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

Centralkirkens sangkor søker nye sangere!  
Centralkirkens Menighet  er en av 
de siste metodistmenigheter i Nor-
ge som fortsatt har et tradisjonelt 
sangkor.  Allerede i 1890 – noen 
måneder før Centralkirkens menig-
het ble grunnlagt – så koret 
”dagens lys” og siden den gang har 
korets medlemmer trofast gjort 
tjeneste i kirken. Vi er stolte over 
denne tradisjonen, som vi håper 
fortsatt kan videreføres i mange år.   
Dagens kor består av cirka 25 sang-
ere og vi samles til øvelse i kirken 
tirsdager mellom kl. 19.00 til 
21.15. Vår  faste dirigent gjennom 
de senere år har vært Inge Fjørtoft 
med sin Kari ved flygelet - og vise-
dirigent Jan Lillevik.  I tillegg må vi 
fremheve vår dyktige organist Ha-
rald Jacob Holtet, medlem av me-
nigheten og  korets 
”hoffkomponist” – som, på linje 
med tidligere kjente komponister, 
skriver og utgir musikk som også 
vårt kor har stor glede av å framfø-
re. Vi erfarer at mange 
”tradisjonelle” kor omkring ”sliter 

Fra 1.september til 30.november går pas-
tor Dag Martin ut i tre måneders studie-
permisjon. Han skal arbeide med kom-
mentarer til Salmenes bok i forbindelse 
med en ny studiebibel som kommer på 
markedet. Dag Martin vil i denne perio-
den fortsatt ha ansvaret for konfirmant-
undervisningen, men utover det være 
borte fra menighetsarbeidet. DIAKON 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen vil ha det 
pastorale ansvaret i hans fravær. Vi tror 
at permisjonen er godt forberedt sam-
men med Menighetsråd og Personalut-
valg og at menigheten vil driftes på en 

 

 

med rekrutteringen.” Men vi har 
en tro på at VÅR LOVSANG TIL GUD 
IKKE SKAL STILNE HEN! Vil DU være 
med oss på denne veien?   
En av sangerne, Berit Moe, kom 
med i koret for ca 10 år siden og 
forteller litt om sitt møte med ko-
ret: ”Jeg har tidligere sunget i 
mange kor – også i en periode da 
jeg bodde i Tyskland. Gjennom ko-
ret kom jeg i kontakt med nye ven-
ner og fikk del i et sosialt felles-
skap. Da jeg kom hjem savnet jeg 
korsangen og miljøet. En kollega av 
meg sang i Centralkirkens sangkor 
og inviterte meg med på øving.  

Her ble jeg tatt imot på en svært 
god, varm og inkluderende måte – 
her trives jeg blant gode sangerven-
ner! Om jeg har en sang jeg gjerne 
synger? Da må det bli   ”Ved Jesu 
føter ei stille stund, når orda kjem 
frå hans eigen munn”, med tekst og 
melodi av Mathias Orheim, arrang-
ert av Trond Kverno. Den berører 
mitt hjerte!” 
Vi vil svært gjerne ha DEG med! - 
Tar du utfordringen? Sangkorets 
motto er:    «SYNGER FOR GUD,  

LOVER HERREN!» 
                                          
Flere opplysninger ved 
korets leder Karin A. 
Nilsen mob. 41428570,    
organist Harald Jacob 
Holtet 91744812 eller 
dirigent Inge Fjørtoft 
92834485. 

Pastor Dag Martin Østevold går ut i studiepermisjon fra 1. september!  
god og forsvarlig måte i denne perio-
den, selv om det naturligvis vil merkes 
at staben er mindre. Merk at alle pasto-
rale og administrative henvendelser i 
permisjonstiden gjøres til Diakon Anne
-Linda. Hennes offisielle fridager er 
mandag og lørdag og telefonen er da 
avslått. Den vil også være avslått uten-
for arbeidstidene og disse varierer noe. 
Dersom man ikke oppnår kontakt på 
telefon når man ringer er det bare å 
legge igjen beskjed eller sende SMS, slik 
at diakonen kan ringe tilbake når hun 
har neste arbeidsdag. 



Det skjer i  september og oktober               med forbehold om endringer  
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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!  
 
Bli med på «Bergen i brann» som er 
tverrkirkelig lovsang og bønn for 
Bergen. Vi møtes annenhver man-
dag (oddetallsuker) i misjonskirken 
Bethel, kl 1830-2030. De andre 
mandagene er det åpent bønnerom 
med lovsang, samme tid og samme 
sted. 
 
SØNDAG  1. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Diakon ved 
Betanien, Åsta Marie Olafsson taler 
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
NB! Kl 1300-1500 Menighetsmøte 

Agenda: Gjengi samtalene fra års-
konferansen om «menneskelig sek-
sualitet» og vedtaket som ble gjort, 
samt mulighet til å gi respons/stille 
spørsmål. 
 
Tirsdag 3. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag  5. september 
Tur med turgruppen. Fra Kanonhau-
gen-Langhaugen-Christiparken– 
Leaparken– Solheimsvannet. Opp-
møte på Bergen busstasjon Perrong J 
kl 1010. Buss nr 12 kl 10.22. 
 
Fredag 6. september 
Kl 1730-1900 Konfirmantundervis-

ning i kapellet.  
Kl 1900 CENTRALEN 
ungdomsklubb, 13-18 

år. Kafè, leker, aktiviteter og ord for 
kvelden. 
 
SØNDAG 8. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Prekenserie ved Kjell-Morten Brats-
berg Thorsen og Bjørn Olav Hammer-
stad. Diakon Anne-Linda Bratsberg 
Thorsen leder. Lovsangsteam. Barne-
kirke. Kirkekaffe etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 10. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 15. SEPTEMBER 
Ingen gudstjeneste i kirken på grunn 
av menighetstur til Strandebarm, 
lørdag 14. og søndag 15. september. 
NB! Påmeldingsfrist 1. september. 
Etter frist kontakt eventuelt Hans 
Kristian Rygg. 
 

Ofte lurer vi på hvorfor Gud hel-
breder enkelte, men ikke andre. 
Gud er et mysterium og vi forstår 
ikke alltid Hans veier og tanker, 
som er langt over våre (Jesaja 55). 
Men vi gleder oss over et hvert 
mirakel som skjer, fordi det peker 
fremover mot det håpet vi har, om 
at en dag skal alle sykdommer og 
all smerte og sorg forsvinne. Og vi 
gleder oss hver gang Gud demon-
strer sin kraft og herlighet, for det 
minner oss om at vi aldri må slutte 
å be om helbredelse. Det skjer 
nemlig av og til!  
 
På oppfordring har Truls skrevet 
ned dette vitnesbyrdet som han 
delte på en gudstjeneste i vår. Vi 
deler hans vitnesbyrd her. 
 
«På Haraldsplass 8. april 2019 fant 
de en kreftsvulst i blæren min. Jeg 
fikk beskjed at det ville bli opera-
sjon snart. Dette var mens menig-

heten holdt Alpha kurs. Jeg tok 
straks kontakt med pastor Dag Mar-
tin. Han og hele lederteamet la sine 
hender på meg og ba. Tårene mine 
rant og jeg følte straks en ubeskrive-
lig fred og ro. Det kan ikke forklares 
hvordan det føles det JESUS ga meg 
der og da. TAKK KJÆRE JESUS! Allere-
de da følte jeg at JESUS hadde hel-
bredet meg, noe jeg også sa. 
 
Siden vet jeg at flere i menigheten 
har hatt meg på sine bønnelister. 
Dere skal vite at jeg er enormt takk-
nemlig for all forbønn!  
 
16. april, operasjonsdagen: Jeg had-
de pådratt meg en kraftig betennel-
se. I stedet for operasjon ble det en 
14 dagers tablettkur. Den 9. mai 
2019 ble jeg endelig operert og fikk 
cellegift. Den natten stod jeg mer på 
gulvet enn jeg lå i sengen, for jeg 
hadde det skikkelig vondt. Bibelen 
min lå på nattbordet. Når jeg tok den 

for å lese, følte jeg smertene ble 
mye sterkere. Må innrømme at 
det ble ikke lest mange ordene... 
Nå var det bare å vente på svaret 
på det de hadde sendt til dyrkning. 
Etter at jeg kom hjem hadde jeg 
hyppige, smertefulle toalettbesøk.  
Ville jeg nå føle hvordan det er å 
"vandre i dødsskyggens dal» og 
oppleve at «godhet og miskunn-
het» ville etterjage meg?  
 
21. mai ringte telefonen. Legen sa 
de hadde fått svar på dyrkningen. 
Hun som fant kreften og 
som opererte meg kunne fortelle 
at jeg var helt frisk og fri for kreft. 
Til og med svulsten de hadde 
sendt inn var fri for kreft! 
TAKK KJÆRE JESUS! TAKK FOR AT 
DU NOK ENGANG HAR LAGT DINE 
LEGENDE HENDER PÅ MEG. TAKK! 
Jeg vil også igjen takke menighe-
ten og alle dere som har bedt for 
meg. Tusen takk!» Truls 

«Takk kjære Jesus» -et vitnesbyrd fra Truls Kato Fotland  



 

 
Tirsdag 22. oktober 
Kl 1130-1330 Formiddagstreff 
Dagens gjester: Svanhild Juvik og Lillian 
Glomnes. Andakt, sang og god servering. 
Kl 1800 Sangkoret øver i kirken (NB! Utvi-
det øvelse. Merk tiden!) 
 
SØNDAG 27. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Menighetens ung-
dommer er med på planlegging og gjen-
nomføring av gudstjenesten. Lovsang-
steam. Barnekirke. Kirkekaffe 
 
Tirsdag 29. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Fredag 1. november 
Kl 1730-1900 Konfirmantundervisning i 
kapellet.  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tirsdag 17. september 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 19. september 
Rusletur med turgruppen. Turområ-
de: Smøråsfjellet-Lagunen. Oppmø-
te Byparken, bybanestoppet kl 
09.45. Bybane kl 9.53 til Nesttun og 
buss derfra kl 10.26. 
 
Torsdag 19.– søndag 22. september 
Schhol of congregational develop-
ment i Tallinn; Called2change. Mer 
info bak i kirken, på tavlen og på 
facebook. NB! Diakonen deltar. 
 
Fredag 20. september 
Kl 1730-1900 Konfirmantundervis-
ning i kapellet.  

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

SØNDAG 22. SEPTEMBER 
Kl 1100  Gudstjeneste. Prekenserie 
ved Bjørn Olav Hammerstad og Kjell
-Morten Bratsberg Thorsen. Karen 
Kristine Rasmussen leder. Lovsang-
steam. Sangkoret. Barnekirke. Kirke-
kaffe etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 24. september 
Kl 1130-1330 Formiddagstreff 
Dagens gjest: Guri Ekse. Tema: 
«Fanny Crosbys liv i ord og toner» 
Andakt, sang og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
SØNDAG 29. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Prekenserie 
ved Bjørn Olav Hammerstad og Kjell
-Morten Bratsberg Thorsen. Menig-
hetens ungdommer medvirker. Lov-
sangsteam. Barnekirke. Kirkekaffe 
etter gudstjenesten 
NB! Sangkoret synger i MetSo 
 
Tirsdag 1. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

 

Torsdag 3. oktober 
Rusletur med turgruppen. Foldnes-
kirkevegen-Hjelteryggen-Knarrevik. 
Oppmøte på Bergen busstasjon kl 
10.10. Buss 445 kl 10.20. 
 
Fredag 4. oktober 
Kl 1730-1900 Konfirmantundervis-
ning i kapellet.  

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

SØNDAG 6. OKTOBER 
HØSTOFFERGUDSTJENESTE 
Kl 1100 Gudstjeneste. Terje Berg 
taler. Pastor Dag Martin Østevold 
leder. Sangkoret. Barnekirke. Kirke-
kaffe etter gudstjenesten. 
 
Uke 41: Vinterferie i Bergen  
 
SØNDAG 13. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Arne Edvard 
Meling taler. Silje Marie Halvorsen 
leder. Lovsangsteam. Barnekirke. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 15. oktober 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Torsdag 17. oktober 
Rusletur med turgruppen. Liavan-
net-Heiane-Vestli-Åsane gamle kir-
ke-Myrdal-Åsane terminal. Oppmø-
te Festplassen perrong J kl 10.10. 
Buss 4 kl 10.18. 
 
Fredag 18. oktober 
Kl 1730-1900 Konfirmantundervis-
ning i kapellet.  

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

SØNDAG 20. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Arne Edvard 
Meling taler. Karen Kristine Ras-
mussen leder. Lovsangsteam. Sang-
koret. Barnekirke og kirkekaffe 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 

 
 

Husk at Pastor Dag Martin 
Østevold skal ha studieper-
misjon fra 1. september til 

og med 30. november. I den-
ne perioden er det diakon 

Anne-Linda som ivaretar en 
del av pastorens oppgaver. 
Hennes offisielle fridager er 
mandag og lørdag og telefo-

nen er da avslått. Den vil 
også være avslått utenfor 

Dødsfall i sommer:  
  

Sonja Quam sovnet stille 
inn i troen på sin Herre og 
Mester, 11. august 2019. 
Minnestund ble holdt i 

Lille Møllendal kapell 23. 
august.  Vi lyser fred over 

hennes minne! 



8220.02.83747. Hver måned over-
sendes 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 skatte-
fritak i 2019 er på kr 50.000 per år! 
Det er fullt mulig å gi større gaver 
gjennom denne ordningen, men det 
er maks 50.000 kr man kan få fra-
trekk i skatt for. De vil også kunne 
endre fast trekkbeløp i autogiro, 
hvis du etterspør dette. Send fore-
spørsel om dette til:  
hovedkontoret@metodistkirken.no 

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 øns-
ker 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 Central-
kirken 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 konto-
nummeret til Centralkirkens menig-
hets gavekonto: 3000.28.48542 
 
3. Fast giverordning med skattefra-
drag - som vi anbefaler for våre 
medlemmer: 
Man henvender seg til Metodistkir-
kens hovedkontor og får et KID 
nummer. Dette skriver man inn ved 
belastning av nettbank, og pengene 
sendes til kirkens hovedkonto; 

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   
 

Årets konfirmanter 

Vi gleder oss over et stort kull med konfirmanter dette året! Fra venstre: Pastor Dag Martin Østevold, Amalie Dal-
land Valaker, Thea Bull Thomassen, Eivind N. Haugland, Tuva Marie Østevold, Vilde Myntevik, Simeon Skrunes, Noa 
Østevold, Daniel Aasen, Ismael Leknes, Emil Bøe, Emma Bøe og Isak Østevold. Vebjørn Myntevik var ikke tilstede. 

 

Vil du bli fast giver? 

mailto:hovedkontoret@metodistkirken.no
mailto:hovedkontoret@metodistkirken.no

