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Intervju med Bjørn 
Olav Hammerstad 

 

Julekonsert 
 
 

D E S E M B E R / J A N U A R  2 0 0 9  
Å R G A N G  9 1 ,  N U M M E R  8  

det Centrale 
Metodistkirken ved Fløibanen 

- å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet 

Englene sang den 

først for markens hyrder 

skjønt fra sjel til sjel det lød 

Fred over jorden 

menneske fryd deg 

Oss er en evig Frelser født  

Foto: aia 



Han er blitt så mye høyere enn eng-
lene, fordi Han har arvet et mer 
framstående navn enn dem. For til 
hvem av englene har Han noen gang 
sagt: «Du er Min Sønn, Jeg har født 
Deg i dag»? Og videre: «Jeg vil være 
Far for Ham, og Han skal være Sønn 
for Meg»? 

Hebr 1, 4 - 5 
 
Man skal ikke ha lest mye i Bibelen før 
man støter på engler. De er en del av den 
åndelige verden som Guds sendebud og 
medarbeidere og de gleder seg når men-
nesker blir frelst. De hjelper oss og pas-
ser på oss. Særlig passer de på barna slik 
det står i  Matt 18,10: Se til at dere ikke 
forakter en av disse små! For Jeg sier 
dere: I Himmelen ser englene deres alltid 
ansiktet til Min Far som er i Himmelen. 
 

I dag er det fokus 
på engler. Det 
skrives bøker om 
engler og det 
startes englesko-
ler. Ikke alt av 
denne englefoku-

seringen er like bra, men det gir oss en 
mulighet til å fortelle om hva Guds Ord 
sier.  Det fremstilles som om det bare 
finnes gode engler. Det er feil. Det finnes 
gode engler som er i Guds tjeneste, men 
det finnes også onde engler som er i dje-
velens tjeneste. 
 
Nå har det også kommet Astarte-skole i 
Norge. Gudinnen Astarte ble hos greker-
ne kalt Afrodite. Hun var en fruktbarhets- 
seksual- og krigsgudinne og dyrkelsen av 
denne gudinnen skjedde gjennom tem-
pelprostitusjon. Når dette kombineres 
med oppmerksomhet omkring engler og 
det hele fremstilles som noe lyst og godt, 
er det virkelig fare på ferde. Jeg vil på det 

sterkeste advare mot dette. Det er en 
åndelig forførelse. 
 
Jeg tenker på ordene fra 2 Kor 11,14 Og 
det er ikke noe å undre seg over. For Sa-
tan selv omskaper seg til en lysets engel. 
Djevelen liker å forkle seg. Spesielt liker 
han å kle seg i lyse og tiltalende farger. 
Før sitt fall ble han kalt Lucifer – Lysbæ-
reren. Bibelen advarer mot at vi skal bli 
opptatt av engler. Vi skal være opptatt av 
Jesus. Englene er sønner. Jesus er Søn-
nen. Han har et herligere navn enn dem. 
Englene er tjenende ånder. Jesus er Her-
re. Dersom vi blir opptatt av engler, vil 
disse få den oppmerksomheten som bare 
Jesus skal ha. Opptatthet av engler vil 
føre til tilbedelse av engler. Da ender vi 
opp i åndelig villfarelse og hedenskap. 
 
Det er kun falne engler som tar imot 
menneskers tilbedelse. Da Jesus ble fris-
tet av Satan, viste han ham alle verdens 
riker og sa at han kunne få alt dette der-
som han ville tilbe ham. Jesus svarte 
”Gud alene skal du tilbe og ham alene 
skal du tjene”. Da Johannes ville kaste 
seg ned for føttene til engelen som had-
de gitt ham åpenbaringen, ble han straks 
stanset av engelen som sa: ”Vokt deg for 
dette. Gud skal du tilbe”. (Åp 19,10). Der-
som man møter en engel som vil ta imot 
vår oppmerksomhet og tilbedelse, så er 
det en demon man har møtt. 
 
Alle vi troende har en engel til å beskytte 
og bevare oss. Salme 91,11-12 sier:  For 
Han skal gi sine engler befaling om deg, 
så de bevarer deg på alle dine veier. På 
sine hender skal de bære deg, så du ikke 
støter din fot mot noen stein.  Disse eng-
lene står til tjeneste for oss slik det be-
skrives bl. a. i Hebr 1,14. Spesielt viktig er 
det å se at englene tar imot instrukser fra 
Gud slik det står i Salme 103,20-21 Lov 
Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, 

som gjør etter Hans ord og lyder Hans 
ords røst. Lov Herren, alle Hans hærska-
rer, dere Hans tjenere, som gjør det som 
er til velbehag for Ham. Når vi ber, skjer 
det noe i åndeverden. Guds engler mot-
tar befaling fra Gud. 
 
Englene arbeider for å få folk frelst. De 
kan ikke selv forkynne evangeliet, men 
de ”arrangerer” situasjoner der folk får 
høre budskapet. En interessant fortelling 
om dette står i Ap gj 10,3-6 og 8,26 om 
hvordan evangeliet ble forkynt for Korne-
lius og hoffmannen. Englene er budbæ-
rere som overleverer budskap fra him-
melen til jorden slik Maria fikk budskapet 
om at hun skulle føde Jesus og slik Josef 
fikk beskjed om å flykte til Egypt og sene-
re vende tilbake. En triumferende engel 
satt ved graven og fortalte om Jesu opp-
standelse. 
 
Englene er hjelpere slik Elias fikk hjelp i 
sin depresjon der han lå under gyvelbus-
ken. Jesus fikk hjelp av en engel i Getse-
mane og Peter ble to ganger hjulpet ut 
av fengsel. Englene var en natturlig del 
av de første kristnes liv. Englene henter 
troende som dør og de tilber rundt Guds 
trone. 
La oss regne med englene men være 
opptatt med Jesus. De er tjenende ånder 
for alle som skal arve frelsen, men Jesus 
er Frelseren. 
 

Leif S. Jacobsen 

J E G  T R O R  P Å  E N G L E R  

Pas tort ea m et , 
Leif S. Jacobsen 
og Roald Zwei-
dorff ser med 
takkn eml igh et 
tilbake på et ar-
beidsår fylt av 
massevis av gle-
der, og mye ar-

beid. Vår takk går til Herren for kallet og 

utfordringene i en spennende tjeneste 
for en menighet som søker Gud.  

Kerstin og Leif sammen med Bjørg og 
Roald opplever å være omsluttet av en 
menighet som er inkluderende og som vil 
videre ”inn i landet”.  

Vi ser fram til neste år, 2010, med glede 
og ikke en så lite undring og spenning i 
forhold til de utfordringene som Herren 

vil gi oss som pastorer og menighet un-
derveis.   

Pastorteamet vil, med sine respektive 
hustruer, ønske dere alle i menigheten 
og menighetens venner – ingen nevnt og 
ingen glemt – 

En Velsignet God Jul og et Godt Nytt År.  

Leif og Roald 

J U L E H I L S E N  F R A  P A S T O R E N E  



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

Roald Zweidorff 
Tlf 91 57 39 86 
roald.zweidorff@ 
centralkirken.com 
 

 
Legleder 
Brede Aasen 
Tlf 90 09 78 86 
brede.aasen@broadpark.no 
 

Gaver 
Bank: 3625.87.07936 
 

Kontortid: 
Mandag, onsdag, fredag 
kl 1000-1400 
Tlf: 55 31 65 80 
 

 
 

Nettside: 
www.centralkirken.no 
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Vi nærmer oss jul og menighetens tradi-
sjonelle julefest som avholdes søndag 3. 
januar 2010 kl 1700.  Vi håper på et godt 
fremmøte slik at vi kan få oppleve en 
hyggelig julefest, og ønsker med dette et 
hjertelig velkommen til store og små. 

RADIOGUDSTJENESTE 
10. JANUAR 2010 
 
NRK P1 vil denne dagen sende sin radio-
gudstjeneste fra Centralkirken i Bergen. 
Vi vil komme tilbake med mer informa-
sjon om detaljene i forbindelse med 
gudstjenesten. 

M E N I G H E T E N S  J U L E F E S T  
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Dette er en gudstjeneste for den som vil 
inngå eller fornye sin pakt med Gud.  
 
25. desember 1747 oppfordret John 
Wesley metodistene til å fornye 
sin pakt med Gud. Hans første pakts-
gudstjeneste ble holdt 11. august 
1755 og Wesley utga liturgien for denne 
gudstjenesten som en brosjyre. 
Den ble benyttet uendret i bortimot 100 
år.  
Etter en del endringer som gir menighe-

ten mer aktiv deltakelse i gudstjenesten, 
har denne gudstjenesten siden vært en 
kilde til velsignelse både for vår kirke og 
for andre kirker. 
 
På den ene siden er pakten Guds løfte 
om at han vil fullføre i oss og ved 
oss alt det han kunngjorde gjennom Je-
sus Kristus. På den annen side er vi 
forpliktet til å leve, ikke lenger for oss 
selv, men for ham som gav seg selv 

for oss og som kaller oss til å tjene ham. 
Vi fornyer stadig og på ulike måter våre 
løfter om innvielse.  
 
I paktsgudstjenesten møtes vi til en guds-
tjeneste som generasjoner før oss har 
gjort, for at vi med glede og alvor kan 
fornye den pakten som binder oss til 
Gud.  
    rz 

J U L E K O N S E R T  

Fredag 18. desember 
kl 1900 

blir det julekonsert i  
Centralkirken. 

Dette blir en musikalsk 
opplevelse i ord og toner. 

 
 
 
 
 
 

 

De medvirkende er:  
Veslemøy Fluge Berg (sopran), 
Thomas Bachmann (saksofon),  
Torunn Bachmann (trombone),   
Daniel Sabbah (flygel),  
Trond Olsen Ytrøy (orgel),  
Centralkirkens sangkor,  
Centralkirkens minikor,  
Centralkirkens lovsangskor. 
Andakt ved pastor Leif S. Jacobsen. 

 
Gratis entré 

 
Alle er hjertelig velkommen! 



Mandag 30. november 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 

Tirsdag 1. desember 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 6. DESEMBER 

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

 

Mandag 7. desember 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Juleverksted 

 

Tirsdag 8. desember 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Fredag 11. desember 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 
Juleavslutning 
 

SØNDAG 13. DESEMBER 

Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved Roar Bar-
men-Fløisand og Anita Barmen-
Fløisand 
Jungelgjengen. Lovsang. 
 

Tirsdag 15. desember 
Kl 1130 Formiddagstreff                   
Dagens gjest: Leif Jacobsen 
Sang: Kjell Abrahamsen 
Greta Abrahamsen leder 

 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 20. DESEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved 
Dag-Martin Østevold og Karen Kristi-
ne Rasmussen. Sangkoret. 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 
 
 
 

TORSDAG 24. DESEMBER 
JULAFTEN 
Kl 1500 Julaftensgudstjeneste 
ved pastor Leif S. Jacobsen og Miriam 
Østevold 

 

FREDAG 25. DESEMBER 
1. JULEDAG 
1.juledag 
Kl 1200 Gudstjeneste ved pastor Leif 
S. Jacobsen og Brede Aasen 
 

SØNDAG 27. DESEMBER 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Per 
Braaten og Else Marie Rasmussen 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

SØNDAG 3. JANUAR 
Kl 1700 Menighetens julefest 

 

Mandag 4. januar 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 
 

Tirsdag 5. januar 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 10. JANUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Radiogudstjeneste på NRK 
ved pastor Leif S. Jacobsen og 
legleder Brede Aasen 
Sangkoret 
Jungelgjengen. Lovsang. 

 

Mandag 11. januar 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 
 
 

Tirsdag 12. januar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Fredag 15. januar 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 

 

SØNDAG 17. JANUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Paktsgudstjeneste ved  
pastor Leif S. Jacobsen og 
pastor Roald Zweidorff. 
Nattverd 
Minikoret 
Jungelgjengen. Lovsang. 
 

Mandag 18. januar 
Kl 1130 Blåklokken misjonsforening 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 

 

Tirsdag 19. januar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Liv Rise og 
Gjertrud Knudsen 
Kl 1930 Sangkoret øver 

 

SØNDAG 24. JANUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Leif 
S. Jacobsen og Karen Kristine Ras-
mussen 
Jungelgjengen. Lovsang. 
 

Mandag 25. januar 
Kl 1700 Myldredag 
Kl 1730 Babysang, Knøttsing, Crusifax 
 

Tirsdag 26. januar 
Kl 1930 Sangkoret øver 
 

Fredag 29. januar 
Kl 1900 Ungd.klubben Støperiet 
 

SØNDAG 31. JANUAR 
Kl 1040 Bønn i møterommet 
Kl 1100 Gudstjeneste ved pastor Per 
Braaten og Anita Barmen-Fløisand 
Jungelgjengen. 
Lovsang. 

V I  M Ø T E S  I  K I R K E N  D E S E M B E R / J A N U A R  



Menigheten kan se tilbake på en rik og 
velsignet helg 23.-25. oktober, med 
evangelisten Svein Nordvik og hans team 
på 7 personer. De var alle tidligere narko-
mane som nå er helbredet og fri fra ru-
sen. 
 
Svein Nordvik hadde en sterk forkynnelse 
og de andre vennene medvirket med 
sine vitnesbyrd og glad sang. Gud hadde 
virkelig gjort noe stort for disse og det 
var vitnesbyrdene deres fylt av. Det var 
fantastisk å høre hva Gud hadde løst 
dem fra. De besøkte landsfengselet og 
hadde friluftsmøte på Vågsalmenningen 
og hadde fire møter i Centralkirken. 

Teamet var i Nygårdsparken og forkynte 
for de narkomane hvor noen i teamet 
hadde hatt sitt oppholdssted tidligere. 
De var svært skremt over den lave alder 
som ungdommen hadde i parken. Her 
har vi en stort bønneemne midt i vår 
egen by. Før møtene og fengselsbesøket 
samlet de seg i bønn for møtene. I lands-
fengselet var det 4 av de innsatte som 
tok imot frelsen. 
 
Når jeg skriver dette ble jeg minnet om 
min egen ungdomstid da vi besøkte feng-
selet, militæret på Marineholmen og 
Garnes, vi hadde også torgmøter. 
Arthur Ekeberg, som var pastor i Central-
kirken på den tiden, var ofte med oss. 
Gerd, hans datter, fortalte at når moren 
ikke kunne være med sin mann på grunn 
av mindreårige barn hjemme, da lå hun 
på kne og ba til Gud om sjelers frelse. 
Svein Nordvik talte over det som Gud 
hadde lagt på hans hjerte. En kveld talte 
han om bønn og den kamp det kan være. 
Alltid vil den onde forstyrre og få tanke-

ne bort fra Gud og våre bønner. Denne 
kvelden gav meg mye til ettertanke. I dag 
med TV, aviser og blader er det mye som 
avleder oss. Tiden vi skulle ha brukt til 
bønn blir ofte redusert. 
 
Svein Nordvik sa selv at vi er et team som 
brenner for Jesus. Budskapet er ikke bare 
noe vi sier, men vi brenner for at andre 
skal møte Jesus. 
La oss be om at Gud setter hjertene i 
brann, så flere kan få oppleve frelsen i 
Jesus Kristus. 

Aud Hovde 

E V A N G E L I S E R I N G S A K S J O N E N  

Menighetens konfirmant dette året, 
Vegard Fotland Eikum, blir presentert for 
menigheten søndag 
29. november. I den-
ne forbindelse får 
Vegard overrakt en 
bibel som gave fra 
menigheten.  
 

 

Vegard er sønn av Geir Frode Eikum og 
Åshild Fotland Eikum. Vi ønsker Guds rike 
velsignelse over konfirmanten og famili-
en. 

    rz 

K O N F I R M A N T  

På allehelgenssøndag hadde Centralkir-
kens menighet gleden av å ta opp to fa-
milier som nye medlemmer.  Det var 
familiene: 
Anette og Jon Helge Hanssen-Fløisand, 
og deres to barn, Lars Joakim og Elias 
Hanssen-Fløisand, som følger sine foreld-
re og er nå innført i Centralkirken som 
menighetsbarn. 

M E D L E M S O P P T A K E L S E  

Menighetens høstofferdag fant sted 
søndag 18. oktober. Roar Fotland talte ut 
fra Peters bekjennelse da Jesus spurte 
”Hvem sier dere at jeg er”. Det ble virke-
lig en høytidsstund i kirken. Høstofferet 
innbrakte kr 32.000 og vi takker enhver 
som bidro til dette resultatet. 

M E N I G H E T E N S  
H Ø S T O F F E R D A G  

Silje Elise og Bjørn Olav Hammerstad og 
deres to barn, Lukas Olai og Linus Kaspari 
Hammerstad, som følger sine foreldre og 
er nå innført i Centralkirken som menig-
hetsbarn. 
 
Menigheten er glad for å rekke samfun-
nets høyre hånd til våre nye medlemmer 
og barna deres. Herren velsigne våre 
venner. 



Å bringe Guds kjærlighet ut til alle 
mennesker i ord og i handling var 
temaet for diakoni- og misjonssøn-
dagen som diakoni og misjonsutval-
get hadde ansvaret for 4. oktober 
2009. 
 
Diakoni blir ofte omtalt som en tjeneste. 
Enten det handler om å tjene andre i ord 
og handling eller å framvise en særskilt 
holdning i møte med hverandre og ska-
perverket. Ja, tjenesten kan omtales som 
kjærlighet i praksis. Diakoni er m.a.o. 

kirkens omsorgstjeneste; diakonien er 
evangeliet i handling. Jesus er vårt forbil-
de i våre møter med hverandre. Han 
vendte aldri sitt ansikt bort fra noe men-
neske. 
Vi som var til stede denne diakoni- og 
misjonssøndagen ble gjennom ord, sang, 
dramainnslag, tekstlesning og tale min-
net på at kjærlighetens språk er det 
eneste som når fram til hjertene. Kjærlig-
heten kan forsone og fornye og den kan 
hjelpe mennesker fram til Gud. 
Under kirkekaffen ble vi også utfordret til 

å utføre gode og diakonale gjerninger i 
hverdagen. Vi fikk utdelt en fin brosjyre 
som kan hjelpe oss til dette. 
 
Diakoni og misjonsutvalget har som mål 
å bevisstgjøre oss alle på hva diakoni er, 
og hvordan vi kan være med på å utøve 
diakoni. Dette ble på en veldig fin og le-
vende måte belyst gjennom hele denne 
søndagen i kirken. 
 
”Så blir de stående disse tre. Tro, håp og 
kjærlighet, men størst blant dem er kjær-
ligheten.” 
 

Hilde Linnsund 

” Å  B R I N G E  G U D S  K J Æ R L I G H E T  U T  T I L  A L L E  
M E N N E S K E R  I  O R D  O G  I  H A N D L I N G ”  

B A S A R  T I L  I N N T E K T  F O R  G A T E B A R N S E N T E R E T  

Mannskoret Brage, ledet av Espen Selvik, 
viste stor innlevelse og sangglede i sin 
avdeling med negro spirituals og gospel-
sanger. Og Skala Brass ga oss et spekter 
av klangopplevelser – fra de sarteste 

Kirkesalen var fullsatt da Centralkirkens 
Sangkor - i samarbeid med Bergens Turn-
forenings Orkester (BTO) og gjester, 
mannskoret Brage og Skala Brass Band, 
inviterte til konsert i kirken vår.  Vårt 
eget Sangkor ønsket velkommen og både 
åpnet konserten - og avsluttet i et mektig 
samspill med BTO i Bachs kjente koral 
”Herre Gud, du er og bliver” fra Kantate 
nr 47 og salmen ”Gjør døren høy, gjør 
porten vid” i arr. av R. Vaughan Williams, 
der så vel kor som menighet fikk være 
med i lovprisningen av Herren. Et mektig 
inntrykk gjorde det når menigheten reis-
te seg og deltok i avslutningskoret!  

toner til det mektigste tonebrus. BTO 
spilte under sin dirigent Ingar B. Nordby. 
I egen avdeling var det særlig ”I en Klos-
terhage” av Ketelby som gjorde inntrykk.  
Her kunne vi leve oss inn i en atmosfære 
av munkekor, fuglekvitter og klosterklok-
kers klang. 
Det å få synge med Symfoniorkesteret 
ble for Sangkorets medlemmer en spesi-
ell opplevelse og glede, og vi håper at 
dette samarbeidet kan gjentas. 
Stor takk til alle som gjorde dette mulig! 

 
Inge Fjørtoft   

S P E N N E N D E  O G  V A R I E R T  M U S I K K A F T E N  1 8 .  O K T O B E R  

Åpne hjerter,  åpne sinn, åpne dører. 

Etter ett år med arbeid og forberedelser 
var lørdagen endelig kommet. 
Central Hall var omgjort til basar og 
salgsmesse, og en mengde flotte ting var 
på plass. 
Utvalget var enestående, med håndar-
beider, tekstiler, trearbeider, smykker, 
bildet, malerier og mye, mye mer. 
Central Hall var godt besatt da det hele 
startet. 
Forventningene og spenningen var stor 
da Gunvor E. Østevold åpnet basaren. 
Hun fortalte om prosjektet i Kiev, og ori-
enterte om basaren og det som skulle 
skje fra kl 12.00 til kl 16.00. 
Hun leste fra 1. Kor 1.3 om Guds nåde og 
Guds fred.  

Første timen koste vi oss med kaffe, 
rundstykker, saft og kaker, og lyttet til 
sang av Knøttsing og til pianomusikk og 
fiolin av Rasa og hennes venninne Eline.  
Da åresalget begynte kl 13.00 var Central 
Hall helt full av store og små med for-
ventninger og spenning. 
Åresalget i to omganger gikk strykende, 
og siste rest av loddbøkene ble solgt. 
Søndagen på gudstjenesten ble alle invi-
terte til kirkekaffe og overraskelse i Cen-
tral Hall. 
Der fikk de som ikke hadde hatt anled-
ning til å være med på basaren om lørda-
gen sin anledning til å kjøpe lodder og 
støtte prosjektet. 
 

Damene i ”Kreativ Arbeidsgruppe” vil 
takke alle som var med og bidro med 
tilrettelegging og gjennomføring. Og en 
stor takk til alle dere som bidro til et fan-
tastisk resultat.  
Vi fikk inn kr 47.500,- 
Alt går uavkortet til gatebarnprosjektet – 
Gud til ære, mennesker til gagn!  

Gunvor E. Østevold 



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

Bokhandelen som setter kristen 

litteratur og musikk i fokus 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrlidsallmenningen 

Telefon 55 31 79 63 

www.vestbok.no 

KIRKEVERTER 
 
Søndag 6. desember 
Aud & Einar Lillevik 
 
Søndag 13. desember 
 
 
Søndag 20. desember 
Bjørg & Mikal Vindenes 
 
Torsdag 24. desember 
Guri Johansen & Harald Monsen 
 
Fredag 25. desember 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
 
Søndag 27. desember 
Aud & Einar Lillevik 
 
Søndag 3. januar 
Solveig & Hans Kristian Rygg 
 
Søndag 10. januar 
Guri Johansen & Harald Monsen 
 
Søndag 17. januar 
Aud & Einar Lillevik 
 
Søndag 24. januar 
Bjørg & Mikal Vindenes 
 
Søndag 31. januar 
Solveig & Hans Kristian Rygg 

 

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 

 

 

SIGNY MADSEN TIL MINNE 

I en alder av 88 år fikk Signy Madsens 
jordiske legeme sovne inn i døden, sam-
tidig som hennes frelste ånd ble kalt 
hjem til Gud. Det skjedde den 9. septem-
ber. Noen dager senere fant bisettelsen 
sted fra Solheim Kapell under stor delta-
gelse fra den nærmeste familie, slekt og 
venner. Nå er hun borte fra legemet og 
hjemme hos Herren. 

Signy Madsen, som vokste opp i Skutevi-
ken, fant som barn veien til Centralkir-
kens søndagsskole. Her ble hun tatt vel 
imot, og senere ble Centralkirken hennes 
åndelige hjem gjennom hele livet. Her 
møtte hun også Kjell Madsen som senere 
skulle bli hennes trofaste ektemann. 
Sammen fikk de bygge et trygt og godt 
hjem både for seg selv og sine barn.  

Signy Madsen var en stillferdig kvinne, 
men likevel sosial og aktiv i all sin ferd. 
Hun hadde flittige hender, var dyktig 
med alt håndarbeid, behersket koke-
kunstens mange skrevne og uskrevne 
regler og var blid og omgjengelig der hun 
hadde sin gang. I menighetens liv og vir-
ke fant hun sin plass i Sangkoret, hvor 
hun var trofast med i mange år. Hun ble 
også sterkt knyttet til Aftenmisjon. Dess-
uten tjenestegjorde hun på kjøkkenet – i 
Jesu navn – som den arbeidsglade og 
praktiske kvinne hun var. For henne var 
alt en tjeneste for Gud og menigheten. I 
moden alder fikk hun med sine hjelpen-
de hender også utføre en velsignelsesrik 
gjerning ved Metodistkirkens Alders-
hjem, hvor hun for øvrig tilbrakte de siste 
årene av sitt liv. Dette stedet ble for hen-
ne ”himmelens forgård”. 

Nå er livsløpet endt og målet nådd, den 
evige herlighet hos Gud. Signy Madsen 
døde som hun levde – rolig og trygg i 
Gud, ikke på grunn av egen sin fortjenes-
te, men alene ved Guds uforskyldte nåde 
i Kristus Jesus. Salige er de døde som dør 
i Herren! Vi lyser fred over Signy Mad-
sens gode minne iblant oss. 

                                                                            
Per Braaten 

TAKK 

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, 
gode ord og blomsterhilsener ved vår 
mor, Signy Madsens, bortgang. 
Marit, Øystein og Ann Helen m/familie. 
 
Centralkirken Menighet takker hjertelig 
for minnegaven i forbindelse med begra-
velsen til Signy Madsen. Gaven på kr 
5450,- går i sin helhet til Centralkirkens 
menighetsarbeid. 
Vi lyser fred over hennes minne. 
 

Roald Zweidorff 
pastor 

 

 

GRATULERER 
 
Jan Prestø  
80 år 7. desember 
 
 

 



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  

- Det var naturlig for oss å gå ut av Leven-
de Ord i 2007. Vi, min kone og jeg, be-
stemte oss for å prøve en del menighe-
ter. Da vi kom til Centralkirken ble vi 
svært godt tatt i mot og vi fant raskt ut at 
her ønsket vi å bli. Vi fikk en sterk følelse 
av at her hører vi hjemme. Selv søkte jeg 
dypere røtter for min tro. Dette fant jeg 
også i det at Centralkirken tilhører den 
verdensvide metodistkirke med sine røt-
ter tilbake til den anglikanske og den 
katolske kirke. Vi opplever at Centralkir-
ken har en fin blanding av liturgi og ka-
rismatikk og at den evner å favne både 
unge og eldre på en god måte. Kirken har 
også et godt barnearbeid. Det var viktig 
for oss. 

 

- Ditt daglige virke er i organisasjonen 
Familier og medier hvor du er nytilsatt 
generalsekretær. Gratulerer med jobben! 
Hva er det viktigste for deg å utrette i 
denne stillingen? 

Du har kanskje sett ham. Høy, skjeg-
gete, smilende og omgjengelig. 
Bjørn Olav Hammerstad, nytilsatt 
generalsekretær i organisasjonen 
Familier & Medier, og nytt medlem i 
Centralkirken. Vi tilbrakte en etter-
middag med han og lærte å kjenne 
en mann med mange talenter; der-
iblant gaven til å skrive bøker og 
lage spillefilmer for barn. 
 
 

- Jeg ble døpt i Drammen metodistkirke 
som barn, forteller Bjørn Olav. Da vi kom 
tilbake til Vestlandet husker jeg at vi gikk 
i Centralkirken noen ganger. Det er tre 
episoder som særlig har brent seg fast: 
en gang var det en konkurranse i kirken 
hvor deltakerne skulle gå med en kles-
henger mellom beina. Jeg var heldigvis 
ikke med. En annen gang fortalte en av 
kirkens medlemmer at det er bedre å 
sitte på et høylass og tenke på Gud enn å 
sitte i kirken og tenke på høylasset. Og til 
slutt husker jeg en episode med en mann 
som lagde en rar munngrimase mens han 
forsøkte å spise en pølse. Dette er det jeg 
har av minner fra Centralkirken som 
barn. Som du skjønner, vi gikk ikke så 
ofte i kirken da jeg var mindre. Han smi-
ler i skjegget. 

 

- Men da jeg ble 18 år fikk jeg en radikal 
omvendelse mens jeg gikk i en karisma-
tisk menighet i Alvermarka i Lindås. Etter 
det var det full gass for Jesus. Jeg reiste 
etter hvert til Livets Ord hvor jeg gikk på 
bibelskole og deres Universitet. Jeg job-
bet også som søndagsskolelærer ved 
Livets Ord i fire år før jeg vendte tilbake 
til Bergen og Levende Ord. Her jobbet jeg 
i seks år. Jeg lærte mye og jeg var med i 
menighetens ledergruppe. 

 

- Men så valgte du å oppsøke Centralkir-
ken og i dag er du medlem. Hva skyldes 
dette veivalget? 

 - Jeg skal for det første videreføre visjo-
nen vår fra 1935 som handler om å sette 
kristne verdier på medienes dagsorden. 
Jeg skal videre jobbe strategisk for å gjø-
re organisasjonen aktuell for mennesker i 
dag og jeg skal følge opp organisasjonens 
arbeid og være nyskapende i forhold til 
nye tiltak. 

 

- Som om ikke du har nok å henge fingre-
ne i så skriver du bøker og lager spillefil-
mer for barn. Hvorfor har du latt deg 
engasjer av dette? 

 

- Jeg synes det er så spennende å formid-
le til barn, spille på deres fantasier og 
formidle gode verdier til dem. Jeg skal gi 
ut en bok nå til våren om Maja Mill. Kort 
fortalt handler dette om en jente som 
har en god dose fantasi og som lager 
unnskyldninger når hun kommer opp i 
litt uheldige situasjoner. Moralen i boken 
er at det er viktig å være ærlig, å ta gode 
valg og stå for disse. 

 

Bjørn Olav er inspirert nå: 

- Jeg har også laget tre filmer: Sverdet, 
Jakten på det bortkomne smykket og 
Julemysteriet. Dette er alle filmer som 
prøver å formidle noe av det samme. 
Gjennom disse filmene presenteres gode 
verdier og et verdifullt budskap. Ja, dette 
med kristne verdier og det kristne bud-
skapet er viktig for meg å formidle til 
barn, avslutter han. 

  Vetle Karlsen Eide 

 

 

 

E T  V E R D I F U L L T  B U D S K A P  
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