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Noen høydepunkter fra julekonsertene 2018  

 

Vi  er stolte over å presentere noen glimt 
fra våre fantastiske julekonserter 2. og 
16. desember. I hovedsak var det menig-
hetens egne aktører som bidro på begge 
konsertene 2. desember, det var kun Kari-
na Opdal som ble hentet inn av eksterne 
krefter. Fantastiske skuespillere, musike-
re, solister og kor bidro til å skape nydelig 
julesteming, men ikke minst sørget scene-
dekoratørene til at kulisser og stemning 
ble perfekt. Vi hadde til og med snøma-
skin! En stor takk til alle som bidro på uli-
ke måter til å virkeliggjøre konsertene! 

Sangkoret sang julen inn 16. desember 
sammen med mange flotte gjester, bå-
de Breistein mannskor og Bergen pen-
sjonistorkester. Flere dyktige solister, 
både sangere og instrumentalister bi-
dro også til en vakker og stemningsfull 
stund i kirken. På fellessangene var det 
nesten så taket i kirken løftet seg! Vi 
takker alle som bidro og spesielt takker 
vi sangkoret for å  ta jobben med å ar-
rangere en slik nydelig kveld. I stor takk-
nemlighet og stolthet over at vi har så 
mange dyktige  og musikalske krefter i 
kirken vår!              Diakon Anne-Linda B. Thorsen 
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Dette skjer i  januar og februar       med forbehold om endringer 

Side 2 Centralkirken menighet 

NB! Merk bønnemøter i kirken hver 
tirsdag og torsdag kl 0700-0830, 
samt bønnens time i Mariannes gal-
leri (gatekapellet) hver onsdag kl 
1300-1400! 
 
SØNDAG  13. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Silje Halvorsen leder. Lovsang-
steam. Sangkoret. Barnekirke og 
kirkekaffe 
 
Tirsdag 15. januar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Pastor Rolf Helen 
Iversen. Andakt, sang  og servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Fredag 18. og lørdag 19. januar 
Seminar med menighetsrådet 
  
SØNDAG 20. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Kjell-Morten 
Bratsberg Thorsen taler. Lukas og 
Bjørn Olav Hammerstad leder 
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Uke 4: Landssamling på Hermon for 
prester og diakoner 
 
Tirsdag 22. januar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 24. januar 
Rusletur med turgruppen. Bypar-
ken-ADO-Store Lungårdsvann-

Solheimsviken-Nygårdsparken-
Sydneshaugen. Oppmøte Byparken, 
musikkpaviliongen kl 10.30. 
 
Fredag 25. januar 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

Kl 1900 CENTRALEN ung-
domsklubb, 13-18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for 
kvelden. NB! Centralens 
turnus kan bli endret! 

Sjekk kalender på nettsiden for opp-
datert info. 
 
SØNDAG 27. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Eivind Flå fra 
kristen muslimmisjon taler. Pastor 
Dag Martin Østevold  leder. Lovsang-
steam. Sangkoret. Barnekirke og kir-

 

Velkommen til Alpha -kurs 

 
             

Oppstart: Søndag 13.januar kl. 1900 – 21.30 
Varighet: ti søndagskvelder + en helg, frem til 31.mars 
Kvelden består hovedsakelig av tre ting: kveldsmat, undervis-
ning og samtale i grupper. 
 
Temaene som tas opp er tema som jeg selv opplever at jeg 
aldri blir ferdig med: 
«kristen tro kjedelig, usann og irrelevant?» 
«Hvem er Jesus?»  
«Hvorfor døde Jesus?» 
«Hvordan kan vi tro?» 
«Hvorfor og hvordan kan jeg lese bibelen?» 
«Hvorfor og hvordan kan jeg be?» 
«Hvordan leder Gud oss?» 
«Hvem er Den hellige ånd?» 
«Hva gjør Den hellige Ånd?» 
«Hvordan kan jeg bli fylt av Den hellige Ånd?» 
«Hvordan kan jeg få mest mulig ut av resten av mitt liv?» 
«Hvordan kan jeg stå imot det onde?» 
«Hvorfor og hvordan kan jeg fortelle andre? 
«Helbreder Gud i dag?» 
«Hvilken betydning har kirken?» 
 
Mer info om undervisningsplan: se www.centralkirken.no 
Vil du melde deg på? Vite mer? Har du spørsmål? 
Ta kontakt med pastor Dag Martin, 912 44 063 
dagmartin@centralkirken.no 

Ønsker du å lære mer om kristen tro? Bli bedre 
kjent med Jesus? Bli styrket i troen og vandringen 

med Gud? Da er Alpha noe for deg.  

http://www.centralkirken.no
mailto:dagmartin@centralkirken.no


 

Fredag 8. mars 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

Kl 1900 CENTRALEN ung-
domsklubb, 13-18 år. 
Kafè, leker, aktiviteter og 
ord for kvelden. NB! Timo-
teus deltakerne er med på 

Centralen 
 
SØNDAG 10. MARS 
Kl 11 Gudstjeneste. NB! Besøk av Ti-
moteus deltakerne. Pastor Dag Mar-
tin Østevold taler. Diakon Anne-Linda 
B Thorsen leder. Lovsangsteam. Sang-
koret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 12. mars 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

kekaffe 
 
Tirsdag 29. januar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 3. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Offer til misjon. Dag Martin Øste-
vold taler. Diakon Anne-Linda Brats-
berg Thorsen leder. Lovsangsteam. 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 5. februar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 6. februar 
Kl 1900 Felleskirkelig bønnemøte i 
Centralkirken 
 
Torsdag 7. februar 
Tur med turgruppen. Breimyra-
Hjortland-Åmundsleitet-Rolland. 
Oppmøte Byparken, Musikk-
paviliongen kl 1030. Buss nr 4 fra 
Festplassen kl 10.38. 
 
Fredag 9. februar 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

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

SØNDAG 10. FEBRUAR 
Kl 1100 «Alle sammen Gudstjenes-
te» Pastor Dag Martin Østevold ta-
ler. Silje Myntevik leder. Lovsang-
steam. Utdeling av 4 års bok. Korg-
fest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 12. februar 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Pastor dag Martin 
Østevold og sang ved «Marit Voka-
lis». Tema: «En pastors hverdag» 
Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 17. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjørn Olav 
Hammerstad og Silje Lillevik leder. 
Delesøndag. Lovsangsteam. Barne-

kirke og kirkekaffe  
 
Tirsdag 19. februar 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 21. februar 
Tur med turgruppen. Sletten-
Tveitevannet-Storetvedt markene-
Kristianborgvannet. Oppmøte By-
parken, Musikkpaviliongen kl 10.30. 
Bybanen. 
 
Fredag 22. februar 
Kl 1730 Konfirmasjonsundervisning 

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

SØNDAG 24. FEBRUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd. 
Bjørn Olav Hammerstad taler. Silje 
Halvorsen leder. Lovsangsteam. 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
NB! Vinterferie uke 9 
 
SØNDAG 3. MARS 
Kl 1100 Gudstjeneste. Diakon Anne-
Linda Bratsberg Thorsen taler 
Karen Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Barnekirke og kirke-
kaffe 
 
Tirsdag 5. mars 
Kl 1000-1600 Regional NAMU sam-
ling i Centralkirken for ledere og 
engasjerte. Påmelding:  https://
www.checkin.no/event/17535/
kirke-i-en-ny-tid 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 6. mars 
Kl 1930 Møte i menighetsrådet 
 
Torsdag 7. mars 
Tur med turgruppen. Stend-
Hordnesskogen-Grimseid. Oppmøte 
ved musikkpaviliongen, Byparken kl 
10.15. Bybanen + buss nr 60 fra 
Lagunen T. 
 

Side 3 

 

Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

Centralkirken har fått 
VIPPS!  

Nå kan du gi gaver 24/7 så 
hvis du går glipp av en 

gudstjeneste kan du fort-
satt gir penger på  

521999 

Du kan velge mellom 4 uli-
ke alternativer, velg gave til 

menigheten når du gir til 
menigheten. Nå kan du be-
tale i kiosken på Centralen 
med VIPPS, da velger du 
alternativ 4, arbeid blant 

ungdom.  

https://www.checkin.no/event/17535/kirke-i-en-ny-tid
https://www.checkin.no/event/17535/kirke-i-en-ny-tid
https://www.checkin.no/event/17535/kirke-i-en-ny-tid


Vetrlidsalmenningen 8 

5014 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   
 

Kirkens SOS redder hundrevis av liv hvert år– vil du bli med å bidra? 

Centralkirken har store utgifter årlig, 
blant annet på kirkebygget og drift 
av menighetens arbeid. Gaver 
mottas med stor takknemlighet en-
ten det er faste overføringer eller 
enkeltstående gaver. Det er også 
mulig å gi gaver gjennom arv og tes-
tamentariske gaver.  
 
Hvis noen skulle ønske at Centralkir-
kens menighet i Bergen skal tilgode-
ses ved utdeling av arv, kan dette 
gjøres på følgende måte:  
 
Enhver som er over 18 år, og som 
ikke er sterkt sjelelig svekket kan 
skrive testament uten bistand fra 
advokat, lege eller departement. 
Testamentet må være skriftlig da-
tert, og det må tydelig fremgå at det 
er et testament.  

Testamentariske gaver livsarvingenes pliktdelsarv, dog 
ikke over 1 mill kr. til hvert barn. 
Finnes det ingen nærmere slekt-
ninger enn tremenninger, fette-
res barn og kusiners barn, arver 
staten alt dersom det ikke er 
skrevet testament.  
 
Det er ingen krav til hvor et testa-
mente skal oppbevares, men det 
sikreste stedet er skifteretten der 
du bor. Her ligger det trygt, og 
det blir registrert på ditt fødsels-
nummer i et landsdekkende tes-
tamentregister som bare domsto-
lene har tilgang til. Ved dødsfall 
blir dermed testamentet hentet 
frem  automatisk. Forslag til tes-
tament ligger på nettsiden  vår:  
 
http://www.centralkirken.no/last-
ned/arv-og-testamente  

Testamentet må underskrives av 
to vitner. Vitnene må være over 
atten år og myndige. Vitnene 
trenger ikke å vite innholdet i tes-
tamentet, men de må være klar 
over at det de underskriver er et 
testamente og de må underskrive 
samtidig.  
 
Vitnene må kunne bevitne at den 
som opprettet testamentet er ved 
full sans og samling og at vedkom-
mende gjør det av egen fri vilje. 
Vitnene, deres familie eller ar-
beidsgiver kan ikke være tilgode-
sett i testamentet. Medlem i me-
nighetsråd må derfor ikke være 
vitne dersom menigheten tilgode-
ses med midler i testamentet.  
  
Livsarvinger har krav på arv som 
ikke kan testamenteres bort. 2/3 
av det som du etterlater deg er 

Kirkens SOS i Bjørgvin er menighet-
enes døgnåpne krisetjeneste. Vil du 
gjøre en forskjell for mennesker 
som har det vanskelig, og samtidig 
oppleve personlig utvikling? Vi 
trenger mennesker som vil gi litt av 
tiden sin. 
Innføringskurs for nye frivillige 
medarbeidere starter 11. februar 

og går over 8 kvelder i løpet av 
våren. Kirkens SOS inviterer også 
til «God å snakke med» kurs. Kur-
set er trosnøytralt og uforplikten-
de, og målet med kurset er å bli 
bevisst noen enkle metoder som 
kan gjøre deg tryggere som sam-
talepartner i relasjoner, på jobben 
og blant familie og venner. Tid og 

sted: Mandag 21. januar kl 19-21 
i Kong Oscars gate 62.  
Ta kontakt med Kirkens SOS i 
Bjørgvin for mer informasjon en-
ten på Tlf. 55 32 58 45 (kontor dag-
tid) eller mob. 941 83 654 (kveld/
helg) eller se nettsiden.  

Centralkirken gav Kirkens SOS kr 23.700,- 

i julegaveoffer 2018! Takk til  alle givere! 
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