
Vi gratulerer våre tre flotte konfirmanter! 

Centralkirken menighet 

 
 

Larvik og London. Kjempegøy å møte 
andre konfirmanter og bli bedre kjent. 
2) Jeg valgte CK fordi jeg synes det er 
en bra kirke og et bra miljø. 3) Jeg liker 
best å være sammen med vennene 
mine på fritiden. 4) Det beste minnet 
fra London var da Herborg og jeg gikk 
rundt i Oxford street, så folk danse og 
fikk holde en papegøye. 
Herborg Rasmussen (ytterst t.v): 1) 
Det beste ved konfirmanttiden er å bli 
kjent med Første metodistkirke i Fyl-
lingsdalen. Det har vært kjekt å ha 
konf.undervisning med dem. 2) Jeg har 
vært menighetsbarn i denne kirken 
ganske lenge og er blitt godt kjent med 
de som går der. Jeg tror egentlig ho-
vedgrunnen er at de er så positive og 
glade de som går i kirken. 3) På fritiden 
liker jeg best å være sammen med ven-
ner. Centralen er nok det gøyeste da. 
Da samles hele flokken seg og jeg får se 
alle mine kristne venner på samme 
sted og til samme tid. 4) Fra London-
turen er vel de beste minnene fra ho-
tellet. Alle de flotte folkene vi møtte 
var nok noe av det beste ved turen. 
Den ene kirken var også koselig. Var litt 
morsom preken, mye sang og de tok 
oss godt imot slik som hjemme. 
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Vårt oppdrag: Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles! 

 

Vi har stilt våre konfirmanter fire spørs-
mål for å bli litt bedre kjent med dem. 1) 
Hva har vært det beste i konfirmantti-
den? 2) Hvorfor valgte du konfirmasjon i 
Centralkirken? 3) Hva liker du best å gjø-
re på fritiden? 4) Hva er ditt beste minne 
fra Londonturen?  
Lars Joachim Fløisand-Hansen (ytterst 
t.v. på bildet):  1) Det beste med konfir-
manttiden var når vi traff de andre kon-
firmantene fra Første metodistkirke. Fly-
turen til og fra London var også et stort 
høydepunkt. Men det var mørkt da vi 
fløy hjem, så vi fikk ikke tatt bilder. 2) Jeg 
valgte å konfirmere meg i Centralkirken 
fordi jeg vokste opp her. Jeg har vært her 
både med farmor og foreldrene mine. 
Kirken er familien min. 3) På fritiden liker 
jeg best å spille fotball. Det har jeg alltid 
gjort. Jeg liker også godt å være sammen 
med venner. 4) Det beste i London var 
fotballkampen jeg var på mellom QPR og 
Charlton. Av de to lagene heier jeg på 
QPR. Det var også veldig gøy å shoppe på 
Oxford street. Det var også gøy å være i 
de andre kirkene, en mann holdt preken 
og det var mye bra musikk. 
 
Sara Jacobsen (i midten): 1) Det beste 
med konfirmanttiden er konf.turen til 

Konfirmant 2016/2017? 
Bli konfirmant i Centralkirken da vel!  
-Konfirmantundervisning annenhver fredag 

-Konfirmantleir 27.-30 oktober på Solåsen leirsted utenfor Larvik 
-Tur til London mars/april 2017 

-Vi er ikke så mange konfirmanter her i Centralkirken og dette er en fordel. 
Det merkes på samtalene, samværet og den avsluttende gudstjenesten 

-Konfirmasjonsgudstjeneste foreløpig satt til søndag  7. mai 2017 

Du er hjertelig velkommen til informasjonsmøte mandag 6. juni kl 
20.00 i kirkens kapell 



Dette skjer i  mai, juni, juli og august…  

Side 2 Centralkirken menighet 

SØNDAG 1. MAI 
Kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 

Tirsdag 3. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 4. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri”  
 
Fredag 6. mai 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 
SØNDAG 8. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Silje Myntevik leder  
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 10. mai 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Hagaviktrioen vitner og synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 

 
Onsdag 11. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
SØNDAG 15. MAI 1. PINSEDAG  
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Mandag 16. mai 2. pinsedag 
Kl 1200 Ekumenisk fellesgudstjenes-
te på Kristkirketomten på Bergen-
hus festning  
 

Onsdag 18. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
Kl 2000 Gudstjenesteutvalgsmøte 
 
Fredag 20. mai 
CENTRALEN reiser på tur til Stran-
debarm. Program og info kommer 
på Centralen sin Facebookside 

 
LØRDAG 21. MAI-SØNDAG 22. MAI 
Menighetens tur til Strandebarm 
NB Ingen gudstjeneste på søndagen 
 
Mandag 23. mai 
Kl 2000 Menighetsrådsmøte 
 

 

Menighetstur til Strandebarm 

21.-22. mai!  

 

 

 

 

Menighetsturen er en fin anledning til å bli kjent med andre medlem-
mer 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 
lørdagskvelden med kos og godt samvær etterpå. Søndagen blir det 

gudstjeneste, før vi griller medbrakt grillmat før vi reiser hjem. 

Målet er at det er noe for alle og enhver. Pris for voksne: kr 600,- 
Barn 4-13 år: kr 300,- barn under 4 år kr 100,- Dette inkluderer over-
natting i oppredd seng, lunsj og middag lørdag, frokost søndag (og vi 

skal ikke vaske ut selv). 

Påmelding til Karen Kristine (frist 30. april): epost:  karen-
kri3@gmail.com, tlf: 971 46 043. 

mailto:karenkri3@gmail.com
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Mandag 27. juni 
Kl 2000 Menighetsrådsmøte 
 
SØNDAG 3. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
 
SØNDAG 10. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold 
 
SØNDAG 17. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Bjarte Notnæs taler. Karen Kristine 
Rasmussen leder 
 
SØNDAG 24. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste . Pastor Per 
Braaten taler. Jan Lillevik leder 
 
SØNDAG 31. JULI 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler 
 
SØNDAG 7. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen taler og leder 
 
SØNDAG 14. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Tom G. Johnsen taler  
 
SØNDAG 21. AUGUST 
Kl 1100 Samlingssøndag! 
Semesteroppstart. Pastor Dag Mar-
tin Østevold taler. Diakon Anne-
Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret  
Barnekirke og kirkekaffe 

Tirsdag 24. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag  25. mai 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag  27. mai 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE i Central 
hall. Ungdomsmøte med kafè, lov-
sang og tale 
 
SØNDAG 29. MAI 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Kjell-Morten B Thorsen taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 

 
 
 

Tirsdag  31. mai 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 1. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 2. juni 
Kl 1900 Menighetsmøte 
 
Fredag 3. juni 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Avslut-
ning med grilling på Vikaleitet  
 
SØNDAG 5. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 

 
Tirsdag  7. juni 
Kl 1000-1700 Tur med formiddags-
treff til Matre i Masfjorden. NB! På-
melding til Greta eller Roald. 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 8. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 10. juni 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE i Åsane 
kulturhus! Ungdomsmøte med kafè, 
lovsang og tale 
SØNDAG 12. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste med fokus på 
misjon. Misjonsoffer 

Pastor Dag Martin Østevold taler 
Brede Aasen leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 14. juni 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 15. juni 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
SØNDAG 19. JUNI. TAKKEDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder. Lovsangsteam. Sangkoret. 
Blåserekke. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Torsdag 23. juni-søndag 26. juni 
Metodistenes årskonferanse i Sand-
nes og Stavanger 
 
SØNDAG 26. JUNI 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Bjørn Olav Hammerstad taler  
Silje Myntevik leder 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

30. MAI – 3. JUNI 
Denne uken setter vi av til gode 
gjerninger for våre naboer, ven-
ner, bekjente og fremmede. De 
som har meldt seg på vil enten få 
oppdrag tildelt fra administrasjo-
nen i Centralkirken eller man kan 
finne oppdrag i sitt nabolag.  



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 25.000 per 
år! Det er fullt mulig å gi større ga-
ver, men det er maks 25.000 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 
hovedkontor.  Adressen er Postboks 

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 bli med i Centralkirkens faste givertjeneste? 

                                   Centralkirkens 4 fokusområder 
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