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

En forglemmelse–  en tilfeldighet eller en ledelse? 

En  historie om hvordan et nykomponert 
verk i Bergen fant veien til en kirke i 
Köln. 
Egentlig startet det for 100 år siden da 
Centralkirken i Bergen ble bygget, plas-
sert på hjørnet nærmest Fløibanen som 
ble bygget samtidig. Til kirkens 100-
årsjubileum våren 2018, komponerte 
kantor Harald Jacob Holtet, Te Deum, et 
verk for kor og orgel og seks messingblå-
sere. Verket ble fremført under festguds-
tjenesten for jubileet, av Centralkirkens 
sangkor, kantor Harald Jacob Holtet på 
orgel og en blåsergruppe. Alle så nær som 
Bente leverte tilbake noten – Bente la 
den i vesken, oppdaget dette da hun kom 
bort til atelieret sitt i  Lille Øvregate – 
også det like ved Fløibanen. Hun la noten 
på pianoet ”for å huske å ta den med til-
bake til kirken”. Men noten ble liggende.  
 
En tysk turist gjorde som andre turister i 
Bergen, ruslet inn i Lille Øvregate etter at 
han kom ned med Fløibanen. Ett av Ben-
tes malerier med Bergensmotiver tiltrakk 
seg oppmerksomheten, og han gikk inn i 
atelieret. Her kom han i prat med Bente. 
Han oppdaget noten til Te Deum som lå 

på pianoet, og i den forbindelse fortalte 
han at han ledet et kor i  en kirke i Köln. 
Om han kunne få lov til å spille den? 
”Be my guest”, sa Bente. Etter gjen-
nomspillingen spurte han pent om han 
kunne få ta noten med seg. Igjen sa 
Bente ”Be my guest”, og ba en stille 
bønn om at dette ville bli tilgitt. 
Tilbake i Köln ønsket den tyske korlede-
ren at koret skulle fremføre verket, og 
han kontaktet komponisten, Harald 
Jacob Holtet, som er Centralkirkens 
faste organist. At verket var skrevet på 
norsk var ingen hindring. Dirigenten 
hadde norske venner som han rådførte 
seg med i forhold til tekstuttalen. Slik 
ble det til at verket ble fremført med 
originaltekst. I løpet av høsten var det 
tett kontakt mellom Harald Jacob Hol-
tet og den tyske korlederen.  Verket ble 
fremført på to konserter i to forskjellige 
kirker i Köln. Harald Jacob Holtet og 
Centralkirkens sangkor har fått tilgang 
til opptak av konsertene. Vakkert! 
(Bente ble tilgitt). Dessverre ønsker ikke 
korlederen å publisere  disse opptake-
ne i offentlige medier.                                   

Hildur Kleppe 

Menighetsmøte tirsdag 14.mai kl. 20.00-22.00 
 Vi inviterer primært bekjennende medlemmer, men også dere andre som har en 
kjærlighet og tilhørighet til menigheten. 2 saker står på dagsorden: 
1. Menighetsrådet går med tanker om vi skal foreslå at Årskonferansen 2020 nest siste 

helg i juni, holdes i Centralkirken.  Dette spørsmålet ønsker vi gjerne å høre menig-
hetens syn på. Fordi en slik årskonferanse vil kreve en god del arbeid fra mange i 
menigheten. Ønsker vi å ta på oss dette? Hva mener du? 

2. Namu-undersøkelsen fra mars og de svar mange av dere har gitt på den, vil bli pre-
sentert for menigheten av vår menighetsrådsgiver, Jon Løvland.  

Vi ønsker å løfte frem en del spørsmål fra denne undersøkelsen som vi svært gjerne 
ønsker menighetens innspill på.  Menighetsmøtet vil være en god og viktig anled-
ning også til å samtale åpent om ting som oppleves godt iblant oss -  og ting som 
utvilsomt kan bli bedre. Vi vil svært gjerne at dere benytter anledningen til å kom-
me. Til å dele og til å lytte! Til å være med å påvirke. Til alle som brenner for me-
nigheten eller ønsker å brenne for den – velkommen til Menighetsmøte! 

 

Verket ble i slutten av mars 

gitt ut hos Norsk Musikfor-

lag, og forlaget tok verket 

med seg til en noteutstilling 

på en musikkmesse i Frank-

furt i begynnelsen  av april. 



Det skjer fra midten av mai til slutten av august med forbehold om endringer  

Side 2 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! PS! Sjekk kalenderen på 
nettsiden vår for bønnemøter i som-
mermånedene. 
 
Tirsdag 14. mai 
Kl 2000 Menighetsmøte 
 
SØNDAG  19. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Menighetens 
ungdommer bidrar. Pastor Dag 
Martin Østevold taler over «Salme 
23, del 3». Silje Lillevik og Bjørn 
Olav Hammerstad leder. Lovsang-
steam. Barnekirke og kirkekaffe 
 

Tirsdag 21. mai 
Kl 1000 Tur med formiddagstreff  
Veteranbuss til Alver Hotell i Lindås 
Besøk i nye Knarvik kirke 
NB! Påmelding. Vi vil ha med flere!  
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 22. mai 
Kl 1800-1930: Informasjonsmøte for 
konfirmanter 2019-2020 
Kl 2000 Møte i gudstjenesteutvalget 
 
Torsdag 23. mai 
Tur med turgruppen. Turområde: 
Straume terminal-Ebbesvik. Oppmø-
te på Bergen busstasjon Perrong G kl 
1010 
 
Fredag 24.-søndag 26. mai 

Tur med Centralen til TINE-hytten 
 
 SØNDAG 26. MAI 
Kl 1100 «Alle sammen gudstjeneste» 
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam 
Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 28 .mai 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 29. mai 
Kl 1800-2000 Møte i MR 
 
Fredag 31. mai 

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

 

 

Invitasjon til informasjonsmøte for konfirmanter 2019 -2020 

Kunne du tenke deg å være konfirmant i 
Centralkirken? 
Opplegget vil inkludere ca.25 undervisningstimer fra 
slutten av august 2019, konfirmantleir i oktober sam-
men med andre metodistungdommer fra rundt om-
kring i Norge, og muligens en tur til London, våren 
2020.  
Datoen for konfirmasjonsdagen er foreløpig satt til 
søndag 3. mai 2020. Den kan endres om det passer 
bedre for de fleste av konfirmantene! 
Målet med undervisningen er å gi en god innføring i 
kristen tro og liv, og slik gjøre deg bedre kjent med 
Jesus og det Metodistkirken står for. Vi håper også at 
du vil møte nye venner i Centralkirken gjennom dette! 
Man må ikke nødvendigvis være menighetsbarn (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! Kanskje er 
du usikker på om hvor du skal konfirmeres? Vi vil der-
for benytte anledningen til å fortelle deg at du og dine 
venner er velkommen hos oss. Du må gjerne dele 
dette brevet med noen som kunne være interessert.  
Vi blir nok ikke så mange konfirmanter som i Den nors-
ke kirke. Men dette har også noen fordeler. Spesielt 
merker vi at samværet, samtalene og den avsluttende 
høytid får et mer personlig preg. Dette har tidligere 

konfirmanter satt stor pris på. 
Uansett vil vi ha et oppstarts- og informasjonsmøte sam-
men med deg, dine foresatte og de andre konfirmante-
ne, onsdag 22.mai kl.18.00-19.30  i kirken. Da vil vi sam-
men bli enig om undervisningens møtetidspunkt og 
andre spørsmål. Bekreft gjerne om du kommer til dette 
møtet eller ikke - på e-post. 
Det vil hjelpe oss om vi kunne få beskjed via e-post innen 
den 10. juni om du vil konfirmeres hos oss i Centralkir-
ken; dersom du allerede har bestemt deg for det.  
Velkommen til å ta kontakt med pastor Dag Martin,  
dagmartin@centralkirken.com eller på tlf. 912 44 063 
dersom du har spørsmål i mellomtiden! Jeg ser frem til å 
treffe DEG! Hilsen Pastor Dag Martin 

mailto:dagmartin@centralkirken.com


 

 
SØNDAG 25. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag Martin 
Østevold taler. Lovsangsteam Presenta-
sjon av konfirmantene og bibelutdeling 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 27. august 
Kl 1130 Formiddagstreff. Programmet 
kommer senere. 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

SØNDAG 2. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Tirsdag 4. juni 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 6. juni 
Rusletur med turgruppen (siste tur 
før sommeren) Turområde: Abore-
tet på Milde. Oppmøte Byparken, 
musikkpaviliongen kl 10.00. 
NB! Merk oppstart til høsten tors-
dag 9. september.  
 
SØNDAG 9. JUNI 
1. PINSEDAG 
Kl 1100 Høytidsgudstjeneste. Dag 
Martin Østevold taler og leder  
Sangkoret. NB! Ingen barnekirke 
kirkekaffe 
 
Tirsdag 11. juni 
Kl 1900 Sangkoret har årsmøte 
 
Fredag 14. juni 
Kl 1900 Avslutning på Centralen. Tur 
til Fløien med grilling og stratego 
 
SØNDAG 16. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Offer til vårt 
misjonsarbeid med bibeloversettel-
se.  Samuel Skrunes taler. Lukas og 
Bjørn Olav Hammerstad leder. Lov-
sangsteam. Barnekirke. Kirkekaffe 
 
Onsdag 26. juni 
Kl 2000 Arbeidsmøte med fokusom-
rådet VINNE 
 
SØNDAG 23. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Årskonferan-
sesøndag. Bjarte Haugland taler 
Silje Myntevik leder 
 
SØNDAG 30. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Not-
næs taler. Karen Kristine Rasmussen 
leder  

SØNDAG 7. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder 
 
SØNDAG 14. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler og leder 
 
SØNDAG 21. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Per 
Braaten taler og leder  
 
SØNDAG 28. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Not-
næs taler 
 
SØNDAG 4. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste. Arne Ed-
vard Meling taler. Karen Kristine 
Rasmussen leder 
 
SØNDAG 11. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste med natt-
verd Diakon Anne-Linda Bratsberg 
Thorsen taler og leder. Mulig 
solosang av Hans Marius Hoff 
Mittet, men ikke avklart i skriven-
de stund 
 
SØNDAG 18. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Diakon  
Anne-Linda Bratsberg leder. Lov-
sangsteam. Sangkoret. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 20. august 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 21. august 
Kl 1300-1400 Bønnemøtene i Ma-
riannes galleri starter opp igjen 
 
Fredag 23. august 
Kl 1730-1900 Oppstart av konfir-
mantundervisning for kullet 
2019/20. 
Centralen følger vanligvis samme 
turnus som konf.und, men følg med 
på nettsiden eller Facebooksiden. 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

VIKTIG 
INFORMASJON! 

Pastor Dag Martin Østevold 
skal ha studiepermisjon fra 
1. september til og med 30. 
november. I permisjonstiden 

skal han jobbe med å lage 
kommentarer til Salmenes 
bok for en ny studiebibel. 

 
Diakon Anne-Linda Brats-

berg Thorsen har fått innvil-
get permisjon hele året 

2020.  
 

Det kom inn kr 55.000 kr på 
basaren 22. mars og ca 

25.000 kr på vårofferdagen 
28. april. Tusen takk for de 

generøse gavene! 



8220.02.83747. Hver måned over-
sendes pengene deretter uavkortet 
tilbake til Centralkirkens konto, fra 
Hovedkontoret. Kontakt telefon 23 
33 27 00 eller send en mail til  
hovedkontoret@metodistkirken.no  
 
Beløpsgrensen for gaver med skatte-
fritak i 2019 er på kr 50.000 per år! 
Det er fullt mulig å gi større gaver 
gjennom denne ordningen, men det 
er maks 50.000 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:  
hovedkontoret@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; 

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   
 

Vi gratulerer våre konfirmanter; Sjur Misje,  Keisha Mikkelsen og Teodor Heldal! 

 
 

Vil du bli fast giver? 

mailto:hovedkontoret@metodistkirken.no
mailto:hovedkontoret@metodistkirken.no

