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

som konfirmant? 
5. Hva liker du å gjøre 

på fritiden? 
Teodor Heldal (14) 
Jeg bor i Fana og valgte å 
konfirmere meg i Central-
kirken fordi det er den kir-
ken jeg går i de få søndage-
ne jeg er her. Jeg ser frem 

Teodor Heldal, Keisha Mari Mikkelsen og Sjur Malkenes  Misje 

 

Bli kjent med våre nye konfirmanter  

Konfirmantene fikk føl-
gende fem spørsmål: 
1. Navn og alder 
2. Hvor bor du? 
3. Hvorfor valgte du å 

konfirmere deg i 
Centralkirken? 

4. Hva ser du mest 
frem til dette året 

til å bli kjent med de andre 
konfirmantene og lære mer 
om kristendommen. Jeg 
liker å drive med friidrett, 
spesielt høydehopp. Jeg 
spiller også på PCen. 
Keisha Mari Mikkelsen (14) 
Jeg bor i Åsane når jeg er 
hos mamma og på Askøy 
når jeg er hos pappa. 
Jeg valgte å konfirmere 
meg her fordi jeg ble døpt i 
denne kirken. Jeg ser frem 
til at jeg skal lære mer om 
kristendommen, bli kjent 
med folk og ha det gøyt. 
Jeg liker å spille volleyball 
og være med venner. 
Sjur Malkenes Misje (13) 
Jeg bor på Fjæreide og valg-
te å konfirmere meg i Cen-
tralkirken fordi jeg ble døpt 
her. Jeg gleder meg til å 
lære mer. På fritiden driver 
jeg med badmington. 

KIRKENS SOS søker frivilli-
ge! Vil du gjøre en for-
skjell for mennesker som 
har det vanskelig, og sam-
tidig oppleve personlig 
utvikling? De trenger men-
nesker som vil gi litt av 
tiden sin. Innføringskurs 
for nye frivillige medarbei-
dere starter 24. sept! 

 

Bli med på Alrek kulturfest 22. sept fra kl 12-16 med  Haukeland 

skole, Metodisthjemmet og Statsarkivet! Konserter, utstillinger, 

mat, omvisninger, byvandring, basar og mer! Metodisthjemmet 

trenger også frivillige. Se www.kulturfestalrek.no for mer info!  

Gå inn gjennom hans por-

ter med takkesang, inn i 

hans forgårder med lov-

sang. Takk ham og pris 

hans navn! For Herren er 

god, hans miskunnhet varer 

til evig tid, og hans trofast-

het fra slekt til slekt. 

Salme 100, 4-5 



Dette skjer fra september til oktober…         med forbehold om endringer  

Side 2 Centralkirken menighet 

NB! Merk bønnemøter i kirken hver 
tirsdag og torsdag kl 0700-08.30! 
 
SØNDAG 2. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler Diakon Anne-
Linda B Thorsen leder Lovsang-
steam. Sangkoret. Presentasjon av 
sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 4. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 5. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 6. september 
Rusletur med turgruppen til Totland
-Myrdalsvannet-Bjøllebotten. Opp-
møte ved musikkpaviliongen, By-
parken kl 09.30. 
 

Fredag 7. september 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb, 
 

 13-18 år. Kafè, leker, 
aktiviteter og ord for 
kvelden. 
 

SØNDAG 9. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
og dåp. Pastor Dag Martin Østevold 
taler og leder. Lovsangsteam  
Presentasjon av formiddagstreffet 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 11. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 12. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
SØNDAG 16. SEPTEMBER 
Kl 1100 «Alle sammen Gudstjenes-
te». Bjørn Olav Hammerstad taler. 
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam. 
Korgfest etter gudstjenesten. 
 
Tirsdag 18. september 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Arne Edvard Meling 

Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 19. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 20. september 
Tur med turgruppen. Hylkje-
Falkanger-Mellingen. Oppmøte ved 
Holbergstøtten på Torgalmenningen 
kl 1000. 
Kl 2000 Bønnemøte i kirkesalen 
 
Fredag 21. september 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

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

SØNDAG 23. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Offer til mi-
sjon. Dag Martin Østevold taler. Ka-
ren Kristine Rasmussen leder. Lov-
sangsteam. Sangkoret. Barnekirke og 
kirkekaffe 

 

 

 

            HEI!  - er du godt voksen og liker å synge? 
Liker du klassisk og moderne kor- og kirkemusikk? 

-Har du hørt at KORSANG ER BRA FOR HELSEN? 
-Savner du et positivt, sosialt og inkluderende miljø? 

 
DA ER CENTRALKIRKENS SANGKOR  KANSKJE NOE FOR DEG? 

                                                                                  
      Vi har ”beina på jorda”,  men 
    ”Synger for Gud” og ”Lover Herren”! 

og vi ønsker flere medlemmer – damer og herrer - i tillegg til  
dagens ca 25-30 sangere.  Øvinger tirsdag kl 19.00 – 21.15,   

     og vi synger bl.a. ved gudstjenester ca 2 ganger pr måned.  
     Vi vil svært gjerne ha DEG med!  - Tar du utfordringen? 
 

Flere opplysn. v korets leder Karin A. Nilsen mob. 41428570 , organist Harald Jac. Holtet  
91744812 eller dirigent Inge Fjørtoft 92834485. 



 

Tirsdag 30. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 1. november 
Tur med turgruppen. Løvstien fra 
melkeplassen-Solheim-
Danmarksplass. Oppmøte ved mu-
sikkpaviliongen, Byparken kl 10.30 
 
Fredag 2.—søndag 4. november 
Tur til Tinehytten med Centralen 
 
SØNDAG 4. NOVEMBER 
ALLEHELGENSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Diakon Anne-
Linda Bratsberg Thorsen leder. Lov-
sangsteam. Sangkoret. Barnekirke og 
kirkekaffe 

Tirsdag 25. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 26. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet  
(Mariannes galleri) 
 
SØNDAG 30. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Ungdomsteam har ansvaret.  Lov-
sangsteam. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 2. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 3. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 4. oktober 
Tur med turgruppen til Lysekloster-
Rennedalen-Røykenes. Oppmøte 
ved musikkpaviliongen, Byparken kl 
09.20.  
Kl 1900 Felleskirkelig bønn for Ber-
gen i Pinsekirken Tabernaklet 
 

Fredag 5. oktober 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 
år. Kafè, leker, aktivite-
ter og ord for kvelden. 
 

SØNDAG 7. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med med-
lemsopptakelse. Diakoniens dag.  
Åsta Maria Olafsson taler. Diakon 
Anne-Linda B Thorsen leder. Lov-
sangsteam. Sangkoret. Blåserekke 
Presentasjon av Tjene. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 9. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 10. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
 
 

SØNDAG 14. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Not-
næs taler. Diakon Anne-Linda Brats-
berg Thorsen leder. Lovsangsteam. 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 16. oktober 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Jana Strømsnes og 
Linda Amundsen. Team: «Ny i Nor-
ge- gleder og utfordringer» 
Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 17. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet  
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 18. oktober 
Tur med turgruppen. Fløien-Åsebu-
Tippetue-Sandvikstorget. Oppmøte 
ved Fløibanen nedre stasjon kl 
10.25. 
 
Fredag 19. oktober 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

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

SØNDAG 21. OKTOBER 
HØSTOFFERDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Sverre Bjørnhaug taler. Pastor Dag 
Martin Østevold leder. Lovsang-
steam. Sangkoret. Barnekirke og 
kirkekaffe 
 
Tirsdag 23. oktober 
Kl 1800 Sangkoret øver i kirken 
NB! Merk tiden. Forlenget øvelse. 
 
Onsdag 24. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
SØNDAG 28. OKTOBER 
Kl 11 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Ungdoms-
teamet leder. Lovsangsteam. Bar-
nekirke og kirkekaffe 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

Centralkirken har fått 
VIPPS!  

Nå kan du gi gaver 24/7 så 
hvis du går glipp av en 

gudstjeneste kan du fort-
satt gir penger på  

521999 

Du kan velge mellom 4 uli-
ke alternativer, velg gave til 

menigheten når du gir til 
menigheten. Nå kan du be-
tale i kiosken på Centralen 
med VIPPS, da velger du 
alternativ 4, arbeid blant 

ungdom.  



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 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; 

Vetrlidsalmenningen 8 

5015 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? 

Menigheten har 4 fokusområder; 
TJENE-INKLUDERE-VOKSE-VINNE, 
samt barne– og ungdomsarbeid. 
Barnekirken har fokus på å skape et 
godt miljø for barna! Gjennom tryg-
ge voksne og tilpasset undervisning 
ønsker vi at barna skal bli kjent med 
Jesus. På søndager er vi inndelt i 
disse gruppene; Søndagsklubben: 0-
6 år og 1-3 klasse. Betweens: 4-7 
klasse. Vi har også en Fredagsklubb 
for aldersgruppen 1-7 klasse. I høst 
skal vi én fredag i måneden finne på 
noe ekstra kjekt! Det blir tacokvel-
der hos hverandre, trampolinefre-
dag og de største skal få reise på 
hyttetur! Ta gjerne med deg en 
venn. Mer info kommer på hjemme-

siden og Facebook! I høst venter vi 

storinnrykk på Centralen! Hele 20 
13-åringer har fått invitasjon til å 

Fokus i høst rette fokus mot våre studenter 
denne høsten, og arrangerer tre 
studentmiddager hjemme hos 
ulike folk i menigheten. Vil du 
åpne hjemmet ditt og lage mid-
dag en gang til våren, gi beskjed! 
INKLUDERE vil oppfordre oss til å 
huske på at egentlig er vi alle kir-
keverter, og ikke bare de som 
står i døren. Så når det kommer 
nye  må vi være flinke til å ta dem 
i mot, invitere dem til å sitte med 
oss på kirkekaffen, ikke bare en 
gang, men følge dem opp og ink-
ludere dem i våre miljøer også. Å 
VINNE mennesker kan skje på 
mange måter. Invitere med oss 
venner i kirken? Arrangere alpha-
kurs både for voksne og ungdom-
mene på Centralen? I mai var det 
møte på Torgalmenningen. Tilbe-
delse og forkynnelse på offentlige 
plasser vil vi se mer av!    

være med, og vi håper at alle tar 
med venner slik at vi blir enda fle-
re. En søndag i måneden skal vi 
arrangere gudstjenester med fo-
kus spesielt rettet mot denne 
gruppen med ungdommer, samt 
studenter. Da er det viktig at hele 
menigheten stiller opp, det er vi 
som må være åndelige mødre og 
fedre for dem, slik at de er klare 
når vi en gang i fremtiden gir sta-
fettpinnen videre til dem. Fokus-
området VOKSE sitt hovedfokus 
dette halvåret er å være med på å 
lage ett godt ledertreningskurs for 
ungdommen i menigheten. I til-
legg ønsker vi videre å få flere for-
bedere til den store ungdomsflok-
ken. Vi håper at folk  i menigheten 
som har  tanker og ideer tar kon-
takt slik at vi sammen kan få me-
nigheten til å vokse i sin tro. Fo-
kusområdet TJENE vil spesielt 

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

