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

Centralkirken menighet
V å re f o k u s o m rå d e r: T je n e - in k l u d e re - v o k se - v i n n e

Evangelisering under Sykkel VM i Bergen 18.-24. september 2017
Det er nok blandete følelser i forhold til at
sykkel VM arrangeres i Bergen. Dette byr
nemlig på en god del utfordringer, men
også mange muligheter! Bergen Street
mission, JF og «Veien» Bibelskole i byen
har gått sammen om å arrangere «Gå sykkel VM outreach»! Det forventes mange
tusen tilreisende til Bergen disse dagene.
Tenk for en mulighet til å nå folk med
evangeliet om Jesus! Målet disse dagene
er å mobilisere flest mulig kristne ut i gatene til gateevangelisering, utdeling av Bibler, bønn for syke og kreativ forkynnelse.
Det daglige programmet (Mandag til fredag) ser foreløpig slik ut (endring kan skje):
KL 10.00-11.00: Samling i Misjonskirken
Bethel med bønn, lovsang og vitnesbyrd.
11.30-15.00: Evangelisering i sentrum.
19.00-21.00: Åpent kveldsmøte (ons-fre)
«Men jeg er ingen gateevangelist», tenker
kanskje du? Det er ikke jeg heller (red
anm); men vi har alle potensiale til å bli
det! Det finnes andre muligheter til å engasjere seg for dem som ikke ønsker å være

Trafikkavviklingen...


Centralkirken ligger i såkalt rød sone og
vil derfor være stengt for biltrafikk. Parkeringshuset i Rosenkrantzgaten ligger også i
rød sone og vil være stengt for inn- og utkjøring i perioden.
 Gående og syklende kan krysse løypene
på egne punkt når det er trygt, stort sett
der det er gangfelt. Vakter vil være behjelpelig.
 Folk oppfordres til å la bilen stå og
planlegge transport i god tid. Er du nødt til
å kjøre, må du beregne god tid.
Bygarasjen og Klostergarasjen holder åpen
under hele arrangementet. Her kan man på
forhånd sjekke ledige plasser på
www.bergenparkering.no
 "Det er stor fare for kø på hovedveiene

ute på gatene. Ikke minst gjennom
bønn. Det vil være folk som ber i Bethel mens evangeliseringen ute pågår.
Det er også noen som ønsker å arrangere en kafe i Sandviken, så her er
mulighetene mange. Evangeliseringen
foregår i team, så derfor dette en gyllen mulighet til å bli med et team bare
for å se hvordan de gjør det og for å se
hva som skjer når man forkynner Jesus på gaten og ber for folk. Jeg vil
oppfordre alle i Centralkirken til å engasjere seg! Bli med en dag eller kveld,
bli kjent med andre kristne i byen og
opplev folk bli frelst og helbredet på
nært hold. For det skjer! Kan du ikke
være med ut så vær med å be for
dette. Finn «GÅ-Sykkel VM outreach»
siden på Facebook for oppdatert info.
Bergen street mission (tverrkirkelig
evangelisering) møtes hver torsdag kl
18.30 hele året i Misjonskirken Bethel,
og går ut i byen for å evangelisere! Bli
gjerne med på dette om du føler deg
kalt til det.
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I dette nummeret:

i Bergensområdet under sykkel-VM. Flere tunneler og hovedveier er stengt for
vanlig biltrafikk alle dager mellom 08.30
og 19.00.
 Informasjon om kollektivtilbudet under VM, finner du på Skyss sine nettsider
Centralkirken oppfordrer folk om å la
bilen stå hjemme dersom man har tenkt
seg til kirken under sykkel VM!
Se aktuelle linker:
https://www.bergen.kommune.no/
aktuelt/tema/sykkel-vm/11149/article143392
https://bergen2017.no/trafikkavvikling/
https://bergenparkering.no/
Skyss sine nettsider.
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«Fire» nights med lovsang og bønn 26. - 28. september!
I forbindelse med den store felleskirkelige Lovsangs– og bønnesamlingen
som planlegges på Brann stadion 23.
juni 2018 vil det i løpet av høsten og
våren arrangeres flere forløperarrangementer. Du inviteres til lanseringsuke med bønn og lovsang tirsdag 26.–
torsdag 28. september! Tanken bak
både stadionsamlingen og preeventene er å samle folk fra alle byens
menigheter til komme sammen i tilbedelse og bønn. Denne uken kommer
tre stykker fra Ungdom i oppdrag basen på Kona, Hawaii, blant annet Amy
Ward som er kjent for sin profetiske

tjeneste. Det vil bli mye lovsang, bønn
og endelig skal informasjonen om stadionsamlingen lanseres offentlig!
Dette er også en strålende mulighet til
å bli kjent med folk fra andre menigheter. Planen for uken er ikke helt klar
i skrivende stund, men det vil bli møter hver kveld kl 19 i tre ulike menigheter. Torsdagen skal det være i Centralkirken. Flere ulike lovsangsteam
skal lede lovsangen.
Om du er glad i lovsang, bønn og
tverrkirkelighet er det «Bergen i
brann» annenhver mandag i partallsukene kl 18.30-20.30 i Bethel.

Dette skjer i september og oktober…
Tirsdag 29. august
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 30. august
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Fredag 1. september
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7.
klasse. Taco, lek og aktiviteter i
Central hall
SØNDAG 3. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler
Silje Halvorsen leder. Lovsangsteam
Presentasjon av konfirmantene
Barnekirke og kirkekaffe
Tirsdag 5. september
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 6. september
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Torsdag 7. september
Tur til Osterøy. Fitje - Svenheim -

Kossdalen - Hosanger. Oppmøte
ved Musikkpaviljongen, Byparken kl.08.00. Dette er høstens
første tur. Ved dårlig vær blir det
en alternativ tur (Eidsvåg - Eikeviken).
Fredag 8. september
Kl 1730-1900 Konf. undervisning
Kl 1900 CENTRALEN
ungdomsklubb, 1318 år. Kafè, leker,
aktiviteter og ord
for kvelden
SØNDAG 10. SEPTEMBER
Kl 1100 Familiegudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam. Korgfest etter gudstjenesten
Tirsdag 12. september
Kl 1645 Møte i menighetsrådet
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 13. september
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)

DET HAR KOMMET INN
FLERE TILHENGERLASS
MED KLÆR OG DIVERSE
TIL UKRAINA, OG INNTEKTEN HAR PASSERT
10.000 KR!
TUSEN TAKK FOR ALLE
BIDRAG!

med forbehold om endringer
SØNDAG 17. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste m fokus på misjon. Misjonsoffer. Bjørn Olav Hammerstad taler. Diakon Anne-Linda B.
Thorsen leder. Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe
PS! Den Norske kirke arrangerer
Gudstjeneste på Torgalmenningen kl
11. Vær med å be for dette!

NB! Mandag 18.-søndag 24. september arrangeres sykkel VM i
Bergen. Dette får store konsekvenser for trafikk og fremkommelighet. (Se egen artikkel)
Tirsdag 19. september
NB! Formiddagstreffet er avlyst på
grunn av sykkel VM og vanskelig
fremkommelighet til kirken
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 20. september
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Torsdag 21. september
Tur til Fana Golfbane. Skeievannet Siljustøl - Steinsvikveien
Oppmøte ved bybanestopp Nonneseter kl.10.30
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Fredag 22. september
Kl 1730-1900 Konf. undervisning
Kl 1900 CENTRALEN
ungdomsklubb, 13-18
år. Kafè, leker, aktiviteter og ord for kvelden

Tirsdag 3. oktober
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken

SØNDAG 24. SEPTEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Karen Kristine Rasmussen leder
Lovsangsteam. Barnekirke og
kirkekaffe

Torsdag 5. oktober
Byvandring Nordnesruten. Tollboden - Nordnespynten - Georgenes
verft - Sukkerhusbryggen.
Oppmøte ved BEF-kaien på Bradbenken kl.10.30

Tirsdag 26. september
Besøk av den nye tilsynspresten
på nord-vestre distrikt, Ingull
Grefslie! Hun vil komme innom
på sangkorets øvelse kl 1900. Ta
gjerne turen innom for å hilse på
henne også om du ikke er med i
sangkoret.

Fredag 6. –søndag 8. oktober
Centralens tur til TINE-hytten

Onsdag 27. september
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Kl 2000 Bønnemøte for hele menigheten
Torsdag 28. september
Kl 1900 Tverrkirkelig Lovsangs– og
bønnekveld i Centralkirken.
«Connected» med flere leder lovsang. Dette arrangementet er en
del av forberedelsene til fellessamlingen på Brann stadion 23. juni
2018.
Fredag 29. september
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7.
klasse. Taco, lek og aktiviteter i Central hall
SØNDAG 1. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd
Diakoniens dag. Diakon Åsta Marie
Olafsson taler. Silje Halvorsen leder
Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe

Onsdag 4. oktober
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)

SØNDAG 8. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste
Pastor Dag Martin Østevold taler
Silje Myntevik leder
Lovsangsteam. Barnekirke og
kirkekaffe
Uke 41: Skolens høstferie
Onsdag 11. oktober
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
SØNDAG 15. OKTOBER
Kl 1100 Gudstjeneste. Kjell-Morten
Bratsberg Thorsen taler. Diakon
Anne-Linda B. Thorsen leder
Lovsangsteam. Barnekirke og
kirkekaffe
Tirsdag 17. oktober
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Bergen bymisjon v/
diakon Tone Totland og Linda
Amundsen. Andakt, sang, servering
Kl 16.45 Møte i menighetsrådet
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 18. oktober
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)

Torsdag 19.oktober
Tur til Totland. Skytterhuset - vestre
Fjellbirkeland. Oppmøte ved Musikkpaviljongen, Byparken kl.09.30
Fredag 20. oktober
Kl 1730-1900 Konf. undervisning
Kl 1900 CENTRALEN
ungdomsklubb, 13-18
år. Kafè, leker, aktiviteter og ord for kvelden
SØNDAG 22. OKTOBER
HØSTOFFERDAG
Gudstjeneste kl 11. Dialogpreken ved
Bjarte Notnæs/Lars Enarson/Dag
Martin og menigheten. Pastor Dag
Martin Østevold leder. Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke og
kirkekaffe
Tirsdag 3. oktober
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 25. oktober
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Kl 2000 Bønnemøte for hele menigheten
Fredag 27. oktober
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7.
klasse. Taco, lek og aktiviteter
SØNDAG 29. OKTOBER
BOTS– OG BØNNEDAG
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag
Martin Østevold taler. Karen Kristine
Rasmussen leder. Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe

Besøk vår nettside
www.centralkirken.no og følg
oss på facebook:
www.facebook.com/
centralkirken-ibergen

C e n t ra lk ir k e n i Be rg e n
Vetrlidsalmenningen 8
5015 Bergen
Telefon: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.no
Samtale med pastor/diakon? Ta
kontakt for avtale

Høytlesning i Bergen kristne
bokhandel
onsdag 31. aug fra kl 10-11
I slutten av denne måneden lanserer
Hermon en ny utgave av Bibelen Guds
ord. De har laget et imponerende opplegg med lansering fra Nordkapp til
Lindesnes. I den sammenheng skal det
være maraton med høgtlesing fra den
nye utgaven i over 50 bokhandlere og
andre steder, over flere dager, hele
døgnet. Onsdag 30. aug kl 19 er det
høytlesning i Treseksten i Åsane. Høytlesiningen i Bergen kristne bokhandel
skal skje torsdag 31. august kl. 10-11.
Pastor Dag Martin Østevold fra Centralkirken skal være med å lese. Norli
på Lagunen overtar kl 11.
På torsdag fra kl 18.00 vil det også
leses utover hele natten i Tabernaklet
i Marken.

Valgets kvaler og verdier
Det er en del år siden Bondevik
lanserte
«Verdikommisjonen.»
Noen har sagt at et av de viktigste
tema i årets valgkamp er «norske
verdier.» Det er flott at politikere
er opptatt av det! For gode verdier
bør ligge til grunn for alle politiske
avgjørelser. Ikke bare for en nasjon
«hvis den føler seg truet.» Debatter i mediene denne høsten har
da også handlet om hva som er
norsk verdier. Og om det er forskjell på norske verdier og verdier
som er felles for mennesker i
mange kulturer. Når vi skal definere «norske verdier», blir det straks
litt vanskeligere. Alt fra Brunost,
bunad og dugnad– til ytringsfrihet
og likestilling har vært nevnt. Inspirert av en avisskriver; her er et
utdrag bibelske verdier fra A-til

nesten Å som kan være til hjelp
enten du er fra Norge eller Namibia: alt som er ære verdt, arbeidsglede, bønn til Gud, barmhjertighet, ekthet, enhet, forsonlighet,
fredsstifting, gudsfrykt, gavmildhet, gjestfrihet, gode gjerninger,
hjelpsomhet, hensynsfullhet, integritet, innvandreromtanke, jamentalitet, kjærlighet, lydighet,
medfølelse, mildhet, nøysomhet,
nådegavebruk, omsorg og omtanke, pålitelighet, renhet, respekt,
sannhet, sparing, trofasthet,
teamarbeid, talentutfoldelse, utholdenhet, vennlighet, visdom,
ydmykhet, ærlighet. Mon tro hva
som ville skjedd rundt mine omgivelser om jeg var opptatt av dem
i mitt eget liv, i familien, i menighet, på skole og jobb?
Pastor Dag martin

Vil du være med i Centralkirkens faste givertjeneste?
Centralkirken driver mye spennende
og godt arbeid. Særlig ønsker vi å
satse på arbeidet 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 ønsker å gi et
fast beløp hver måned så tas alle
gaver imot med stor takk. Dersom
du vil gi en engangsgave til menigheten kan du bruke dette kontonummeret: 3000.28.48542.
Det er to måter å komme i gang
med fast giver ordning:
Man henvender seg til Metodistkirkens hovedkontor og får et KID

nummer. Dette skriver man inn ved
belastning av nettbank, og pengene
sendes til Metodistkirkens hovedkonto; 8220.02.83747. Hver måned
oversendes pengene fra hovedkontoret til Centralkirkens konto.
Kontakt telefon 23 33 27 00 eller
send en mail til hovedkontoret
@metodistkirken.no
Alternativt kan man fylle ut skjemaet om avtalegiro, (dette finner du
bak i kirken eller du kan kontakte
kirkens stab for å få det) så foretar
banken automatiske månedstrekk.
Skjemaet sendes til Metodistkirkens

hovedkontor. Adressen er Postboks
2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO.
KID nummeret sikrer korrekt registrering og skattefradrag. Ved
årets slutt blir hver giver elektronisk
registrert med gavestørrelse hos
ligningsmyndighetene, slik at man
ved skatteberegning får igjen 25 %
av beløpet. Og den gode nyheten er
at beløpsgrensen for gaver med
skattefritak er øket til kr 30.000 per
år! Det er fullt mulig å gi større gaver, men det er maks 30.000 kr man
kan få fratrekk i skatt for.
På forhånd tusen takk for din gave!

