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

Menighetskonferansen vil i år bli onsdag 
31.mai kl.19.00. På denne vil vi velge tillits-
personer blant «medlemmer i full forening» 
til de ulike verv i menigheten.  Vi håper 
også at kvelden vil bli en samtale om de 
viktigste ting iblant oss. Mer om det siden.  
Hefte for rapporter og økonomi vil bli frem-
lagt to uker før i kirken og på vår hjemme-
side.  
Vi håper at alle våre medlemmer vil sette 
av denne kvelden. Alle er velkommen. 

Medlemmer har stemmerett. 
Har du funnet en tjeneste i menigheten 
som passer med dine gaver og talenter? 
Finnes det råd og utvalg som du tenker at 
du har lyst til å tjenestegjøre i og hvor 
nettopp du kunne bidratt positivt? Det er 
lov å ha tanker om det og det er lov å 
være frimodig på egne vegne! Ta i så fall 
svært gjerne kontakt med leder av komi-
te for nominasjon og frivillig lederskap - 
pastor Dag Martin. 

Menighetskonferansen 

25.juni. Det er metodistkirken i Fyllings-
dalen som er arrangør av denne. Søndag 
25.juni vil det derfor ikke bli avholdt 
gudstjeneste i Centralkirken, men felles 
gudstjeneste feires i Metodistkirken i 
Fyllingsdalen kl. 11.00 på søndagen. For 
mer informasjon om årskonferansen og 
dens åpne møter, se gjerne: 
www.metodistkirken.no 

Det er med stor glede og forventning vi 
ønsker et nytt konfirmantkull velkom-
men til undervisning, fra og med fredag 
25.august kl. 17.30 – 19.00. Undervis-
ningen vil deretter bli annenhver fredag 
kveld til samme tid. På denne måten kan 
også våre ungdommer gå på ungdoms-
klubben Centralen etterpå. Alle ungdom-
mer som skal konfirmeres er hjertelig 
velkommen til Centralkirken! Ta gjerne 
med en venn! Informasjonsmøte med 
foreldre og foresatte om konfirmasjon og 
undervisning i Centralkirken finner sted 
mandag 12.juni kl. 18.00 – 19.30 i kapel-
let i kirken. Send gjerne en epost til dag-
martin@centralkirken.no om du kommer 
eller har spørsmål til dette. Informasjons-
brosjyre finner du bakerst i kirken eller 
her: www.centralkirken.no/ungdom/
konfrmantundervisning 

Årskonferansen i Bergen 

Metodistkirkens sommerfest i 

Stavern 27.-30.juli 

Sommerens store høydepunkt for Meto-

distkirken i Norge finner i år sted på Sta-

vern Folkehøyskole Fredtun like utenfor 

Larvik. Årets tema: «Livsglede. »Her sam-

les folk i alle aldre til en uke med Guds 

ord i fokus, til inspirasjon og utfordring 

for enhver. De gode opplevelsene vil stå i 

sentrum, og det vil være gode muligheter 

til å stifte nye bekjentskap og for å slå av 

en prat med gamle kjente. Sommerfesten 

er også en kjempefin måte å feriere på. 

Stavern Folkehøyskole ligger i "Norges 

smilehull". Med gangavstand til både by 

og strand, er det et ideelt sted å tilbringe 

en uke. Vi har allerede bestilt sol og var-

me, så alt ligger til rette for en fantastisk 

sommerfest… På Sommerfesten kan du 

kombinere ferie og fritid med åndelig på-

fyll, lovsang, interessante seminarer og 

mye, mye mer. For mer informasjon: se 

brosjyre bakerst i kirken – eller: 

www.metodistkirken.no/sommerfesten 

Konfirmantundervisning 2017-18 

Metodistkirken i Norge avholder i år 
sin sedvanlige årskonferanse i tids-
rommet torsdag 22.juni – søndag 
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Dette skjer fra mai til  august…         med forbehold om endringer 

Side 2 Centralkirken menighet 

Tirsdag 2. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 3. mai 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 4. mai 
Tur postveien Falkanger-Mellingen-
Nyborg. Oppmøte ved Musikkpavil-
jongen, Byparken kl.10.00 
 

Fredag 5. mai 
Kl 1730-1900 Konf. 
undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 
år. Kafè, leker, aktivi-

teter og ord for kvelden 
 
SØNDAG 7. MAI 
Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen leder. Lovsangsteam. Sangko-

ret. Blåserekke. Barnekirke og kir-
kekaffe 
 
Mandag 8. mai 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 
Tirsdag 9. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 10. mai 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
SØNDAG 14. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Barnekirke og kir-
kekaffe 
 
Tirsdag 16. mai 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Eilif B. Løtveit med 
tema: Nasjonaldagen og våren 
med dikt og toner. Andakt, sang 
og god servering 

Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 18. mai 
Tur Øyjorden-Hellen festning-
Eikeviken. Oppmøte ved Musikkpavil-
jongen, Byparken kl.10.30 
 

Fredag 19. mai 
Kl 1730-1900 Konf. un-
dervisning 
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 
år. Kafè, leker, aktivite-
ter og ord for kvelden 

 
SØNDAG 21. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Israel i fokus 
Gordon Tobiassen taler. Pastor Dag 
Martin Østevold leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 23. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 24. mai 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 

For travelt til å be? Eller for travelt 
til ikke å be? De første kristne 
holdt seg til en del få, men nød-
vendige praksiser. Eller Nådemid-
ler som vi gjerne kaller det. Det 
kan du lese om i Apostlenes gjer-
ninger kap.2, 42. En av disse er 
bønnen. Bønnen i fellesskap. Disip-
lene spurte Herren en gang om 
Han ikke kunne lære dem å be. Vi 
trenger visst det.   
 
Ifølge Menighetsundersøkelsen av 
2016 er ikke bønnen blant de mest 
inspirerende tingene folk opplever 
i vår menighet. Det kan man bli 
trist av – eller gjøre noe med. Vi vil 
gjerne hjelpe deg til å få mer sma-

ken på bønnens velsignelse! Der-
for vil vi også kommende høst 
legge til rette for bønnemøter en 
gang i måneden. Hver fjerde 
onsdag i måneden. Fra og med 
onsdag 23.august og hver må-
ned fremover. Her vil vi rett og 
slett bare være sammen med 
Herren, og vil også be for menig-
heten og byen. Kvelden avsluttes 
med dagens siste tidebønn. I 
følge dem som har vært tilstede 
denne våren har det vært kvel-
der med rik velsignelse. Sett av 
disse kveldene – og kom du 
også!  
De siste bønnemøtene før som-
meren er  24. mai  og 14. juni kl 
20.00.  

TAKK 
PÅ BASAREN OG UTLODNINGEN TIL 
INNTEKT FOR KIRKEBYGGET FRE-
DAG 24. MARS KOM DET INN KR 
76.000,- 
  
Vi takker for deltakelsen, for alle 
økonomiske bidrag og gevinster. 
Ikke minst vil vi takke komiteen; Sol-
veig og Hans Kristian Rygg, Steinar 
og Randi Jakobsen for eksepsjonell 
innsats og engasjement! 

Menighetens bønnemøter 

PÅ VÅROFFERDAGEN KOM 

DET INN 48.000 KR! TUSEN 

TAKK FOR DIN GAVE! 



 

Programmet er ikke klart, men 
hold deg oppdatert  via nettsiden 
vår www.centralkirken.no/
gudstjenesteplan for detaljer.  I 
ferien er det ikke lovsangsteam, 
sangkor, barnekirke eller kirke-
kaffe på våre gudstjenester men 
Den hellige ånd er like virksom 
om sommeren som ellers. Så ta 
turen til kirken når du ikke er 
bortreist.  
 
SØNDAG 20. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Gudstjeneste kl 11. Vi fyller kirken 
med smått og stort etter en lang fe-
rie! Lovsangsteam. Sangkoret. Blåse-
rekke. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 22. august 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Diakon Anne-Linda B 
Thorsen. Andakt, sang og god musikk 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 23. august 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
Kl 2000 Bønnemøte for hele menig-
heten 
 
Fredag 25. august 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb, 
13-18 år. Kafè, leker, aktiviteter og 
ord for kvelden 
 
SØNDAG 27. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste. Lovsangsteam. 
Barnekirke. Kirkekaffe. 

(Mariannes galleri) 
Kl 2000 Bønnemøte for hele menig-
heten! 
 
Fredag 26. mai 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7. 
klasse. Taco, lek og aktiviteter 
 
SØNDAG 28. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Kjell-Morten B Thorsen taler 
Brede Aasen leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 30. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 

Onsdag 31. mai 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
Kl 1900 Menighetskonferanse 
 

Torsdag 1.juni 
Tur til Arboretet på Milde 
Oppmøte ved Musikkpaviljongen, 
Byparken kl.10.00. Sesongens siste 
tur. Det blir ingen organiserte turer i 
sommer. Vi starter opp med turer i 
partallsuker til høsten fra og 
med torsdag 7.september 
 
SØNDAG 4. JUNI, 1. PINSEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen 
Lovsangsteam. Sangkoret. Blåserek-
ke. Barnekirke. Kirkekaffe 
 
Mandag 5. juni, 2. pinsedag 
Felles økumenisk gudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tidspkt kommer 
 
Tirsdag 6. juni 
Kl 1000 Tur med formiddagstreff til 
Herdla på Askøy. NB! Påmelding  
Kl 1915 Sangkoret har årsmøte 
 
Onsdag 7. juni 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet
(Mariannes galleri) 

Fredag 9. juni 
Ungdommene drar til Strandebarm 
 
LØRDAG  10.—SØNDAG 11. JUNI 
Menighetstur til Strandebarm.  
NB! Ingen gudstjeneste i Central-
kirken. For dere som ikke er med til 
Strandebarm anbefaler vi  at dere 
reiser til MetSo på Sotra 
 
Mandag 12. juni 
Kl 1800 Infomøte for nye konfir-
manter 
Kl 2000 Møte i menighetsrådet 
 
Tirsdag 13. juni 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 14. juni 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
Kl 2000 Bønnemøte for hele menig-
heten 
 
SØNDAG 18. JUNI. TAKKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  m nattverd. 
Fokus på misjon. Pastor Dag Martin 
Østevold  taler. Karen Kristine Ras-
mussen  leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Blåserekke.  Barnekirke 
Kirkekaffe etter gudstjenesten 
 
Onsdag 21. juni 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 22. juni til søndag 25. juni 
Metodistkirkens årskonferanse  
arrangert av 1. metodistkirke i    
Fyllingsdalen 
SØNDAG 25. JUNI 
NB! Ingen gudstjeneste i Central-
kirken. Vi blir med på ordinasjons-
gudstjenesten i 1. metodistkirke i 
Fyllingsdalen 
 

SOMMERENS GUDSTJENESTER 

Det er gudstjeneste hver eneste 
søndag i juli og august kl 11. 
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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? 

Innsamling til Ukraina 

Du kan nå levere klær i kirken og 
diverse utstyr til garasjen på God-
vik. Adresse fås ved forespørsel. 
Husk å sette inn 100 kroner per 
sekk du leverer. Send ditt bidrag til 
kontonummer: 3361.18.47438 
Hjertelag Ukraina og merk med 
innsamlingsaksjon Centralkirken. 
Frist for innlevering av klær/utstyr 
er 15. aug. 
 
Det er vi som betaler for transpor-
ten til Ukraina. Vi trenger derfor 
ekstra penger. Bli gjerne med å 
støtte turen økonomisk. Se på 
nettsiden vår eller Facebooksiden 
vår for mer informasjon. ØNSKER 
DU Å LEVERE NOE TIL GARASJEN?  
Kontakt: Truls Fotland Telefon: 55 
16 77 22   Mobil: 992 48 616  Mail: 
1945opus@live.no    

Menighetsturen er en fin anledning til å bli kjent med andre medlemmer i 

kirken. Det blir lagt vekt på mye sosialt for alle aldersgrupper i tillegg til 

det åndelige innholdet. Ungdommene fra Centralen reiser inn fredagen, 

men vil delta mye sammen med oss andre.  

Programmet blir ganske likt som i tidligere. 

Det blir sporlek, mulighet for fotball, vol-

leyball og/eller boccia. Vi vil ha en fin 

kveldssamling på lørdagskvelden med kos 

og godt samvær etterpå. Søndagen blir det 

gudstjeneste med dåp i bassenget på sko-

len og grilling av medbrakt mat etterpå. 

Målet er at det er noe for alle og enhver. Pris for voksne: kr 650,- Barn 4-

13 år: kr 320,- barn under 4 år kr 120,- Dette inkluderer overnatting i opp-

redd seng, lunsj og middag lørdag, frokost søndag (og vi skal ikke vaske ut 

selv).  Påmelding til Karen Kristine (frist 20. mai)  

e-post:  karenkri3@gmail.com, tlf: 971 46 043. 

Bli med på menighetstur til Strandebarm 10. - 11. Juni 
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