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

Centralkirken menighet
V å re f o k u s o m rå d e r: T je n e - in k l u d e re - v o k se - v i n n e

Vitnesbyrd fra Christel Hegdal
Hjertet mitt var knust, det
samme var livet mitt. Jeg
gjorde som salmisten, og
ropte til Gud; Hjelp!!! Bibelen ble åpnet og verset øynene mine falt på trøstet og
ga håp. Bibelen ble tatt i
bruk etter mange år i bokhyllen og min vandring med
Gud begynte. Livet begynte
å forandre seg, viktige ting
ble uvesentlig, jeg begynte
å gå i kirken, i bibelgruppen, og våget meg på bønnemøtet i menigheten hvor
jeg bodde. Vandringen med

Jesus er fantastisk, helt
ubeskrivelig, og den dagen
jeg ble fylt av Guds Hellige
Ånd, fikk troen en ekstra
dimensjon. DHÅ åpenbarte
Ordet for meg på en ny måte, det ble «levende» og jeg
begynte å be i tunger. Samtidig fikk jeg et enda større
behov for å være i Guds
nærvær og å ha en personlig
relasjon med Ham. Jesus er
med meg i alt - i alle situasjoner. Jeg takker og priser
Jesus for alt Han har gjort og
gjør i mitt liv. Han river i

stykker mine lenker, setter
meg i frihet, hjelper meg å
handle og viser meg hvor jeg
har lagt mobilen når jeg ikke
finner den. Søndag 21. oktober ba pastor Sverre Bjørnhaug for nakken min, og skiven i nakken smalt på plass! all ære til Jesus. Joh 1,12 13: «Men alle dem som tok
imot ham, gav han rett til å
bli Guds barn, de som tror på
hans navn. De er ikke født av
blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,
men av Gud».
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ALPHA-Kurs begynner i januar!

.

Lurer du på hva kristen tro er? Ønsker du å lære mer om
hva Bibelen sier om eksistensielle spørsmål? Alpha kurset
er et introduksjonskurs til den kristne tro. Kurset går over
10 uker, en kveld i uka. Her får du en innføring gjennom
undervisning i de mest sentrale og elementære spørsmål
rundt kristen tro – som for eksempel: Hvem er Jesus?
Hvorfor døde og oppsto Jesus? Hvem er Den Hellige Ånd?
Hva med det onde? Hvorfor og hvordan lese Bibelen og
be? Og så videre. Slik ser en typisk Alpha kveld ut:
19.00: Velkommen og kveldsmat
19.30: Undervisning
20.20: Frukt og kaffepause
20.30: Gruppesamtaler
21.30: Slutt
Alpha er for alle! Interessert?
Vi starter opp søndag 13.januar kl. 19.00 -2130 i Centralkirken. Kurset er gratis.
Påmelding eller mer info: dagmartin@centralkirken.no

Historisk dugnad
Har du noe historisk materiale liggende som vi kan få låne
og avfotografere? Det meste av menighetens historiske
arkiv har tidligere gått tapt i en oversvømmelse i kjelleren,
og vi vil gjerne låne det du måtte ha liggende slik at vi kan
avfotografere det. Det kan være tidligere menighetsblader,
referater, bilder fra spesielle dager, turer, aktiviteter, søndagsskolen, speideren, kor, foreninger eller annet. Takk til
alle dere som allerede har lånt oss noe!
Ta kontakt med menighetens historiker Ove Braaten på tlf
9797 7878 eller e-post historiker@centralkirken.no om du
har noe å bidra med. Enten det er noe fysisk vi kan få låne
eller noe du vil fortelle.

Centralkirken menighet
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”VI SYNGER JULEN
INN”
SØNDAG 16.12.2018
KL 1900
Centralkirkens Sangkor med
venner inviterer til Adventsstund
i kirken!
Gjester i år er blant annet Bergen
Pensjonistorkester, et salongorkester med strykere, blåsere og klaver
på omkring 20 musikere med dirigent Inge Fjørtoft - og sangere fra
Breistein Mannskor.
Det blir diverse soloinnslag - sang v.
Roar B. Fløysand akkompagnert av
Lars Henrik Østevold, bratsjsolo
med orkester ved unge Johanne
Leathem og på trompet deltar Frida
Seselje Rasmussen og Hans Jørgen
Holtet.
Selvsagt vil også Centralkirkens
sangkor og vår egen organist - kantor Harald Jacob Holtet - la seg
høre. Det blir og god anledning til å
synge julens sanger gjennom vekselsang og fellessang.

GRATIS ENTRE - ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! - KOLLEKT

Dette skjer i november og desember…
NB! Merk bønnemøter i kirken hver
tirsdag og torsdag kl 0700-08.30!
Torsdag 8. november
Rusletur med turgruppen til Straume-Foldnes-KirkevegenHjelteryggen-Knarrevik. Møteplass:
Ved Musikkpaviljongen, Byparken
kl.10.15

SØNDAG 11. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd
og dåp. Pastor Dag Martin Østevold
taler og Karen Kristine Rasmussen
leder. Lovsangsteam. Barnekirke og
kirkekaffe
Kl 1900 Konsert med organist
Harald Jacob Holtet og trompetist
Helge Haukås

med forbehold om endringer
Tirsdag 13. november
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjest: Pastor Per Braaten
Andakt, sang og god servering
Kl 1700 Møte i menighetsrådet
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 14. november
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)

Side 3

Torsdag 15. november
Kl 2000 Bønnemøte i kirkesalen
Fredag 16. november
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb, 13-18 år.
Kafè, leker, aktiviteter og
ord for kvelden.
SØNDAG 18. NOVEMBER
Kl 1100 «Alle sammen Gudstjeneste». Cand. Theol Silje Marie Halvorsen taler. Lovsangsteam. Korgfest
etter gudstjenesten.
Tirsdag 20. november
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 21. november
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
SØNDAG 25. NOVEMBER
Kl 1100 Gudstjeneste. Fokus på forfulgte kristne. Dag Martin Østevold
taler og leder. Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe
Tirsdag 27. november
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 28. november
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
Torsdag 29. november
Tur med turgruppen. EikevikenHellen festning-LønborgEidsvågsneset. Avslutning hos Karin
og Rune. Oppmøte ved Musikkpaviliongen, Byparken kl 10.20.
Fredag 30. november
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb, 13-18 år. NB!
Julebord. Påmelding. Se
Centralen sin side på
Facebook.

SØNDAG 2. DESEMBER
1. SØNDAG I ADVENT
Kl 1500 Familiekonsert
Kl 1800 Kveldskonsert
NB! Ingen gudstjeneste!
Kl 1315 Utendørs andakt på Fløien
ved pastor Dag Martin Østevold
Tirsdag 4. desember
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken
Onsdag 5. desember
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
SØNDAG 9. DESEMBER
2. SØNDAG I ADVENT
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler.
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe
Tirsdag 11. desember
Kl 1130 Formiddagstreff
Dagens gjester: Major i Frelsesarmeen, Pan-William Marti
Andakt, sang og god servering
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken

JULENS GUDSTJENESTER
SØNDAG 23. DESEMBER
4. SØNDAG I ADVENT
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler og
Karen Kristine Rasmussen leder. Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe
24. DESEMBER
JULAFTEN
Kl 15 Gudstjeneste. Pastor Dag Martin Østevold taler. Diakon Anne-Linda
Bratsberg Thorsen leder.
25. DESEMBER
1. JULEDAG
Kl 1200 Høytidsgudstjeneste. Pastor
Dag Martin Østevold taler. Diakon
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder.
Sangkoret
SØNDAG 30. DESEMBER
PAKTSGUDSTJENESTE
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
Pastor Dag Martin Østevold taler og
leder

Onsdag 12. desember
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri)
SØNDAG 16. DESEMBER
3. SØNDAG I ADVENT
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag
Martin Østevold taler. Diakon
Anne-Linda B. Thorsen leder
Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe
Kl 1900 «Vi synger julen inn» med
sangkoret
Onsdag 19. desember
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
Kl 1700 Møte i menighetsrådet

SØNDAG 6. JANUAR
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag
Martin Østevold leder. Lovsangsteam. Barnekirke og kirkekaffe

Besøk vår nettside
www.centralkirken.no og følg
oss på facebook:
www.facebook.com/
centralkirken-ibergen

C e n t ra lk ir k e n i Be rg e n
Vetrlidsalmenningen 8
5015 Bergen
Telefon: 55 31 65 80
E-post: post@centralkirken.no
Samtale med pastor/diakon? Ta
kontakt for avtale

Fra forvaltningsutvalget
B A S A R 2019
Det planlegges Basar Fredag 22.
mars 2019. Ønsket er en stor samling hvor den sosiale delen og
det fine og gode felleskapet skal
få stor plass. Inntekten går til drift
av kirken / menighetens arbeid.
Alle har nå god tid til å planlegge
hva en vil bidra med av gevinster.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Randi og Steinar Jacobsen mobil 906 00 684 / Solveig og
Hans Kr. Rygg 911 68 305.

I forbindelse med 100 års jubileet for kirkebygget, ble det anskaffet / kjøpt et nytt flygel. Etter
84 år fikk det gamle flygelet avløsning etter god og verdifull tjeneste i menigheten. Til nå er det
kommet inn gaver på kr. 169.000.
Vi ønsker å sluttføre denne innsamlingen til det nye flygelet. På
denne måten gir vi alle en ny og
siste mulighet til å delta på givertjenesten med en gave.
Dere kan benytte Centralkirken
menighets bankkonto nr. 3000 28
48542 . Mrk. Nytt flygel.

Det ble laget Jubileumskuler til kirkebyggets 100 års jubileum og vi har
fortsatt kuler igjen. Praktiske og fine
julegaver til noen du er glad i. Pris
pr. kule med stativ kr. 200.- Ta kontakt med Solveig og Hans Kr. Rygg

Forvaltningsutvalget vil takke
dere alle for god offervilje, og
bringe en stor takk for gavene
som er kommet.
De beste hilsener F U ved Hans Kr. Rygg

Vil du være med i Centralkirkens faste givertjeneste?
Centralkirken driver mye spennende
og godt arbeid. Særlig ønsker vi å
satse på menighetsarbeidet 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!
HER ER TRE MÅTER Å GI PÅ, utover
vanlig kollekt av kontanter:
1. VIPPS. Betal til 521999 Centralkirken menighet. Tjenesten er åpen
hele døgnet. Menyvalget kommer
opp umiddellbart og du kan velge
hvem du vil merke din gave til:






Gave til menigheten
Gave til misjonen
Arbeid blant barn
Arbeid blant ungdom
2. Engangsgave - eller med faste
trekk til menigheten. Bruk kontonummeret til Centralkirkens menighets gavekonto: 3000.28.48542
3. Fast giverordning med skattefradrag - som vi anbefaler for våre
medlemmer:
Man henvender seg til Metodistkirkens 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 oversendes pengene deretter uavkortet
tilbake til Centralkirkens konto, fra
Hovedkontoret. Kontakt telefon 23
33 27 00 eller send en mail til
hovedkontoret@metodistkirken.no
Beløpsgrensen for gaver med skattefritak i 2018 er på kr 40.000 per år!
Det er fullt mulig å gi større gaver
gjennom denne ordningen, men det
er maks 40.000 kr man kan få fratrekk i skatt for. De vil også kunne
endre fast trekkbeløp i autogiro,
hvis du etterspør dette. Send forespørsel om dette til: hovedkontoret@metodistkirken.no

