkirken sat-
set i år på en tid rundt 

5:30, men krampe og punkterte dekk 
førte til at de havnet på en tid rett under 
6 minutt. 
 
Tiden er likevel ikke det viktigste for 
metodistene. 
– For meg er det viktig at sykkelklubben 
skal være sosial og først og fremst hygge-
lig uten de store strebermålene. Til høs-
ten kommer vi nok til å legge opp til flere 
turer uten tidtaking, og gjerne med en 
god matpakke, sier Rasmussen. 
For klubben får stadig henvendelser fra 
folk som gjerne vil være med, men føler 
at listen er litt høy. 
– Det skal vi gjøre noe med. Vi skal ha 
flere avslappende turer, forsikrer sykkel-
sjefen. 
– Vi vil gjerne utvide gruppen slik at 
hvem som helst kan være med, selv om 
man ikke er er så sprek. 
– Er klubben åpen for hvem som helst, 
eller bare medlemmer av kirken? 
– Den er åpen for hvem som helst. Jeg 
håper vi kan øke medlemsantallet masse 
når vi er ferdig med årets mål. 
Til tross for logo med kors har det ikke 
forekommet salmesang under syklingen. 
– Nei, det har det ikke. Så langt er vi ikke 
kommet enda, humrer Rasmussen. 
 

 
Bjørn Olav Hammerstad 

S Y K L E R  M E D  K O R S E T  P Å  R Y G G E N  

Vetrlidsalm. 8 

5014 BERGEN 

Tlf: 55 31 65 80 

E-post: post@centralkirken.com 

C E N T R A L K I R K E N  


