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Saker av interesse: 

 Bønn sammen med andre 
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 Friluftsmøte 5. mai 

 Innskrivning konfirmanter 
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I dette nummeret: 
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Tur til Strandebarm 4 

Kalender fortsetter 4 

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

Gudstjenesteutvalgsmøte 

Finner sted onsdag 2.mai kl. 1800. 
Invitasjon til å delta er sendt ut. Men 
om også du vil være med, er du vel-
kommen! 

Mål og strategiplan for  
Centralkirken 2018-2022 
Kan du lese mer om på hjemmesiden. 
Last ned - dokumenter 

Innskrivningsmøte for  
Konfirmanter 
Vi har glede av å invitere kommende 
konfirmanter og foresatte til informa-
sjons- og innskrivingsmøte, mandag 
28.mai kl. 20.00 – 21.30. 
Alle er hjertelig velkommen, hva enten 
man er døpt i Centralkirken eller ikke! Gi 
en melding til pastor Dag Martin om du 
kommer. Konfirmasjonsdagen 2019 er 
satt til søndag 5.mai. 
 

Vil du være vertskap for våre 
studentmiddager? 
Til høsten ønsker vi å starte opp med 
studentmiddager en onsdag i måneden. 
Vi trenger et hus å være i og en god mid-
dag. Opplegget står vi for selv. Vi tenker 
å besøke en ny husstand i menigheten 
hver måned så det ikke blir så mye på 
enkeltpersoner. Kontakt diakonen! 

Friluftsmøte på Torgalmen-
ningen 
Finner sted lørdag 5.mai kl. 13.00 – 
14.00. Oppstandelseskirken og CK sam-
arbeider om dette.  
La oss be om at bergensere får høre og 
ta imot de gode nyhetene om vår Frel-
ser, Herren Jesus! 
Hvis du har lyst og lurer på hva du kan 
hjelpe til med under arrangementet – 
spør pastor Dag Martin.  

Hvordan du kan be-sammen 
med andre! 
Vi  har startet med bønnemøter hver 
tirsdag og torsdag fra kl 0700-0830. Kom 
innom til kirken på vei til jobben eller 
skolen  for å være i  stillhet og hvile i 
Guds nærhet, eller bli med i bønn. 

Det er når kristne samles til bønn at ting 
virkelig begynner å skje! Ønsker du å 
oppleve mer av Guds nærvær i ditt liv, 
din menighet og i din by? Ingenting er 
mer kraftfullt en bønn! Du inviteres også 
til å ta en titt på www.bergenber. no. Det 
er en bønnevaktordning der du registre-
rer deg for en time per uke på en kalen-
der på nettsiden. Du kan be hjemme hos 
deg selv, gå en tur mens du ber, eller 
finne et åpent kirkerom om du vil. For å 
dekke Bergen med bønn 24/7 trengs det 
168 forbedere. Nå har vi 27 stk. Vi treng-
er flere! TENK hvilken påvirkning døgn-
kontinuerlig bønn vil utrette! 

Våre bønnemøter 

Hver onsdag kl 1300-1400 i Mari-
annes galleri (Gatekapellet) 

Hver tirsdag og torsdag kl 0700-
0830 

En torsdag i måneden kl 2000 

Hver søndag før gudstjenesten kl 
1040 

Det er flere tverrkirkelige bønne-
møter i Bergen. «Bergen i brann» 
med lovsang og bønn er annen-
hver mandag i partallsuker fra kl 

1830-2030 i Bethel. 

Annenhver måned arrangerer 
Oppstandelseskirken tverrkirkeli-

ge bønnemøter kl 1900, som 
flytter rundt i ulike menigheter. 

MELD DEG PÅ!

WWW.METODISTKIRKEN.NO 



Dette skjer fra mai til august…         med forbehold om endringer 
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NB! Merk bønnemøter i kirken hver 
tirsdag og torsdag kl 0700-08.30! 
 
Onsdag 2. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
Kl  1800 Gudstjenesteutvalgsmøte 
 
Torsdag 3. mai 
Tur med turgruppen. Amalie Skram
– Byvandring. Oppmøte ved Hol-
bergstatuen på Vågsalmenningen kl 
1030. 
 
Fredag 4. mai 

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

Lørdag 5. mai 
Kl 1300 Friluftsgudstjeneste på Tor-
galmenningen  
 
SØNDAG 6. MAI 
Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler  

Diakon Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen leder.  Lovsangsteam. Sangko-
ret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 8. mai 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
Kl 1900 Felleskirkelig bønn for Ber-
gen i Kristkirken 
 
Onsdag 9. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
Kl 1800 Møte i menighetsrådet 
 
TORDSAG 10. MAI  
KRIST HIMMELFARTSDAG 
Kl 1200 Fellesgudstjeneste i MetSo 
på Tranevågen ungdomskule 
 
SØNDAG 13. MAI 
GOSPELGUDSTJENESTE 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Not-
næs taler. Diakon Anne-Linda B 
Thorsen leder. Solosang ved Hans 
Marius Hoff Mittet. Ad hoc koret til 
Centralkirken bidrar. Barnekirke og 
kirkekaffe 

Mandag 14. mai 
Kl 2000-2145 Informasjonsmøte om 
medlemskap i Centralkirken 
 
Tirsdag 15. mai 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 16. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
SØNDAG 20. MAI 
1. PINSEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 22. mai 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 23. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
 

 

mer av Guds manifisterte kraft i 
byens menigheter og vi vil være 
med å skape enhet mellom Guds 
folk i byen! Det er dette vi opple-
ver at Gud kaller oss til å gjøre 
akkurat nå! Hvis du ønsker å 
være med på å virkeliggjøre den-
ne samlingen så kan du 
1) Hjelpe oss økonomisk enten 
ved å gå inn på spleis.no og gi et 
beløp eller 2) melde deg som fri-
villig. Mer informasjon om hvor-
dan du gir penger og melder deg 
som frivillig finner du på 
www.kronham2018.no eller 
Facebook siden Kron Ham Bergen 
2018. Du kan også kontakte dia-
kon Anne-Linda for mer info. Bil-
lettsalg starter på 
www.checkin.no i slutten av mai. 

Vi trenger din hjelp til å realisere Kron Ham!  

23. juni inviteres alle kristne fra 
alle generasjoner og kirkesam-
funn til bønn og lovsang på Ber-
genhus festning! Initiativet til 
«Kron Ham» kommer fra gras-
rota og arrangementskomiteen 
består av enkeltpersoner fra 
ulike menigheter. Derfor treng-
er vi din hjelp til å virkeliggjøre 
denne samlingen, både ved 
økonomiske bidrag og frivillig 
innsats. Dette er ikke et vanlig 
lovsangs– og bønne arrange-
ment. Mange byer og nasjoner 
har de siste årene opplevd vek-
kelse og store forandringer til 
det bedre når de troende sam-
les for å opphøye Jesus og be 
for byen og nasjonen. Vi vil gjø-
re det samme i Bergen! Vi vil se 



 

ell fokus på ungdommer. Forbehold 
om endringer. 
 
Metodistenes årskonferanse i Arendal 
21.-24. juni. 
 

Sommerens gudstjenester: 
 
SØNDAG 24. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Haug-
land taler. Karen Kristine Rasmussen 
leder. Lovsangsteam. Kirkekaffe 
 
SØNDAG 1. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler 
 
SØNDAG 8. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler 
 
SØNDAG 15. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler 
 
SØNDAG 22.  JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Per 
Braaten taler 
 
SØNDAG 29.  JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Per 
Braaten taler 
 
SØNDAG 5. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Per 
Braaten taler 
 
SØNDAG 12. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste. Diakon Anne-
Linda Bratsberg Thorsen taler 
 
 

Torsdag 24. mai 
Kl 2000 Menighetens bønnemøte 
 
SØNDAG 27. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste. Kjell-Morten 
Bratsberg Thorsen taler. Silje 
Myntevik leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 28. mai 
Kl 2000-2130 Konfirmantinnskriv-
ningsmøte 
 
Tirsdag 29. mai 
Kl 1000 Tur med formiddagstreff til 
Osterøy. Oppmøte senest kl 0945 
utenfor kirken.  
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 30. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 31. mai 
Tur med turgruppen. Sandsli-
Fanatorget-Steinsviken-Sandsli. 
Oppmøte ved musikkpaviliongen 
Byparken kl 1030. 
 
Fredag 1. juni 
CENTRALEN reiser til Strandebarm! 
 
Lørdag 2. juni-søndag 3. juni 
Menighetstur til Strandebarm (se 
baksiden for mer info) NB! Gudstje-
neste 3. juni utgår. 
 
Tirsdag 5. juni 
Kl 1900 Sangkoret har årsmøte 
 
Onsdag 6. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet  
 
Fredag 8. juni 

Kl 1900 CENTRALEN ung-
domsklubb, sommeravs-
utning. Følg med på 
Facebook for tid og sted 
 

SØNDAG 10. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste Bjørn Olav  
 

Hammerstad  taler. Silje Halvorsen 
leder. Lovsangsteam. Barnekirke og 
kirkekaffe 
 
Tirsdag 12. juni 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 13. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
Kl 1800 Møte i menighetsrådet 
 
Torsdag 14. juni 
Tur med turgruppen til Osterøy. 
Fitje-Svenheim-Kossdalen-
Hosanger. Oppmøte ved Musikk-
paviljongen i Byparken kl 1230. 
Obs!  Merk tiden.  

SØNDAG 17. JUNI 
TAKKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
og fokus på misjon taler Pastor Dag 
Martin Østevold leder Lovsang-
steam. Sangkoret. Barnekirke og 
kirkekaffe 
 

Onsdag 20. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 21. juni 
Kl 2000 Menighetens bønnemøte 
 
Lørdag 23. juni 
Kron Ham 2018! Tverrkirkelig lov-
sang og bønn på Bergenhus fest-
ning. Program:  
Kl 10-14: 4 sesjoner med lovsang og 
bønn ved tverrkirkelige lovsang-
steam. Menighetsledere og pasto-
rer leder bønn. 
Kl 16-18: Hovedbolk 1 med barne-
kor, bønn for byrådet, gospel, inn-
slag fra de internasjonale menighe-
tene og katolikkene.  
Kl 1830-2000: Hovedbolk 2  
Tverrkirkelig lovsangsteam med 
lokale og nasjonale musikere og 
sangere. Norges keltiske arv og kro-
ningen av kongene på Kristkirke-
tomten i middelalderen. Kl 21-23: 
Afterparty med lovsang  med spesi-
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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 40.000 per 
år! Det er fullt mulig å gi større ga-
ver, men det er maks 40.000 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? 

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, volleyball og/
eller boccia. Vi vil ha en fin kveldssamling på lør-
dagskvelden med kos og godt samvær etterpå. 
Søndagen blir det gudstjeneste og grilling etter-
på. Alle må ta med grillmat til søndag, merket 
med navn. Oppbevares i eget kjøleskap. 
 
Pris for voksne: kr 470,- Barn 4-13 år: kr 350,- 
barn under 4 år kr 150,- Dette inkluderer over-
natting i oppredd seng, lunsj og middag lørdag, 
frokost søndag (og vi skal ikke vaske ut selv).  

Enkeltpersoner på dagstur; lunsj lørdag = kr. 110,00 og middag  lørdag = kr. 
170,00.  
Vi ønsker kaker til lørdag kveld. Ta med innesko til bruk i idrettshall lørdags-
kveld/søndagsmorgen, om det er dårlig vær. Påmelding til Karen Kristine 
Rasmussen. E-post: karenkri3@gmail.com  tlf: 971 46 043. 

Bli med på menighetstur til Strandebarm 2. og 3. juni 

Tirsdag 14. august 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 19. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste og barnekir-
ke. Pastor Dag Martin Østevold 
taler. Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret  
 
Tirsdag 21. august 
Kl 1130 Formiddagstreff med be-
søk av «Karl og co» 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 22. august 
Kl 1300 Bønnemøte i Gatekapellet 
Kl 1800  Alle byens menigheter 
ønsker nye studenter velkommen 
i Salem. Stands, kafè og lovsang 
 

Programmet fortsetter 

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

