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

Centralkirken skal være med å sende 
en humanitær hjelpesending til byen 
Malyn i Ukraina for organisasjonen 
”Hjertelag Ukraina.” Dette er en kris-
ten hjelpeorganisasjon stiftet av Pinse-
menigheten i Skudeneshavn.  
 
Vi skal i løpet av våren og sommeren 
samle inn og lagre sekker med klær, 
sko, sykler, barnevogner, stellebord, 
leker, tannkrem, såpe, bleier, babysal-
ver, tannlege- og legeutstyr m.m. til vi 
har en fullastet buss. Menneskene i 
Ukraina trenger alt. Jobber du på syke-
hus, institusjoner eller tannlegekontor, 
eller du kjenner noen som gjør det så 
spre denne informasjonen videre til 
dem slik at vi også kan få inn medi-
sinsk utstyr. 
Det er en stor buss som reiser til Ukra-
ina. Den har plass til ca. 425 sekker, to 
sjåfører, ti passasjerer, privat bagasje 
pluss litt til, så dersom du har lyst til å 
bli med på turen så har du faktisk mu-
lighet til det! Priser og program  finner 

du på nettsiden vår. Avreise blir 16. 
september med hjemkomst 1. okto-
ber. NB! Påmelding innen 15. mars! 
Passasjerer betaler kun for sitt eget 
hotell/lugar og mat underveis. Selve 
busstransporten dekkes inn gjennom 
hjelpesendingen. Det koster å kjøre 
en stor buss tur/retur Ukraina. Der-
som de som leverer sekker o.l. beta-
ler kr. 100,- pr. sekk, er det de peng-
ene som skal dekke bussutgiftene 
som, diesel, danskebåten, toll, og 
andre utgifter.  
Fra slutten av mars tar vi imot sekker 
med klær, sko og tekstiler i et rom i 
kjelleren i kirken. Samtidig får vi også 
tilgang til en garasje der alt dere har 
samlet av store ting og utstyr som 
kan tåle litt fukt skal leveres. Vi har 
ikke kapasitet til å lagre store ting 
som sykler, barnevogner og større 
gjenstander i kirken, så dette må til 
garasjen. Adressen til garasjen fås  
ved forespørsel.  

Du kan også støtte turen økonomisk. 
Send ditt bidrag til kontonummer: 
3361.18.47438 Hjertelag Ukraina.  
   
ØNSKER DU Å LEVERE NOE? HAR DU 
SPØRSMÅL ELLER VIL DU MELDE DEG 
PÅ TUREN TIL UKRAINA? 
 
Kontakt: Truls Fotland  
Telefon: 55 16 77 22   Mobil: 992 48 
616  Mail: 1945opus@live.no         

Bli med på vår store innsamlingsaksjon til Ukraina! 



Dette skjer i  mars og april…  

Side 2 Centralkirken menighet 

Uke 9: Vinterferie  
 
Fredag 3. mars 
Kl 2000-2300 Ungdomsarrange-
ment i St. Jacobskirken i forbindelse 
med Jubileumsfeiringen for Martin 
Luther. ”Hang out” og gudstjeneste. 
 
SØNDAG 5. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Evangeliseringens dag. Robert 
Woodberry/Roar Fotland taler. Jan 
Lillevik  leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 7. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 8. mars 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 9. mars 
Tur på Løvstien fra Melkeplassen. 
Oppmøte ved Musikkpaviljongen, 

Byparken kl.10.30. Buss nr.19 

 
Fredag 10. mars 
Kl 1730-1900 Konf. 
undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-
18 år. Kafè, leker, 
aktiviteter og ord for 

kvelden 
 
SØNDAG 12. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 13. mars 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 
Tirsdag 14. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 15. mars 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 

Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
SØNDAG 19. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 21. mars 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Per Braaten taler og Kjell 
Abrahamsen synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 22. mars 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
Kl 2000 Bønnemøte for hele menig-
heten! 
 
Torsdag 23. mars 
Tur på Fløien-Skomakerdiket. Opp-
møte ved Fløibanens nedre stasjon 
kl.10.45 

Vi inviterer til en skikkelig fest-
kveld! I forbindelse med restaure-
ring av taket og fasaden har me-
nigheten måtte ta opp flere millio-
ner i lån. Inntektene fra basaren 
går derfor til kirkebygget vårt. Det 
er masse flotte gevinster man kan 
vinne. 24. mars blir det trekning av 

loddbøkene som vi har solgt på 
forhånd, men det blir også åre-
salg under festen der man kan 
vinne enda mer.  
Der det er fest er det også god 
bevertning. Vi serverer rundstyk-
ker, kaffe, te og saft, samt pølse 
og lompe. Velkommen til barn 
og voksne! 
 
Vi er takknemlige for gevinster, 
enten du leverer inn på forhånd 
eller har med til festen. Ønsker 
du å selge loddbøker eller vil 
levere gevinst, ta kontakt med 
Randi og Steinar 906 00 684 eller 
Solveig og Hans Kristian  
911 68 305.  

Vi trenger frivillige!  

Brenner du for å være med i et 
team som arrangerer åpent kirke-
rom, vil du være med å stelle i 
stand en fest for tiggerne i byen, 
eller har du lyst til å være med på 
en organisert besøkstjeneste? Kon-
takt diakonen på 55 31 65 80 eller  
anne.linda@centralkirken.no 
 
 

Bli med å be!  
Vi tror at bønn er viktig! Ca en ons-
dag i måneden fremover vil vi invi-
tere hele menigheten på bønnemø-
te kl 2000! Det er gjennom bønn at 
forandring og gjennombrudd skjer, 
og vi oppfordrer derfor alle til å 
sette av disse kveldene (22.3, 19.4 
og 24.5) til å be for menigheten, 
byen og personlige behov. 

Velkommen til  stor utlodningskveld i 

Centralkirken fredag 24. mars kl 1700!  



 

ord for kvelden 
 
Lørdag 22. april 
Lovsangseminar og lovsangskveld ved 
Connected og sangere og musikere 
fra Centralkirken. Tidspunktene er 
ikke helt klare ennå. Lovsangsemina-
ret blir hovedsakelig rettet mot ung-
dom. Mer info kommer. 
 
SØNDAG 23. APRIL 
VÅROFFERDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste med fokus på 
lovsang. Pastor Dag Martin Østevold 
taler. Diakon Anne-Linda B. Thorsen 
leder. Lovsangsteam. Sangkoret. Blå-
serekke. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 24. april 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 
Tirsdag 25. april 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 26. april 
Kl 1230 Personlig forbønn etter avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Fredag 28. april 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7. 
klasse. Taco, lek og aktiviteter 
 
SØNDAG 30. APRIL 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Kjell-Morten Bratsberg Thorsen taler  
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 2. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 

Fredag 24. mars 
Kl 1700 Stor menighetsfest med 
basar!  
 
Fredag 24. mars 

Kl 1730-1900 Konf. 
undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-
18 år. Kafè, leker, 
aktiviteter og ord for 

kvelden 
 
SØNDAG 26. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 28. mars 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 29. mars 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Fredag 31. mars 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7. 
klasse. Taco, lek og aktiviteter 
 
SØNDAG 2. APRIL 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste  
Barnelederne har ansvar 
Silje Hammerstad taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 4. april 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 5. april 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 6. april 
Tur til Hordnesskogen. Oppmøte 
ved Musikkpaviljongen, Byparken 
kl.10.10 

 

PÅSKENS GUDSTJENESTER: 
 
SØNDAG 9. APRIL 
PALMESØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler  
og leder. Lovsangsteam. Barnekirke 
 
FREDAG 14. APRIL 
LANGFREDAG 
Kl 1100 Pasjonsgudstjeneste  m 
nattverd. Tekstlesning og påskes-
almer. Pastor Dag Martin Østevold  
taler. Hildur Kleppe leder 
 
SØNDAG 16. APRIL 
1. PÅSKEDAG 
Kl 1100 Festgudstjeneste 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
 Sangkoret. Blåserekke. Kirkekaffe 
 
 
Tirsdag 18. april 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Gjester: Tertnes musikklag 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 19. april 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
Kl 2000 Bønnemøte 
 
Torsdag 20. april 
Tur til Fløien - Tippetue -Sandviken. 
Oppmøte ved Fløibanens nedre 
stasjon kl.10.45 

Fredag 21. april 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb, 
13-18 år. Kafè, leker, aktiviteter og 

Side 3 Årgang 99, nummer 2 

Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 



hovedkontor.  Adressen er Postboks 
2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO. 
KID nummeret sikrer korrekt re-
gistrering 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 ga-
ver, men det er maks 30.000 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 dette konto-
nummeret: 3000.28.48542. 
 
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 Metodistkirkens hoved-
konto; 8220.02.83747. Hver måned 
oversendes pengene fra hovedkon-
toret til Centralkirkens konto. 
 
Kontakt telefon 23 33 27 00 eller 
send en mail til hovedkontoret 
@metodistkirken.no 
 
Alternativt kan man fylle ut skje-
maet 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 

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? 

Nå har du sjansen til å være med på 
en ”ny møteplass” -  i et uformelt fel-
lesskap - ute i det fri.  Vi har startet 
med en turgruppe, åpent for alle som 
kan og vil være med å trimme lege-
met litt – sammen med andre.  
Vi går 4 – 6 km hver gang – i bedagelig 
tempo og på gode turveger. Det sosia-
le og praten underveis er viktig og når 
været tillater det, vil vi ha en felles 
rastepause der en kan nyte medbragt 
mat og drikke.  Vi kjører kollektivt 
(bane/buss) og oppgir tid og sted for-
oppmøte hver gang.    Reiseutgiftene  
 

må du ordne med  selv.  
Turene skjer torsdager i partallsuker. 
Vi har vært i gang siden september. 
Turområdet varierer fra gang til gang.  
Så langt som mulig unngår vi bratte 
stigninger  og har fram til nå vært i 
følgende områder:  Nyborg i Åsane – 
Mellingen - Vikaleitet, den nye turve-
gen fra Øyjorden over Eidsvågsfjellet 
og ned Munkebotn, Solheimsviken 
rundt og over Pudden til  Møhlenpris 
og Musehagen, rundt Tveitevannet 
og Storetveitsmarken, Storavatn til 
Alvøen,  Knarvik med besøk i den nye 
kirken,  Fjellvegen,  Langeskogen og 
så har vi lagt videre planer for nye 
områder.  
Totalt har 35 personer vært innom i 
turgruppen. Fram til nå har det vært 
seniorturer med alderspenn fra 65 til 
92 år, men alle som har tid og lyst, 
kan bare møte opp. Det er ingen på-
melding eller forpliktelse til å komme 

hver gang og heller ingen meldeplikt.  
Alle er velkommen til møteplassen som 
blir bekjentgjort i menighetens nyhets-
brev. 
De som oppgir mailadresse til turleder-
ne får tilsendt velkomstmail med opp-
lysning om møtetid og –sted før hver 
tur og bilder når turen er gjennomført.  
Hvis du lurer på noe, kan du kontakte 
Karin Nilsen tlf.: 41428570 eller Rune 
Nilsen 90896116 som begge fungerer 
som turledere. Velkommen i 
”gjengen”!!! 

Vil du være med så heng på! – du kjenner gjerne leken fra du var barn? 
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