
e-post, men for alle dere 
som ønsker det på papir 
så vil det bli trykket opp 
og lagt bak i kirken. Vi 
kommer til å sende det ut 
per post til de som ønsker 
det, i hovedsak til de som 
ikke kommer i kirken eller 
bruker internett. Dersom 
du ønsker nyhetsbrevet 
på post så gi beskjed til 
diakonen eller pastoren 
på 55 31 65 80, per brev 
eller mail: post @ central-
kirken.no 

Nyhetsbrev overtar for menighetsbladet  

 

Centralkirken menighet 

For oss i Centralkirken er 
det viktig å få ut informa-
sjon om alt det spennen-
de som foregår i vår me-
nighet. Frem til somme-
ren 2016 vil vi prøve en ny 
ordning med nyhetsbrev i 
stedet for menighetsblad. 
I utgangspunktet tenker vi 
at dette skal komme ut 6 
ganger i året. Dette er litt 
hyppigere enn menighets-
bladet for å lettere kunne 
holde menigheten oppda-
tert om alt som skjer. Ny-

hetsbrevet vil hovedsake-
lig inneholde kalender og 
informasjon om kommen-
de ting som skjer, og 
mindre om det som har 
vært. Vi oppfordrer me-
nighetens venner og med-
lemmer som har tilgang til 
internett om å bruke nett-
siden vår www. centralkir-
ken.no og Facebooksiden 
vår aktivt. Disse vil oppda-
teres kontinuerlig. Vi 
kommer i hovedsak til å 
sende nyhetsbrevet ut på 

stille alle dager den uken 
aksjonen varer.  Vi håper 
flest mulig fra menigheten  
blir med på denne dugna-
den og at det blir en god 
opplevelse både for oss 
og for de vi utfører opp-
dragene for. Målgruppen 
er i hovedsak aleneforsør-
gere, asylsøkere, innvand-
rere og  eldre. Det er Fo-
kusområdet ”Nå ut” som 
har hovedansvaret for å 
administrere aksjonen, 
men vi trenger DEG. Er du 
med? Mer informasjon 
om Godhet 2016 kommer 
på nyåret. 

Menighetsrådet har ved-
tatt at Centralkirken  skal 
være med i Godhetsaksjo-
nen i Bergen 2016. Aksjo-
nen arrangeres den første 
uken i juni hvert år, fra 
30. mai-3. juni. Vitnesbyr-
det om Jesus var at ”han 
gikk omkring overalt og 
gjorde godt” (Apg 10,38). 
Der hvor han gikk ble 
mennesker møtt av denne 
godheten og møtet med 
Jesus førte ofte til varige 
forandringer. Denne god-
heten bør være et kjenne-
tegn også på vår kirke i 
dag. I Bergen er det per i 

dag 7-8 menigheter som 
er med på Godhet. Hver 
menighet har selv ansvar 
for å få inn oppdrag, for-
dele dem, gå på befaring 
og avgjøre om dette er et 
oppdrag vi kan ta på oss. 
Oppdragene kan være alt 
fra handling, vask av hus/
vinduer, bilvask, diverse 
hagearbeid, oppussing/
maling av rom eller even-
tuelt hus. Menigheten 
deles inn i flere arbeidslag 
og hver ettermiddag fra kl 
17-21 så stiller man opp 
på oppdrag. Vi oppfordres 
så langt det er mulig til å 

Nå  u t  -  in k l ude re  -  vok se  -  se nde  
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 Nyhetsbrev overtar for me-
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God jul og godt nytt år!  
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Julens gudstjenester  

 

Pastor Dag Martin Østevold. 
Sangkoret 
 

Søndag 27. desember 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold 
taler 
Karen Kristine Rasmussen 
leder 
 

 

4. søndag i advent, søn-
dag 20. desember 
Kl 1100 Gudstjeneste med 
dåp. ”Julens sanger.”  
Pastor Dag Martin Østevold 
taler.  
Silje Myntevik leder.  
Lovsangteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
 

Torsdag 24. desember, 
Julaften 
Kl 1500 Gudstjeneste.  
Åsta Marie Olafsson taler 
Karen Kristine Rasmussen 
leder.  Blåserekke 
 

Fredag 25. desember, 1. 
juledag 
Kl 1200 Høytidsgudstjeneste 
NB! Merk tiden 

Dette skjer i  desember…  
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Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
Pastor Dag Martin Østevold 
 
SØNDAG 14. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Presentasjon av sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 16. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 17. februar 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
pastor Per Braaten 
 
SØNDAG 21. FEBRUAR 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste 
Utdeling av 4 årsbok. Barnefest. Lov-
sangsteam. Blåserekke. Korgfest 
Presentasjon av barnearbeidet 
 
Tirsdag 23. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 24. februar 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
Pastor Dag Martin Østevold 
 
SØNDAG 28. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B Thorsen taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret.  
Barnekirke og kirkekaffe 
 
NB! Mindre endringer kan forekomme 
 
Eget program for barne– og ungdoms-
arbeidet på baksiden 

 

SØNDAG 3. JANUAR 
Kl 1100 Paktsgudstjeneste med natt-
verd. Pastor Dag Martin Østevold. 
 
Tirsdag 5. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 6. januar  
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
Pastor Dag Martin Østevold 
 
SØNDAG 10. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Presentasjon av fo-
kusområdet ”Inkludere.” Blåserekke 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 12. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 13. januar  
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
pastor Per Braaten 
 
SØNDAG 17. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Roald 
Zweidorff taler. Diakon Anne-Linda 
Bratsberg Thorsen leder. Lovsang-
steam. Sangkoret. Presentasjon av 
fokusområdet ”Nå ut”. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 19. januar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 20. januar  
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved  
pastor Per Braaten 

SØNDAG 24. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Kjell-Morten B. Thorsen taler 
Brede Aasen leder 
Presentasjon av fokusområdet 
”vokse”. Sanginnslag ved Bjørn Arne 
Østevold. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 26. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 27. januar  
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
Pastor Dag Martin Østevold 
 
SØNDAG 31. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Presentasjon av fokusområdet 
”sende” 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 2. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag  3. februar 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gjennomgang av Romerbre-
vet. Samtale og undervisning ved 
pastor Per Braaten 
 
SØNDAG 7. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Offer til misjonsarbeid 
Allan Paye tidligere pastor i Omega 
kirken taler. Pastor Dag Martin Øste-
vold leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 9. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 10. februar 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 

Godt nytt år!  Vi møtes i Januar og februar…  
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St. Hanshaugen, 0131 OSLO. 
 
KID nummeret sikrer korrekt re-
gistrering og skattefradrag. Ved 
årets slutt blir hver giver elektronisk 
registrert med gavestørrelse hos 
Skattekontoret, slik at man ved 
skatteberegning får igjen 28 % av 
beløpet. Og den gode nyheten er at 
beløpsgrensen for gaver med skatte-
fritak er øket til kr 20.000 per år! 
Det er fullt mulig å gi større gaver, 
men det er maks 20.000 kr man kan 
få fratrekk i skatt for.  
 
 
På forhånd tusen takk for din gave! 

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 menig-
heten kan du bruke kontonummeret 
som står inne i bladet, nederst på 
side 3. Det står også nederst på 
dette arket. 
Det er to måter å komme i gang 
med fast giver ordning: 
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-
sendes pengene til Centralkirkens 
konto. 

Kontakt telefon 23 33 27 00 
eller send en mail til hoved-
kontoret@metodistkirken.no 
 

Man kan fylle ut skjemaet om avta-
legiro (se arkets bakside), så foretar 
banken automatiske månedstrekk. 
Skjemaet  
sendes til Metodistkirkens hoved-
kontor.  Adressen er Postboks 2744 

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 bli med i Centralkirkens faste givertjeneste? 

Hva skjer… 
Menighetstur til Strandebarm 21.-22. mai 

 
Gjennomgang av Romerbrevet hver onsdag fra kl 20 ved 

pastor Dag Martin Østevold og pastor Per Braaten. 

Centralen kl 19-22 (13-18 år): 8. og 22. jan og 5. og 19. 
februar 

Centralen Live kl 19-21 (Fra 13 år): 15. jan og 26. feb.   
11. mars kjører vi Centralen Live i Åsane! 

Fredagsklubb (1.-7. kl): 29. jan og  12. feb kl 18.30-ca 
20.30 

Søndag 6. desember hadde vi gleden av å ta 
opp 5 nye medlemmer! 

 
 Vi ønsker velkommen til  Gertrude (overført sitt 

medlemskap fra Metodistkirken i Ghana),         
Caroella Sol Rokne Steffensen, Lisa Rasmussen, 

Matilde Constance Østevold og Solveig Elise  
Monsen. 
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