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Saker av interesse: 

 Kirkebygget fyller 100 år! 

 Nådegaver og livsglede 

 Ny og spennende prekense-

rie om endetiden 

 Bibelundervisning og bønn 

 Vi ønsker nye medlemmer 

velkommen 

Januar og februar 2018 

Årgang 100 nummer 1  

I dette nummeret: 

Kirkebygget fyller 100 år 1 

Bibelseminar om nådega-

ver 2. og 3. februar 
1 

Prekenserie om endetiden 1 

Bibelundervisning og bønn 3 

Kalender 3 

Kalender 4 

Vi ønsker våre nye med-

lemmer velkommen 
4 

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

«Ja, om jeg kunne spå om fremtiden ville 
jeg blitt en rik mann.» Jeg har hørt det 
uttrykket, flere ganger i det siste. Vi tror 
ikke på spådommer. Men vi tror at det er 
sagt noe om fremtiden. Som kan gjøre oss 
rike om vi vil høre det.  Av Ham som har 
den store oversikten og som er historiens 
Herre. Bibelen er jo en meget profetisk bok. 
Kanskje har du hørt uttrykk som: «den store 
trengsel, antikrist, Jesu gjenkomst, bortryk-
kelsen, tusenårsriket, dommen og det evige 
liv?  

I januar vil vi sette fokus på tekster som tar 

opp slike «eskatologiske» emner. Det er 
ingen tvil om at dette temaet i skriften 
har vært gjenstand for misbruk og blitt 
behandlet på en spekulativ måte. Og det 
har vært et tema som har bragt frykt. 
Men budskapet om Jesu gjenkomst er et 
budskap som er ment til å bringe trøst til 
de troende. Det finnes en stor velsignelse 
ved å være opptatt med dette. På en 
sunn måte. Jesus sier: «Salig er den som 
leser og de som hører det profetiske ord 
og tar vare på det som der står skrevet. 
For tiden er nær.» 

Ny og spennende prekenserie om endetiden! 

Kirkebygget fyller 100 år i år! Og det gjør menighetsbladet også! 
 

Nådegaver og livsglede– Interaktivt  bibelseminar om nådegaver 

Interaktivt Bibelseminar med Ivar Gra-
num om nådegavene - Fredag 2. februar 
kl. 19.00.-21.30 Og lørdag 3.februar fra 
kl. 10.00 – 14.00 
Gud har gitt oss mange talenter. Ingen er 
talentløs. Og Gud har gitt oss det Bibelen 
kaller for «nådegaver.»  
Og kanskje har Gud gitt deg en pasjon 
for noe spesielt? Vet du hva det er? 
Alt dette er gitt oss slik at vi kan tjene 
Gud og mennesker på en god og effektiv 
måte som bringer velsignelse.  
 
Denne tjenesten er ikke ment å være en 

tung plikt, men oftest en  gledefylt 
ting.  
Fredag 2.februar.kl. 19.00-21.30 og 
lørdag 3.februar fra kl. 10.00 – 14.00 
skal vi være sammen om dette. 
Det blir Bibelseminar, samtaler og fel-
lesskap i kirken hvor temaet er: 
«Nådegaver og livsglede.» 
Pastor Ivar Granum leder undervis-
ningen og preker også ved søndagens 
gudstjeneste.  
Mer om dette og mye mer i februar. 
Sett av helgen! Du er hjertelig velkom-
men!! 
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Dette skjer i  januar og februar…         med forbehold om endringer 

Side 2 Centralkirken menighet 

Onsdag 3. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 4. januar 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
SØNDAG 7. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Silje Mynte-
vik leder. Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 9. januar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 10. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
Kl 1830 Møte i menighetsrådet 
 
Torsdag 11. januar 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
Fredag 12. januar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

Kl 1900 CENTRALEN ungdoms-
klubb, 13-18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord 
for kvelden 
 

Lørdag 13. januar 
Kl 1900  Sangkorets årsfest 
 
SØNDAG 14. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda Bratsberg Thor-
sen leder. Lovsangsteam. Sangko-
ret . Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 16. januar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: John Hardang 
Tema: P7, Kristen Riksradio. Et 
spennende prosjekt. Andakt, sang 
og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 17. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
Kl 1900 Bønn for Bergen. Felleskir-

kelig bønnemøte arrangeres i Cen-
tralkirken.  
 
Torsdag 18. januar 
Kl 1900 Bibelundervisning 
Kl 2000 Bønnemøte 
 
Fredag 19. januar 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7. 
klasse. Taco, lek og aktiviteter i Cen-
tral hall 
 
SØNDAG 21. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Karen Kristine 
Rasmussen leder. Lovsangsteam    
Barnekirke og Kirkekaffe 
 
Tirsdag 23.  januar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 24. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 25. januar 
Tur i Fyllingsdalen. Lynghaugtjernet - 

Om de første kristne heter det i apost-
lenes gjerninger at de hver dag, med 
ett sinn kom trofast sammen til temp-
let.. og at de holdt urokkelig fast ved 
apostlenes lære og ved samfunnet, 
ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 
(Apg.2,42ff). 
Det var den gang. Men nå er nå, vil 
mange sikkert si. Og sikkert var det 
lettere å møtes når man var en 
«lokalmenighet.» Men nådemidlene 
er fortsatt like avgjørende viktig for 
oss som kristne. For troen, veksten, 
utrustningen og Jesus-troens slitestyr-
ke til hverdagslivet kommer ikke av 
seg selv, men ved de midler Herren 
har gitt oss som skaper og nærer den. 
Skal det skje? Gjør som de første krist-
ne og hold urokkelig fast på de sam-

me ting! Denne vinteren og våren vil 
vi fortsette å komme sammen til bønn 
og bibel. Hver torsdag fra og med 
4.januar og frem til 12.april vil vi sam-
les om Guds ord. Tidspunktet er kl. 
19.00. Vi fortsetter vår enkle bibelun-
dervisning og samtale ut fra Romer-
brevet. 4.januar begynner vi i andre 
halvdel av kap. 8 og bruker to torsda-
ger per kapittel. Pastor Dag Martin 
leder undervisningen. 
 
En torsdag i måneden vil vi etter bi-
belundervisningen samles til bønn fra 
kl. 20.00 – 21.15. På hjemmesidens 
kalender og i kalenderen her i menig-
hetsbladet finnes datoene. Bryna og 
Per Øystein Opdal leder bønnesam-
lingene. 

Bibel- og bønnemøtene denne vinteren og våren 
14. des delte vi ut mat 

og julegaver til tiggerne 

i sentrum. Tusen takk 

for alle bidrag og til de-

re som ble med ut! 

Kirkens SOS trenger fri-

villige medarbeidere. 

Vil du være et med-

menneske for  noen 

som trenger det? Kon-

takt dem på 

www.kirkens-sos.no 



 

Kl 18.30 Møte i menighetsrådet 
 
Torsdag 22. februar 
Tur i Fjellveien. Bellevye - Sandviken. 
Oppmøte ved Xibition, hovedinngang 
kl.10.50. 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
Fredag 23. februar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

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

SØNDAG 25. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam. Sangkoret. Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
Tirsdag 27. februar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 28. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 1. mars 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
SØNDAG 4. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd  
Pastor Dag Martin taler. Silje Halvor-
sen leder. Lovsangsteam.  Barnekirke 
og kirkekaffe 
 
NB! Husk jubileumsuken 11.-18. 
mars! 
 

Ortunvannet. Oppmøte ved Musikk-
paviliongen, Byparken kl.10.30. 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 

Fredag 26. januar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 
år. Kafè, leker, aktivi-
teter og ord for kvel-
den 

 
SØNDAG 28. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Per Braaten taler 
Silje Halvorsen leder  
Lovsangsteam. Barnekirke og  
Kirkekaffe 
 
Tirsdag 30. januar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 31. januar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 1. februar 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
Fredag 2. og lørdag 3. februar 
Livsglede og nådegaver– Interaktivt 
nådegaveseminar med Ivar Gra-
num. Fredag fra kl 18-21.30 og Lør-
dag fra kl 10-14.00 
 
SØNDAG 4. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste m fokus på 
misjon. Misjonsoffer. Pastor Ivar 
Granum taler. Pastor Dag Martin 
Østevold leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og Kirkekaffe 
 
Tirsdag 6. februar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 7. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 8. februar 
Tur ved Lungegårdsvannet. Årstad-

gjeilen - Småpudden. Oppmøte ved 
Xibition, hovedinngang kl.10.30. 
Kl 1900 Bibelundervisning 
 
Fredag 9. februar 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-
18 år. Kafè, leker, 
aktiviteter og ord 

for kvelden 
 
SØNDAG 11. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjarte Not-
næs taler. Diakon Anne-Linda Brats-
berg Thorsen leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 13. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjest: John Steffensen 
Tema: Min far skomakeren 
Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 14. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 15. februar 
Kl 1900 Bibelundervisning 
Kl 2000 Bønnemøte 
 
Fredag 16. februar 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-7. 
klasse. Taco, lek og aktiviteter i 
Central hall 
 
SØNDAG 18. FEBRUAR 
Kl 1100 «Alle sammen gudstjenes-
te» med utdeling av barnas 4 års 
bok. Pastor Dag Martin Østevold 
taler. Silje Myntevik leder. Lovsangs
-team. Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 20. februar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 21. februar 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet  
(Mariannes galleri)  
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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? 

Det var en stor dag da vi på guds-
tjenesten 19. november kunne 
ønske våre tre nye medlemmer vel-
kommen! Fra venstre: Silje Therese, 
Mathias og Christine.  
 
I tillegg har FLORCANCE MANOHA-
RAN overført sitt medlemskap fra 
metodistmenigheten i Egersund til 
Centralkirken. Vi er så takknemlig 
for at Florance også er blitt en del av 

menigheten her i byen! 
 
Ta godt vare på våre fire nye med-
lemmer. Husk på dem i deres bøn-
ner og la festdagen minne hver-
andre om vårt kall til å INKLUDERE 
alle som søker det kristne felles-
skapet. 

Jubelåret 2018! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen! 

Vi går inn i  året 2018 med stor-
mende jubel!  For det første: 
Menighetsbladet vårt fyller 100 
år! Kirkebygget vårt fyller også 
100 år i år, og det skal feires 
med en fantastisk jubileumsuke 
i kirken fra 11.-18. mars der det 
kommer til å skje mye spennen-
de! (se forsiden av bladet).  Vi 
oppfordrer dere til å sette av 
uken allerede nå, så vil vi fortlø-
pende spre videre informasjon  
via nettsiden vår, Facebook og e
-post.  
 
Jubileumskomiteen etterspør 
gamle fotografier og annet aktu-
elt materiale. Hvis du har noe så 
send  gjerne en e-post til  
jubel@centralkirken.no eller 
kontakt Hans Kristian Rygg.  
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