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LONDON: Alle konfirmanter i 
Centralkirken får en helgetur til 
London våren 2018. Turen 
innebærer kirkebesøk, shopping 
mm. Turen er i utgangspunktet 
gratis, men kan koste noe 
avhengig av antall konfirmanter.

UNDERVISNING: I løpet av 
25 undervisningstimer vil du få 
lære mer om Jesus og å følge 
Ham. Vi snakker om temaer 
som identitet og gruppepress, 
tro og vitenskap. 

HØYTID: Søndag 5. mai, 
2019 vil din konfirmasjon bli 
feiret med en høytidelig 
gudstjeneste i kirken. Dette 
skal være en flott opplevelse 
for deg og din familie.

LEIR: 25.-28. oktober drar vi 
på leir med andre ungdommer 
fra Metodistkirken i Norge. 
Stedet er Solåsen, utenfor 
Larvik. Egenandel på kr 500,- 
PS. Leiren er frivillig. 

UNGOMSKLUBB: 
Annenhver fredag kan du få 
være med i ungdomsklubben i 
Centralkirken. Her er det 
kiosk, leker, sosialt fellesskap 
og andakt. Centralen 
arrangerer også to hytteturer i 
løpet av året der du kan få 
være med. 

HEI. 
Du får denne 
brosjyren fordi du 
enten er døpt i 
Centralkirken og 
er menighetsbarn 
du går på 
ungdomsklubben 
Centralen eller du 
kjenner en som 
går her.  
Kanskje du 
kunne tenke deg 
å stå konfirmant i 
menigheten her?  
Du er hjertelig 
velkommen.  

Dag Martin 
Østevold, prest i 
Centralkirken

konfirmasjonstiden hos oss: 



 

Man må ikke være 
døpt i Centralkirken for 
å bli konfirmert hos 
oss. Har du en venn 
som kan tenke seg å 
konfirmere seg 
sammen med deg i 
Centralkirken er det 
bare flott! 
  Vi er ikke så mange 
konfirmanter som i 
Den norske kirke. 
Dette har også noen 
fordeler. Spesielt 
merker vi at samværet, 
samtalene og den 
avsluttende høytid får 
et personlig preg. 
Dette har tidligere 
konfirmanter satt stor 
pris på. 

Kanskje har du 
spørsmål til 
konfirmasjon i 
Centralkirken?  
Da vil vi invitere deg til 
et informasjonsmøte 
mandag 28. mai, 
klokka 20.00-21.30 i 
kirken. Der håper vi at 
du og dine foreldre/
foresatte vil komme. 
Da vil vi sammen bli 
enige om 
undervisningens 
møtetidspunkt og 
andre spørsmål. Du 
melder det på 
informasjonsmøtet 
ved å sende en epost 
til: dagmartin  
@centralkirken.no

Centralkirken i Bergen er 
en menighet i 
Metodistkirken i Norge, 
som igjen er en del av 
United Methodist Church. 
Metodistene har flere 
kirkesamfunn med mer 
enn 70 millioner 
medlemmer. 
Metodistkirken har vært 
etablert i Norge siden 
1856. Centralkirken i 
Bergen ble startet i 1890. 
  Det er likevel ikke store 
teologiske forskjeller 

mellom Den norske kirke 
og Metodistkirken. Derfor 
har også de to 
kirkesamfunnene en 
samarbeidsavtale som 
kalles «nådens fellesskap» 
hvor prester kan 
tjenestegjøre i begge 
kirkesamfunn. 

hva er centralkirken? hvordan bli konfirmant her? 

http://centralkirken.no
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Det var supert å konfirmere 
seg i Centralkirken. Jeg fikk 
en større forståelse for troen 
min. Opplegget hadde høy 
kvalitet, og hver og en fikk 
god oppfølging. Maja 
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Meld deg på informasjonsmøte 28.mai, klokka 20.00-21.30. Send epost til: dagmartin@centralkirken.no 

er du interessert?

Jeg var ikke en kristen da jeg 
begynte som konfirmant, men 
jeg ble det da vi dro på leir. 
Fellesskapet og samholdet var 
helt unikt. Nå føler jeg meg 
hjemme i kirken. Caroella
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Konfirmasjonen var en 
viktig tid i livet mitt. I 
tillegg til god 
undervisning og flott 
fellesskap, ble øynene 
mine åpnet for den 
kristne troen. Magne
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