
Bli kjent med våre flotte konfirmanter! 

Centralkirken menighet 

tillegg spiller jeg en del gitar. Det som 
er bra med å konfirmere seg i CK er 
blant annet at konf.und er lagt opp til 
en samtale der alle deltar. Mine for-
ventninger er at jeg ønsker å lære mer 
om kristendommen.  
 

Benjamin Øste-
vold (14) 
Jeg valgte å kon-
firmere meg 
fordi jeg ville ta 
et valg om å 
fremdeles tro på 
Jesus og jeg valg-
te CK fordi det 

var der jeg ble døpt. Jeg liker å spille 
fotball og trommer. Det er veldig bra 
miljø i CK. Jeg vet ikke helt hva jeg for-
venter, men jeg håper jeg kan lære mer 
om Jesus. 

Vetle Myntevik
(14) 
Jeg har valgt å 
konfirmere meg 
fordi jeg vil fort-
sette å være kris-
ten. Jeg valgte CK 
fordi at jeg kjenner 
de fleste her, og 
jeg synes det er en 
bra menighet. 
(Forts på baksiden) 
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Vårt oppdrag: Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles! 

Vi har stilt våre 6 konfirmanter følgende 
spørsmål for å bli litt bedre kjent med 
dem: 1. Hvorfor har du valgt  å konfirme-
re deg– og hvorfor i CK? 2. Hva liker du å 
gjøre på fritiden? 3. Hva er bra med å 
være konfirmant i CK? 4. Hvilke forvent-
ninger har du til konfirmanttiden? 6. Fritt 
frem, det du har på hjertet.  

Elias Bachmann 
(14) 
Jeg valgte å kon-
firmere meg her 
fordi mine for-
eldre går her og 
fordi jeg er med-
lem av kirken. 
Det jeg liker å 

gjøre på fritiden er vel mest å turne… 
eller jeg har egentlig ikke noen annen 
fritid. Jeg synes det er bra å være konfir-
mant i CK og jeg synes det er et ganske 
bra miljø. Vet egentlig ikke hva jeg for-
venter, men håper å få nye venner og 
lære mer om Jesus. 

Kaspar Olsen 
Hartvedt (14) 
Jeg valgte å konfirme-
re meg  fordi jeg ville 
lære mer om kristen-
dommen. Jeg valgte 
CK fordi jeg ble døpt 
her. Jeg liker å spille 
håndball på fritiden. I 

Staben vil gjerne ønske alle venner og 
medlemmer et godt nytt år! I stor takk-
nemlighet får vi være en del av fellesska-
pet med dere.  
 
Vi vil også benytte anledningen til sær-
skilt å takke alle dere trofaste tjenere i 
menigheten som bruker tid og krefter i 
Guds rikes arbeid. Må Gud velsigne dere 
alle rikelig og må vi sammen som menig-

het feste vårt blikk på Jesus også i 2017. 
 
 Frykt ikke, var budskapet engelen kom 
med til dem som først fikk høre de gode 
nyhetene om Frelseren som ble født. Det 
forteller oss at Gud er en Gud som er for 
deg og som vil deg fremtid og håp. Ja, 
fremtiden tilhører oss og vi tilhører Gud. 
 

Velsignet nytt år! 

Kjære venner! 
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Dette skjer i  januar og februar…  

Side 2 Centralkirken menighet 

 
SØNDAG 1. JANUAR 
PAKTSGUDSTJENESTE 
Kl 1800 Gudstjeneste med nattverd 
Pastorene Østevold og Braaten 
 
Vi går inn i det nye året med bønn 
og  oppfordrer til faste! 
Tirsdag 3. januar 
Kl 0630-0800 Fri bønn i kirkerom-
met 
 
Onsdag 4. januar 
Kl 1200-1300 Personlig forbønn 
etter avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri”  
Kl 2000 Bønnemøte med lovsang og 
tilbedelse 
 
Torsdag 5. januar 
Kl 0630-0800 Fri bønn i kirkerom-
met 
 
SØNDAG 8. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 

Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Tirsdag 10. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 11. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 12. januar 
Tur i Fjellveien. Oppmøte ved Xibi-
tion kl 10.50. Buss 11. 
 
Fredag 13. januar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

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

SØNDAG 15. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen le-
der. Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 17. januar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Tom G. Johnsen taler og Kjell 
Abrahamsen synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 18. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 

 
 Fredag 20. januar 
Kl 1900 CENTRALEN 
LIVE! Møte for ung-
dom og studenter 

med kafè, lovsang og tale 
 
 

”Uten meg kan dere intet gjøre,” 
sa Jesus. I dette ligger det mange 
dype sannheter. Det handler ikke 
bare om grunnleggende ting som å 
bli et Guds barn. Det handler også 
om å se at Guds rike kommer. I 
Jesu ord, ligger det også skjult et 
løfte; Vi kan få, gjøre og erfare 
mye godt med Ham! Derfor er det 
så viktig å søke Ham i alle ting.  
 
Ved begynnelsen til det nye året 
vil vi minne hverandre om dette. 
Og i fellesskap handle etter det. Og 
vi vil hjelpe hverandre til det ved å 
sette av tid i fellesskap til bønn. 
For hva er vel bønn annet enn 
dette; å alene og i fellesskap å åp-

ne opp for Jesus og invitere Ham 
inn i livet? 
 
Tirsdag 3.januar mellom 06.30 – 
08.00 samles vi i kirkerommet til 
fri bønn for byen og menighe-
ten. En god anledning også for 
de av dere som vil være med i 
bønn før arbeidsdagen begyn-
ner. Kom innom når som helst i 
dette tidsrommet.  
Onsdag 4.januar kl. 12.00-13.00: 
mulighet for personlig forbønn 
(ta gjerne kontakt med pastor 
Dag Martin for avtale) 
Onsdag 4.januar kl. 13.00-14.00 
har vi vår vanlige bønnesamling i 
gatekapellet/Mariannes galleri. 

Onsdag 4.januar kl. 20.00-21.30 
samles vi i kirkerommet til lovpris-
ning, litt undervisning om bønn, 
felles bønn og bønn i grupper. 
Torsdag 5.januar mellom kl.06.30 – 
08.00 er kirkerommet åpent for 
bønn for byen og menigheten. En 
god anledning også for de av dere 
som vil være med i bønn før ar-
beidsdagen begynner. Kom innom 
når som helst i dette tidsrommet. 
Vi oppfordrer også til faste, dersom 
du føler deg ledet til det. 
 
Bli med så langt du har anledning!  
Du er velkommen! Kom – la oss be! 
 
Med vennlig hilsen Pastor Dag Martin 

Bli med å be inn det nye året!  



 

kafè, lovsang og tale  
 
SØNDAG 19. FEBRUAR 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste 
Bjørn Olav Hammerstad taler 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret. Barnefest 
Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 21. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Kari Pemmer Andersen: Hjelpearbeid 
blant romfolket i Romania.  
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 22. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 23. februar 
Tur til Kanadaskogen-
Tennebekktjernet. Oppmøte ved Olav 
Kyrres gate kl 10.20. Buss nr 16,17. 
 
Fredag 24. februar 
Kl 1730-1900 Konf.undervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb 13 -18 
år. Kafè, aktiviteter, 
leker og ord for kvel-
den 
 

SØNDAG 26. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Tirsdag 28. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 

SØNDAG 22. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Bjarte Notnæs taler. Brede Aasen 
leder. Lovsangsteam. Barnekirke og 
kirkekaffe 
 
NB! Landssamling på Hermon man-
dag  23.- fredag 27.  jan. Pastor og 
diakon bortreist.  
 
Tirsdag 24. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 25. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 26. januar 
Tur til Langeskogen. Oppmøte ved 
Musikkpaviljongen kl 1100. Buss 51.  
 
Fredag 27. januar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning  

Kl 1900 CENTRALEN i 
Central hall Ung-
domsklubb 13-18 år. 
Kafè, aktiviteter, leker 
og ord for kvelden 

 
SØNDAG 29. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 30. januar 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 
Tirsdag 31. januar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 1. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 3. februar 
Kl 1830 Fredagsklubb for 1.-7. klas-

se. Taco, lek og aktiviteter 
 
SØNDAG 5. FEBRUAR 
MISJONSSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder. Offer til misjon. Lovsangs- 
team. sangkoret. Blåserekke  
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 6. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 7. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 9. februar 
Tur til Flaktveit, Hjortland. Oppmø-
te ved Musikkpaviljongen kl 10.30. 
Buss nr 4. 
 
Fredag 10. februar 
Kl 1730-1900 Konf.undervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb 13- 18 
år. Kafè, aktiviteter, 
leker og ord for kvel-
den 
 

SØNDAG 12.  FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste  m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Tirsdag 14. februar 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 15. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn etter av-
tale 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 

Fredag 17. februar 
Kl 1900 CENTRALEN 
LIVE! Møte for ung-
dom og studenter med 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 



1 mill kr. til hvert barn. Finnes det 
ingen nærmere slektninger enn tre-
menninger, fetteres barn og kusi-
ners barn, arver staten alt dersom 
det ikke er skrevet testament. 
Hvor bør testamentet oppbevares 
Det er ingen krav til hvor et testa-
mente skal oppbevares, men det 
sikreste stedet er skifteretten der du 
bor. Her ligger det trygt, og det blir 
registrert på ditt fødselsnummer i et 
landsdekkende testamentregister 
som bare domstolene har tilgang til. 
Ved dødsfall blir dermed testamen-
tet hentet frem automatisk. 
Skjema kan finnes i metodistkirkens 
årbok eller på vår hjemmeside:  
http://www.centralkirken.no/last-
ned/arv-og-testamente  

I forrige menighetsblad skrev vi om 
utfordringer i forhold til vår økono-
miske situasjon. Hvis noen skulle 
ønske at Centralkirkens menighet i 
Bergen skal tilgodeses ved utdeling 
av arv, kan dette gjøres på følgende 
måte: 
Hvem kan skrive testament 
Enhver som er over 18 år, og som 
ikke er sterkt sjelelig svekket kan 
skrive testament uten bistand fra 
advokat, lege eller departement. 
Testamentet må være skriftlig da-
tert, og det må tydelig fremgå at det 
er et testament. 
Hvem kan bevitne et testament 
Testamentet må underskrives av to 
vitner. Vitnene må være over atten 
år og myndige. Vitnene trenger ikke 

å vite innholdet i testamentet, men 
de må være klar over at det de un-
derskriver er et testamente og de 
må underskrive samtidig. Vitnene 
må kunne bevitne at den som opp-
rettet testamentet er ved full sans 
og samling og at vedkommende gjør 
det av egen fri vilje. Vitnene, deres 
familie eller arbeidsgiver kan ikke 
være tilgodesett i testamentet. 
Medlem i menighetsråd må derfor 
ikke være vitne dersom menigheten 
tilgodeses med midler i testamen-
tet. 
Hvem har arverett 
Livsarvinger har krav på arv som 
ikke kan testamenteres bort. 2/3 av 
det som du etterlater deg er livsar-
vingenes pliktdelsarv, dog ikke over 

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   
 

Arv og testamentariske gaver til Centralkirken  

Vetle Myntevik forts 

På fritiden liker jeg å spille fotball.  
Det som er bra med å være konfir-
mant i CK er at det er bra konfir-
mantundervisninger. Mine for-
ventninger til konfirmanttiden er å 
få lære mer om kristendommen.  

 
Anne Helene 
Monsen (14) 
Jeg har valgt å 
konfirmere meg 
her fordi jeg er 
kristen, og det har 
falt seg naturlig for 
meg å konfirmere 
meg  fordi jeg ikke 
kan forestille meg 

selv uten å ha blitt konfirmert. Jeg 
har valgt å konfirmere meg i CK 
fordi det er i denne kirken jeg føler 

jeg hører hjemme. Jeg driver på 
med hest på fritiden. Jeg synger 
også veldig mye.  Det som er bra 
med å være konfirmant i CK er 
at jeg kjenner de fleste konfir-
mantene fra før. Det har gjort at 
jeg har blitt veldig trygg og jeg 
tør å være meg selv. Jeg har vel-
dig høye forventninger til konfir-
manttiden fordi vennene mine 
har konfirmert seg her  og de 
sier at det er det beste stedet å 
konfirmere seg. Jeg tror jeg 
kommer til å lære mye om rela-
sjonen mellom meg og Gud.  
 
Vi oppfordrer dere alle til å 
være med å be for våre konfir-
manter gjennom det nye året! 
 

Mathias Nyborg 
Haugland (14)  
Jeg har lyst til å 
konfirmere meg  
og det ble naturlig 
siden jeg er kristen.  
Jeg valgte CK på 
grunn av at jeg fø-
ler jeg er kjent der 

og har kompiser der. Det er en plass 
der jeg kan være meg selv. Er med 
på speideren og karate og jeg liker å 
spille dataspill og se på TV. Det er 
Centralen etterpå.  Da får jeg møte 
flere kompiser. Jeg føler meg hjem-
me i CK. At en kan sitte sammen  og 
snakke om ting og å se bra filmer. 
Mine forventninger er å lære mer 
om Jesus og om Gud. Og meg selv. 
6. Les Bibelen, den er veldig bra.  
Ønsker fred på jord.  
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