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100 år på Vetrlidsallmenningen!               Stor jubileumsfeiring 
 

Jubileumsprogrammet 
Tirsdag 13. mars kl 11.30 

Formiddagstreff 

Tema: 100 års-jubileet for kirkebygget 
Gunnar Hammerstad leder 
 
Onsdag 14. mars kl 18.30 
Historisk foredrag i kirkesalen 
Øystein J. Jansen og Ole Vegard Skauge 
 
Torsdag 15. mars kl 12 – 20 
Åpen kirke 
Omvisning i kirkens lokaliteter. 
Du kan også velge å se bilder fra kirkens under-
etasjer om det er tungt å gå mange trapper. 
Historisk utstilling i kapellet v/kirkesalen. 
 
 

Fredag 16. mars  
Barnas dag 
Fredagsklubb for barn 1.-7. klasse 
kl 18.30-20.30. Taco og aktiviteter  
 
Lørdag 17. mars kl 17.00—19.00 
STOR Bursdagsfeiring i kirken for  
barn og voksne.. 
Ledet av Bjørn Arne Østevold og  
Dag Løvik Thomassen 
Servering for store og små. Hilsener. 
 
Søndag 18. mars kl 11.00 
Jubileumsgudstjeneste 
Tilsynsprest Ingull Grefslie taler.  
Pastor Dag Martin Østevold leder. 
Sangkoret. Lovsangsteam.  Kirkekaffe.  

Arbeidet med kirkebygget ble påbegynt i 

oktober 1916 og ble utført etter tegning 

av arkitekt Ingolf Danielsen, Bergen. 

Dette skjedde under første verdenskrig 

og etter den store Bergensbrannen i 

1916. Under disse forholdene var det 

svært krevende å sette i gang et bygge-

prosjekt av denne størrelsesorden. Byg-

gekomiteen besto av P. Larsen, J.M. Sig-

vathsen og Th. Olsen. Avisutklipp fra 

byggeperioden viser at den nye kirken på 

Vetrlidsallmenning ble meget velvillig 

omtalt i byens presse. Kirken skulle opp-

rinnelig kalles Missionskirken. Det ble så 

under byggingen endelig bestemt at kir-

ken skulle hete Central Biskopelig Meto-

distkirke, Bergen. Men i dagligtale bare 

Centralkirken. Og slik har det vært siden. 

Pastor Tholander samlet inn betydelige 

beløp under byggeperioden og beskrivel-

sen av arbeid den nye Missionskirke 

skulle drive ved siden av møtevirksom-

het lød: 

Arbeid for sjømenn 

Ungdomsarbeide 

Barnearbeide 

Hjem for tjenestesøkende unge kvinner 

Herberge for hjemløse menn 

Høsten 1917 var bygningen så ferdig at 

man kunne flytte inn. Kontorer og butik-

ker var bortleiet og kapellet ble tatt i 

bruk første søndag i september 1917. 

Selve kirken ble høytidelig innviet søn-

dag 17. mars 1918. Ved innvielsen var ca. 

1200 mennesker til stede og enhver mu-

lig plass var opptatt. Innvielsesgudstje-

nesten ble foretatt etter Metodistkirkens 

rituale. Distriktsforstander Johs. P. Lie 

holdt en varm preken om oppstandel-

sen. Domprost Carsten Hansteen repre-

senterte Presteforeningen i Bergen med 

hilsen og tale. På vegne av kirkevergene 

overrakte P. Larsen kirken til innvielse, 

som ble foretatt av distriktsforstander 

Johs. P. Lie. Ved orgelet satt organist 

Aug. Gottschalk Michelsen, og menighe-

tens sangkor deltok med vakker sang. 

Ved kveldsmøtet samme dag talte pasto-

rene Edv. Sandberg og Geo. Rognerud og 

kirken var da også overfylt. Offeret til 

byggefondet innbrakte vel kr. 3.000,-. 

Regnskapet for byggearbeidet ble frem-

lagt ved P. Larsen ved 4. kvartalskonfe-

ranse 7. juni 1918. Kirkebygget hadde 

kostet kr 625.000,-. Gjelden var kr 

530.000,-. Leieinntekt kr 41.000,- og 

Brandassuranse kr 750.000,-. 

Bygging av kirken for 100 år siden 
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For hundre år siden skjedde det 
noe stort på Vetrlidsalmenningen. 
Det ene var stort for svært mange 
i byen. Det andre var også stort, 
om enn ikke for like mange. I 
1918 åpnet Fløibanen. og "Anden 
methodistmenighet" kunne for-
melt flytte inn i sin nyoppførte kir-
ke og ble til Centralkirkens me-
nighet. Det er stort at begge dis-
se jubilantene lever i beste vel-
gående! 
En kirke er dypest sett ikke kirke-
bygningen, men de menneskene 
som kommer sammen i felles-
skap for å tilbe kirkens Herre i 
gudstjeneste og hverdagsliv. Vi 
er glad for at menigheten får feire 
gudstjeneste hver søndag formid-
dag for alle generasjoner. Guds-
tjenesten er vårt hovedpulsslag. 
Her er mange av våre medlem-
mer involvert i ulik tjeneste og 
søndagsskolearbeid. Centralkir-
ken driver arbeid for tenåringer, 
med ungdomsklubb på fredagene 
og formiddagstreff for seniorene 
en gang i måneden. Vi har 
mange som er involvert i sang- 
og musikktjeneste med band. 
Ukentlige bønnemøter for byen vi 
er så glad i og bibelundervisning, 
som denne vinteren møtes på 
torsdagskvelder. Tidvis er vi på 
gaten med matutdeling til tiggere. 
Det som er limet i menigheten for 
mange er menighetens sangkor 

som har eksistert i mer enn 100 
år og de mange små husfelles-
skapsgruppene i hjemmene. Her 
møtes mennesker i ulike aldre til 
samtale, bibel, bønn og godt og 
styrkende fellesskap. I noen år 
har vi også arrangert åpne jule-
konserter i kirken og fått bidra til 
adventssamlingene på Fløyen i 
adventstiden. 
Centralkirken menighet var av 
naturlige grunner i dens start, en 
lokalmenighet hvor de fleste av 
dens medlemmer og møtebesø-
kende bodde i sentrum og i by-
ens umiddelbare nærhet. Etter 
hvert som tiden har gått og Ber-
gen har utvidet sine grenser - og 
vi er blitt mer mobile - er vår me-
nighet ikke lenger bare en lokal-
menighet. Men det ønsker vi 
svært gjerne å bli - i større grad 
enn i dag! Det er med stor glede 
at vi vil ønske alle - og spesielt 
dem som bor i nærheten av Cen-
tralkirken, hjertelig velkommen til 
en åpen menighet! Ta svært gjer-
ne en titt på den blå tavlen uten-
for kirken, facebook og vår hjem-
meside! Vi håper at du vil opple-
ve at du vil bli tatt godt imot når 
du kommer innom! Vår bønn er 
at vi fortsatt må få bli til glede for 
Gud og til velsignelse for byen i 
våre hjerter!" 

Dag Martin Østevold 

Hilsen fra menighetens pastor 

Ingull Grefslie 

 

Tilsynsprest Ingull Grefslie er 
med oss på feiringen lørdag og 
taler på Jubileumsgudstjenes-
ten søndag kl 11.00. 
 

Marita Moltu 

Varaordfører Marita Moltu er 

med oss på bursdagsfesten 

lørdag 17. mars kl 17.00 
 

 

Hans Marius Hoff Mittet 

Hans Marius Hoff Mittet deltar med 
sang under jubileumsgudstjenesten 
18. mars 



 

Ole Vegard Skauge 

 
 
          

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ole Vegard Skauge holder foredrag 
onsdag kl 18.30.  
 
 
Ole Vegard Skauge (f.1969) er arki-
tekturhistoriker, utdannet ved Uni-
versitetet i Bergen. Til daglig arbeider 
han i Hordaland Fylkeskommune, 
som seniorrådgiver hos Fylkeskonser-
vatoren. Han har tidligere vært time-
lærer og sensor ved Universitetet i 
Bergen og Kunsthøyskolen i Bergen, 
og styreleder i Fortidsminneforening-
en, Bergen og Hordaland avdeling. 
Hans særlige interesse er arkitektur i 
Bergen etter 1900. Skauge vil blant 
annet fortelle om Ingolf Danielsen, 
som var arkitekt for Centralkirken og 
mange andre flotte bygg i Bergen. 

Julekulen 

I forbindelse med 100-års jubileet har 

Centralkirken laget en julekule. På den-

ne kulen er kirkebygget malt på den 

ene siden og på andre siden står teks-

ten: Centralkirken 100 år 17.03.2018. 

Kulene er munnblåst og håndmalt hos 

en liten bedrift utenfor Gdansk i Polen. 

Kulen er 12 cm i diameter og kommer i 
en gaveeske. Prisen på kulen er kr 200 
som inkluderer et stativ kulen kan 
henge på.  Inntekten av salget går til 
innkjøp av det nye flygelet. 
Kulene kan bestilles på emailadressen: 
jubel@centralkirken.no. 

 

Jubileumsgaven 

- kjøp en tangent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I forbindelse med jubileet har menig-

heten investert i nytt flygel til kirkesa-

len. Nå kan du få navnet ditt på en 

tangent, skriv deg på det store banne-

ret som henger i kirken. 

Prisen er Kr 2000,- pr tangent 

Betal så til konto 3000.28.48542 merk 

betalingen «Flygel» 

 

 

Øystein J. Jansen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Øystein Jansen holder foredrag 
onsdag kl 18.30.  
 
Øystein J. Jansen som er pensjonert 
museumslektor ved Bergen Museum 
og Institutt for geovitenskap har i 
mange år hatt formidling som en helt 
sentral del av sitt virke. Han er kjent 
som en glimrende foredragsholder som 
får frem budskapet. Han vil fortelle oss 
om hvordan stein ble et viktig element 
i jugend-arkitekturen fra begynnelsen 
av 1900-tallet. Leveransene til bergens-
ke bygg kom helst fra lokale brudd i 
Hordaland og Sogn, ingen importert 
stein, verken fra Østlandet eller Kina 
den gang.  

 
 
 
 

 

Side 3 

Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

mailto:jubel@centralkirken.no


 

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  

Jubileumskomitéen 

Fra venstre: Kari Fjørtoft, Harald Viken, Jo-

stein Holsen og Hans Kristian Rygg. 
 

Jubileumskomitéen ledes av Hans 

Kristian Rygg. Her ser vi komitéen 

samlet til arbeidsmøte. 

Menighetens stab 

Menighetens stab i jubileumsåret består av,  

fra venstre Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen,  

Pastor Dag Martin Østevold og Organist Harald Holtet 

Historisk utstilling av fotografier og gjenstander i kapellet 

Den gamle kirken 
Sjømannsfest 

Centralkirkens musikappell 1932 

Jubileumsgaven 

I forbindelse med jubileet for kirkebygget vil det bli samlet inn en jubileumsgave til menigheten. Du fil få anled-

ning til å gi din gave i løpet av jubileumsuken. Gaven går til å betale det nye flygelet som vi tok i bruk i desem-

ber, og allerede har hatt stor glede av. Du kan også betale inn til vår gavekonto, merk betalingen 

«Jubileumsgave». 

Bankkonto: 3000.28.48542  


