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Vårt oppdrag: Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles! 

Nytt misjonsprosjekt for de neste 4 -5 årene 

Som mange kanskje er kjent med, er vårt 
misjonsengasjement i Liberia nå avsluttet. 
Resultatet er at Omegakirken er bygget 
og tatt i bruk og den afrikanske teologi-
studenten George Gboyee som vi har 
dekket utdanning for, har fullført sine 
studier og fått sin første ansettelse. Bar-
nas eget misjonsengasjement, bygging  av 
et vannpumpeprosjektet i Sierra Leone, 
er fortsatt i prosess. 
 
I tro til misjonsbefalingen har vi i Central-
kirken engasjert oss i et nytt misjonspro-
sjekt; Bibeloversettelse til Saafi – Saafi. 
Dette er språket for folkegruppen Saafi i 
Senegal i Vest Afrika. Prosjektet kommer 
via Wycliffe, en internasjonal organisa-
sjon som oversetter Bibelen for unådde 
folkegrupper. Oversettelsen er allerede 
kommet i gang, og Wycliffe sin målsetting 
er å fullføre oversettelsen av NT til saafi-
saafi språket innen år 2023, og samtidig 
arbeide for bibelspredning og bibelbruk 
blant saafi-folket. 
 
Saafi-folket teller rundt 200.000 og har 
bosetning i Senegal i Vest Afrika. Pr i dag 
er det kun noen få titalls kristne som man 
kjenner til i denne folkegruppen. Etter 
hvert som bibeltekstene blir tatt i bruk, vil 
de så snart de er ferdig sjekket av konsu-
lent, bli delt ut. Bibeltekstene vil bli 
spredd som lydfilm, via Facebook, via   
radioprogrammer og landsbybesøk med 
bibelstudier. 

Bibeloversetterne er et hollandsk/norsk 
ektepar, Hillebrand og Jorunn Dijkstra 
som nå bor i Norge. Ekteparet har tidli-
gere bodd i Senegal og behersker Saafi-
saafi språket. De er for øvrig meget 
språkkyndige og snakker seks forskjelli-
ge språk flytende. Ekteparet er allerede 
i gang med å oversette, men det er en 
møysommelig og langvarig prosess de 
har startet opp. Prosjektet vil ha en va-
righet på 4–5 år. Totalbudsjettet for 
dette misjonsprosjektet er NOK 250.000 
pr år i løpet av disse årene. Vår målset-
ning i Centralkirken er å bidra med NOK 
100.000 pr år. Wycliffe Internasjonalt vil 
bidra med resten slik at totalbudsjettet 
blir dekket. Våre prosjektmidler vil dek-
ke lønn til saafi-medarbeiderne, altså til 
morsmåloversetterne, og dekke admi-
nistrative kostnader rundt selve prosjek-
tet i Senegal.  
 
Vi vil i fire søndager i løpet av året ha 
fokus på misjon, og offergavene disse 
søndagene vil gå til misjonsprosjektet. 
Vi trenger mange gode misjonsvenner 
og glade givere for å nå vårt mål, 
100.000 kr pr år i 4–5 år. Ikke alle har 
anledning til å være i kirken de søndage-
ne vi har innsamling av misjonsoffer, 
men om du ønsker det er det fint om du 
vil bidra med din gave. Du kan bruke 
Centralkirken sitt kontonummer 
3000.28.48542 eller du kan bruke VIPPS 
521999, og da velger du alternativet 
«gave til misjon». 
 
Bibeloversetteren til saafi-saafi språket, 
Hillebrand, og lederen for Wyclffe Nor-
ge,  Agnes Lid, kommer og besøker oss i 
Centralkirken senhøstes 2019. Dette 
besøket er allerede klarert. Det blir 
spennende å møte dem og høre det de 
har å fortelle oss. 
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Menighetsrådet var samlet til seminar på Klosterha-
gen Hotell fredag og lørdag 18. til 19. januar i år.  Vi 
ønsker å dele litt fra seminaret her. 
  
Naturlig Menighetsutvikling  

Fredagen ble i sin helhet brukt til å snakke om Na-
Mu, (NaMU = Naturlig Menighetsutvikling) som er et 
konsept for menighetsutvikling. Som mange kanskje 
er kjent med, har Centralkirken jobbet systematisk 
med NaMu i en årrekke, og menighetsrådet mener 
at tiden nå er inne for å ta et nytt tak. Rent praktisk 
innebærer dette at et utvalg av menighetens med-
lemmer vil bli spurt om å svare på noen spørsmål 
om åtte kvaliteter ved vårt arbeid. En egen NaMu- 
gruppe vil være ansvarlig for planlegging og gjen-
nomføring av undersøkelsene. Og menighetsrådet 
vil ha det overordnete ansvaret for gjennomføring 
av tiltak. Som støtte i arbeidet har vi besluttet å be-
nytte oss av Jon Løvland, som er ansatt som menig-
hetsrådgiver i Metodistkirken i Norge. Jon var også 
med oss hele fredagen på seminaret og gav oss en 
grundig innføring av de viktigste prinsippene.  
 

Status for Mål -  og strategi 2018–2022  

Menighetsrådet brukte en del tid på å gjøre opp sta-
tus for de mål som er vedtatt i menighetens Mål- og 
strategidokumentet for 2018–2022. Fortsatt er vi av 
den oppfatning at menighetens struktur og leder-

skap er for lite kjent i menigheten, og dette vil vi 
gjøre noe med. Se for eksempel oversikten i dette 
menighetsbladet, som også vil bli gjort tilgjengelig 
både i kirkerommet og på hjemmesiden vår.  
Menighetens arbeid er forankret i fire fokusområ-
der:  
Tjene har som hovedmål å nå ut og tjener men-
nesker i kjærlighet 
Inkludere har som hovedmål å invitere mennes-

ker til fellesskap og tjeneste.  
Vinne har som hovedmål å lede mennesker til tro 

på Jesus 
Vokse har som hovedmål å hjelpe mennesker til 

å vokse i troen, gjøre disipler, forløse og sen-
de ledere.  

I tillegg har barnearbeidet og ungdomsarbeidet en 
naturlig og viktig plass i vårt menighetsarbeid:  
Barnearbeidet har som mål «at barna skal få bli 

kjent med den treenige Gud, og utruste de til 
å vokse opp og leve som kristne i verden» 

Ungdomsarbeidet har samme hovedmål som 
menigheten: «Å gjøre mennesker til Jesu 
disipler, så verden forvandles», men snevret 
inn til målgruppen 13–19 år. 

Lederne for fokusområdene og barne- og ung-
domsarbeidet er medlemmer av menighetsrådet 
(MR), i tillegg til representant for unge, represen-
tant for eldre, PU-leder, pastor, sekretær og MR-

Nytt fra menighetsrådet og organiseringen av Centralkirkens arbeid  
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leder. For at menigheten skal nå sine mål frem mot 
2022, er det særlig noen oppgaver vi trenger hjelp til:  

Besøkstjeneste: Det er ikke alle som har mulighet 
til å komme seg  til kirken og vi trenger flere til 
besøkstjeneste. «Alt dere gjorde mot én av disse 
mine minste brødre, det gjorde dere mot meg,» 
sa Jesus, og vi vet at dette har vært en viktig mo-
tivasjonsfaktor for mange av de som bidrar i 
denne viktige tjenesten. Kontaktperson er Anne-
Linda (leder for Tjene).  

Hentetjeneste: Har du muligheten for å la noen 
sitte på med deg når du skal til gudstjeneste? 
Det finnes et behov for denne tjenesten. Kon-
taktperson er Anne-Linda (leder for Tjene)  

Invitere hjem: Hva tenker du om å invitere nye 
hjem til middag etter en gudstjeneste? Menig-
hetsrådet tror dette kan være en fin måte å ink-
ludere mennesker på. Snakk gjerne med Mona, 
som er leder for Inkludere.  

Fellesskapsgrupper: Om du har lyst å være med i et 
husfellesskap, vil vi oppmuntre deg til å ta kon-
takt med Karen Kristine, som er leder for Vokse.  

Tjeneste og lederskap: Centralkirken er velsignet 
med mange frivillige som gjør tjeneste, og det er 
vi utrolig takknemlige for! Samtidig skal vi ikke 
legge skjul på at det er plass til mange flere til å 
gjøre tjeneste i alle våre fokusområder. Det er 
særlig behov for ledere innen barnearbeidet. Så 
vi oppmuntrer dere til å være frimodige og ta 
kontakt direkte med fokusleder, eller leder for 
barne– eller ungdomsarbeidet (se organisa-
sjonskart). Om du ønsker å gjøre tjeneste med 
de (nåde-) gaver du har, kan du også ta kontakt 
med pastor Dag Martin.   

Når vi snakker om arbeidet til fokusområdene, er det 
viktig å understreke at det ikke er medlemmene der som 
alene skal gjøre jobben, men ansvaret deres er å holde 
menigheten fokusert på fokusområdene. Og det er 
grunn til å glede seg over alt det som gjøres i menighet 
og nærmiljø på disse områdene.  
 
Gudstjenester arrangert av ungdommer  

Vi hadde tre gudstjenester i fjor høst, der vi i større grad 
forsøkte å trekke inn ungdommen både i planlegging og 
gjennomføring. På seminaret vårt ble disse gudstjenes-
tene evaluert. Bjørn Olav var med oss under evalue-
ringen fordi han har vært en nøkkelperson i dette arbei-
det, sammen med Kjell-Morten og Lars Henrik. Vi opple-
ver at Gud er tydelig til stede i gudstjenestene som de 
unge er med å arrangere. Målet for arbeidet videre vil 
være at vi i enda større grad klarer å involvere ungdom-
men. Det kan se ut som vi skal lykkes med dette. Det var 
en entydig oppslutning i menighetsrådet om at disse 
gudstjenestene bør fortsette, og det vil bli fire slike 

gudstjenester våren 2019. I tillegg fortsetter vi 
med «Alle-sammen gudstjenester,» og fortsatt vil 
det bli flest av de mer tradisjonelle gudstjeneste-
ne som vi er vant med. Generelt er menighetsrå-
det opptatt av at alle grupper og generasjoner skal 
kjenne seg inkludert i gudstjenestene! Barnas 
plass er viktig, og det er viktig med gudstjenester 
som når de unge.  Samtidig skal også vi som er i 
mer eller mindre «moden» alder kjenne at det er 
godt å være i kirken. Alle disse hensynene blir det 
jobbet mye med! Og så håper vi at enda flere vil 
finne sin plass, uavhengig av såkalt målgruppe. For 
mest av alt er det oppmuntrende bare å møtes! 
«Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet 
samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller 
oppmuntre hverandre, og det så mye mer som 
dere ser at dagen nærmer seg.» (Hebreerne 
10,25).  
 
Rollen som menighetsmedlem  

Hva forventer Gud av oss som tilhører Guds me-
nighet? Hva forventer vi selv av medlemmene 
våre? Hvordan kan vi sørge for at mennesker opp-
lever omsorg hos oss? Hva er de viktigste behove-
ne på kort og lang sikt for mennesker i kirken? 
Hvordan kan vi styrke og gi verdi til medlemmene 
våre i det vi allerede gjør? Og hvordan kan vi gjøre 
medlemskap mer betydningsfullt? (teksten fort-
setter etter oversiktene neste side). 
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Har du lyst å tjene  
menigheten? 

Ta veldig gjerne kontakt med den som har ansvar for det du har lyst a  
bli med pa , eller ta kontakt med pastoren, sa  hjelper han deg. Du 
er viktig! Her er en oversikt over menighetens utvalg/tjenester og 

de ansvarlige for hvert omra de. 

MENIGHETSRÅDET 
Leder og delegat Årskonferansen:           Knut Rasmussen 

Sekretær og delegat Årskonferansen: Ove Braaten 

Personalutvalget (PU):    Tor Harald Monsen 

Forvaltningsutvalget (FU):   Hans Kristian Rygg 

Fokus: Tjene     Anne-Linda Bratsberg Thorsen 

Fokus: Vinne     Dag Martin Østevold 

Fokus: Inkludere     Mona Lunke 

Fokus: Vokse     Karen Kristine Rasmussen 

Barnas Leder:     Solfrid Keilegavlen Aasen 

Ungdommens leder:    Kjell Morten Bratsberg Thorsen 

Seniorrepresentant:    Kari Fjørtoft 

Unge voksnes representant:   Silje Therese Nygård Lillevik 

Pastor:      Dag Martin Østevold  

MENIGHETSKONTOR Pastor: Dag Martin Østevold 

Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen 

Gudstenesteutvalget (GU) Pastor Dag Martin Østevold 

Forvaltningsutvalget (FU) Hans Kristian Rygg 

Personalutvalget (PU) Tor Harald Monsen 

Komité for nominasjon og frivillig le-
derskap (KNF)| 

  
Pastor Dag Martin Østevold 

kirkevert Hans-Kristian Rygg 

lyd Jo Lyshoel 

bilde Jarle Lillevik 

pp/bilde Åsta Marie Olafsson 

tolketenesten Jessica I. Moen 

pynting Kari Fjørtoft 

kirkekaffe Vigdis Lillevik 

tellere Svein Fæø 

misjonskoordinator Bjørn Martin Østevold 
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sangkoret Leder: Karin Angerman Nilsen 

Dirigent: Inge Fjørtoft 

lovsangsteam Solfrid Aasen 

Lars Henrik Østevold 

Trude Munkvold 

centralen Hovedansvarlig: Siv Bøe 

Ledere: Hilde-Kristin Østevold, Bjørn Arne 
Østevold, Dag Thomassen, Kjell-Morten  
B. Thorsen, Caroella Steffensen, Matilde 

Østevold, Silje Lillevik og Malin Bøe 

CK Sykkelklubb Knut Rasmussen 

Lars Henrik Østevold 

turgruppen Karin Angerman Nilsen 

Rune Nilsen 

formiddagstreffet Ingebjørg Lohne 

Gunnar Hammerstad 

Menighetsrådet hadde satt av tid til å drøfte disse spørs-
målene. Og vi hadde med oss innspill fra menighetskon-
feransen i 2018, der dette ble drøftet i grupper. Vi skal 
prøve å gi noen korte glimt fra de drøftingene vi hadde 
på seminaret:  
Kanskje viktigere enn det å være medlem, er det at våre 
venner i menigheten er trofaste og dedikerte i tjenesten. 
Trofaste tjenere i Guds rike er til stor velsignelse, og vi 
ønsker å ha stort fokus  nettopp på dette ved å oppmun-
tre til tjeneste og tilstedeværelse. Kanskje er det også slik 
at Metodistkirkens pågående diskusjon om menneskelig 
seksualitet hindrer noen fra å melde seg inn. Det skal vi 
ha respekt for. Det bør være lov å minne om medlems-
løftene som vi avga da vi valgte å bli medlem av menig-
heten. Vi lovet da at vi ville være trofaste mot menighe-
ten ved våre bønner, vårt nærvær, vår tjeneste, våre ga-
ver og vårt vitnesbyrd.  
 
Vi opplever at menigheten vår er en varm menighet, og 
at vi er flinke til å vise kjærlighet mot hverandre. La oss 
fortsatt oppmuntre hverandre til dette – og la oss særlig 

ha fokus på nye mennesker. Særlig bør vi utnytte de 
muligheter vi har under kirkekaffen, eller hvis noen 
til og med kan tenke seg å invitere nye medlemmer 
hjem til seg etter gudstjenesten, eller til sine husfel-
lesskap, til sangkoret eller formiddagstreff? 
 
Kirkevertene har et særskilt ansvar for å inkludere 
folk, men vi må alle ta del i dette viktige arbeidet. 
Den gode inkluderingen begynner kanskje i kirkedø-
ren når mennesker møter våre kirkeverter, men det 
er hele menighetens privilegium. 
 
Menighetens økonomi er basert på frivillige gaver.  
Og i dag har vi langt flere muligheter for å gi enn 
tidligere – både på grunn av vår overflod, og fordi 
det er lagt så godt til rette. Mest av alt oppfordrer vi 
faste givere til å etablere faste trekk via skattefriord-
ningen. Ordningen administreres sentralt via hoved-
kontoret, uten kostnad for vår menighet. Se baksi-
den for mer informasjon om hvordan du kan bli  fast 
giver. Samtidig er det av stor betydning at vi har 
fleksibilitet i menigheten til å gi våre gaver slik det 
er i dag ved at vi kan gi i gudstjenestene gjennom 
bankterminal, VIPPS eller i kontanter.  
 

Misjon  

Lørdagen fikk Menighetsrådet besøk av vår trofaste 
venn og misjonssekretær Bjørn Østevold. Han pre-
senterte forslag til misjonsprosjekt med støtte til 
bibeloversettelse. Menighetsrådet sluttet seg til for-
slaget, og dette kan du lese om på første side i me-
nighetsbladet.  

På vegne av menighetsrådet  
Knut Rasmussen/ leder  
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Dette skjer fra mars til  midten av mai      med forbehold om endringer 

Side 6 Centralkirken menighet 

NB! Merk bønnemøter i kirken hver 
tirsdag og torsdag kl 0700-0830, 
samt bønnens time i Mariannes gal-
leri (gatekapellet) hver onsdag kl 
1300-1400! 
 
Tirsdag 12. mars 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: «Åpne dører» ved 
Ole Petter Livden. Tema: Forfulgte 
kristne. Andakt, sang  og servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Fra 10.-16. mars er det farshjerte-
skole i Centralkirken på dagtid fra kl 
08-18. Kirkerommet vil derfor være 
opptatt disse dagene. Onsdag 13. 
mars er det åpent kveldsmøte for 
alle kl 19-21! 
 

SØNDAG  17. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor David 
Engebretsen fra Nordhordland    
bibelsenter taler. Anna Østevold og 
Bjørn Olav Hammerstad leder  
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
Kl 1900-2130 Alpha kurs 
 
Tirsdag 19. mars 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Fredag 22. mars 
Kl 1700 Stor utlodning til inntekt 
for Centralkirken menighet. Åresalg 
og trekning. God bevertning. Ta 
med hele familien! 
 

SØNDAG 24. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 

Pastor Dag Martin Østevold taler  
Silje Halvorsen leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
Kl 1900-2130 Alpha-kurs 
 
Tirsdag 26. mars 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 31. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste. Kjell-Morten 
Bratsberg Thorsen taler. Silje Mynte-
vik leder. Lovsangsteam. Barnekirke 
og kirkekaffe 
Kl 1900-2130 Alpha-kurs 
 
Tirsdag 2. april 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 4. april 
Tur med turgruppen. Arnaløypen: 

 

 

Stor basar med utlodning fredag 22. mars!  

        Velkommen til stor basarkveld med åresalg og trekning av hovedgevins-
tene i Centralkirken fredag 22. mars kl 17. God mat og bevertning for store 

og små. Inkluderende og fint felleskap, hvor vi treffes på tvers av alle alders-
grupper.  

Ungdomsklubben Centralen møtes også her denne fredagen, så merk at det ikke er vanlig 
Centralen denne fredagen.  

 
Vi har mottatt mange fine gevinster og her er noen av  

høydepunktene:  
Hybridsykkel 

Cruisebilletter for 4 personer Oslo-Kiel T/R i 3 stjernes lugar 
Kenwood kjøkkenmaskin 

Aaviken dobbelt vaffeljern 
Kaffemaskin 

Stavmikser med utstyr 
Mariusgensere 

+ mange flere fine gevinster 
 

Det koster kr 5 per lodd. Ønsker du å bidra med gevinster tar vi imot med stor takk.  
 

Hvis du har spørsmål, gevinster eller ønsker å være med å selge/kjøpe lodd: Ta kontakt med Randi og 
Steinar Jacobsen 917 15 482 – 906 00 684 eller Solveig og Hans Kristian Rygg 994 31 948 – 911 68 305.  
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år. Kafè, leker, aktiviteter og ord for 
kvelden.  
 
SØNDAG 5. MAI 
Kl 11 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vi 
gratulerer våre tre konfirmanter med 
dagen: Theodor Heldal, Keisha Mari 
Mikkelsen og Sjur Malkenes Misje. 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 7. mai 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 9. mai 
Tur med turgruppen. Knarvik-kirken-
Kvassnestemma. Oppmøte på Bergen 
busstasjon kl 10.20. Buss nr 300 fra 
Bergen busstasjon perrong C kl 10.30. 
 
SØNDAG 12.  MAI 
Kl 11 Gudstjeneste med nattverd  
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Karen Kristine Rasmussen leder     
Lovsangsteam. Barnekirke og          
kirkekaffe 
 

Stølsvegen – Ramnebergsvegen – 
Åsheim –Øyrane Torg. Oppmøte 
Byparken, Musikkpaviliongen 
kl.10.10 Bybane + buss nr.90 fra 
Nesttun T. kl.10.40  
 
Fredag 5. april 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

Kl 1900 CENTRALEN ung-
domsklubb, 13-18 år. 
Kafè, leker, aktiviteter og 
ord for kvelden.  
 

SØNDAG 7. APRIL 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Diakon Anne-
Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 9. april 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Biskop Ole D. Hage-
sæther. Tema: «Påsketanker» 
Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 10. april 
Kl 1900 Menighetskonferanse 

Tirsdag 23. april 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
Torsdag 25. april 
Tur med turgruppen. Fløien – Sko-
makerdiket – Søre Kamvei – Stare-
fossen - Fjellveien. Oppmøte ved 
Fløibanen nedre stasjon kl 10.20. 
 
Fredag 26.-28. april 
Tur til TINE hytten for CENTRALEN? 
Følg med for informasjon.  
.  
SØNDAG 28. APRIL 
VÅROFFERDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste. Arne Edvard 
Meling (fra blant annet Misjons-
sambandet på Askøy og Indremi-
sjonsforbundet) taler og leder lov-
sang. Pastor Dag Martin Østevold 
leder. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 30. april 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Fredag 3. mai 

Kl 1730 Konfirmasjons-
undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 

Side 7 

 

Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

 

PÅSKENS GUDSTJENESTER 
 
SØNDAG 14. APRIL 
PALMESØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste. Stud.theol Silje Halvorsen taler. Karen Kris-
tine Rasmussen leder. Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe 
 
NB! Ikke bønnemøte onsdag 17. april kl 13. Det er IKKE bønne-
møter om morgenen 16, 18 og 23. april. 
 
FREDAG 19. APRIL 
LANGFREDAG 
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste med nattverd. Pastor Dag Martin 
Østevold taler og leder 
 
SØNDAG 21. APRIL 
1. PÅSKEDAG OG OPPSTANDELSESDAGEN 
Kl 1100 Høytidsgudstjeneste med dåp. Roar Fotland taler. Dag 
Martin Østevold leder. Sangkoret 
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sendes pengene deretter uavkortet 
tilbake til Centralkirkens konto, fra 
Hovedkontoret. Kontakt telefon 23 
33 27 00 eller send en mail til ho-
vedkontoret@metodistkirken.no  
 
Beløpsgrensen for gaver med skatte-
fritak i 2018 er på kr 40.000 per år! 
Det er fullt mulig å gi større gaver 
gjennom denne ordningen, men det 
er maks 40.000 kr man kan få fra-
trekk i skatt for. De vil også kunne 
endre fast trekkbeløp i autogiro, 
hvis du etterspør dette. Send fore-
spørsel om dette til: hovedkonto-
ret@metodistkirken.no 

Centralkirken driver mye spennende 
og godt arbeid. Særlig ønsker vi å 
satse på menighetsarbeidet blant 
våre barn og ungdommer. Arbeidet 
koster penger og vi er avhengige av 
gaver for å drive vårt arbeid. Kan du 
tenke deg å bidra? Om du ikke øns-
ker å gi et fast beløp hver måned, så 
tas alle gaver imot med stor takk! 
 
HER ER TRE MÅTER Å GI PÅ, utover 
vanlig kollekt av kontanter: 
1. VIPPS. Betal til 521999 Central-
kirken menighet. Tjenesten er åpen 
hele døgnet. Menyvalget kommer-
opp umiddellbart og du kan velge 
hvem du vil merke din gave til: 

 Gave til menigheten 

 Gave til misjonen 

 Arbeid blant barn 

 Arbeid blant ungdom 
2. Engangsgave - eller med faste 
trekk til menigheten. Bruk konto-
nummeret til Centralkirkens menig-
hets gavekonto: 3000.28.48542 
3. Fast giverordning med skattefra-
drag - som vi anbefaler for våre 
medlemmer: 
Man henvender seg til Metodistkir-
kens hovedkontor og får et KID 
nummer. Dette skriver man inn ved 
belastning av nettbank, og pengene 
sendes til kirkens hovedkonto; 
8220.02.83747. Hver måned over-

Vetrlidsalmenningen 8 

5014 Bergen 

Telefon: 55 31 65 80 

E-post: post@centralkirken.no 

 

Samtale med pastor/diakon? Ta kontakt 

for avtale 

C en t ra lk i rken  i  Be rgen   
 

Vil du være med i Centralkirkens faste givertjeneste? 

BLI MED PÅ MENIGHETSTUR TIL STRANDEBARM TIL HØSTEN! VI HAR FLYTTET TUREN TIL 

14. OG 15. SEPTEMBER. SETT AV DATOEN ALLEREDE NÅ! 

Menighetsrådet har vedtatt at vi flytter 
menighetsturen til oppstarten av semeste-
ret i stedet for rett før sommeravslutninge-
ne. Vi tror at å reise på tur sammen i be-
gynnelsen av et semester kan være en god 
anledning for nye til å bli kjent med oss, 
samtidig som ungdommene og skoleeleve-
ne ikke får turen midt oppe i eksamensti-
den.  
Selv om tidspunktet er endret så  blir opp-
legget noenlunde likt som vi har gjort tidli-
gere.  Ungdommene reiser inn på fredag 
og resten av menigheten kommer inn på 
lørdagen og det blir felles gudstjeneste på 
søndag. 
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