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

Dette skjer i tiden fremover! 

Barnas øving til julekonserten 
I år er julekonserten søndag 3. desember. Barna skal vere med og synge tre songar: 
«En stjerne skinner i natt», «Kongens by» og «Jul hos alle no.» Sett av noen minutter 
på søndagane (på Søndagsklubben, Betweens og Teens) til å synge gjennom disse tre 
sangane.  
 
Søndag 26. november er det felles juleverksted for Barnekirken og Teens i Central 
Hall. I denne forbindelse blir det en felles øving, og så blir det generalprøve lørdag 2. 
desember! Band og ad-hoc kor har fått egen info om øvinger via Facebook og e-post. 
 
Bibelundervisning 
Fredag 2. februar kl 19.00 - 21.30 og lørdag 3.februar fra kl. 10.00 – 14.00  
blir det Bibelseminar, samtaler og fellesskap i kirken med tema: «Nådegaver og livs- 
glede.» Pastor Ivar Granum leder undervisningen og preker også ved søndagens  
gudstjeneste. Mer info kommer. Sett av helgen! 
 
Siden «ett nødvendig» fortsetter vi våre samvær med fokus på Guds ord og samt- 
aler fra Romerbrevet kapittel 8-16 hver eneste torsdag fra 4. januar til torsdag  
12.april fra kl. 20.00 – 21.15. pastor Dag Martin leder undervisningen. Du er som  
alltid hjertelig velkommen! 
 
Kom, la oss be! 
Hver onsdag kl. 13.00 – 14.00 i gatekapellet. 
Onsdag kveld – 1 gang per måned – fra kl. 20.00 – 21.15. Completorium og bønn  
for menighet, ledere, byen og Israel.   
Videre i høst: onsdag 22.november og onsdag 27.desember. 
 
Advent på Fløien 
1. søndag 3.des.: Domkirken, domprost Jan Otto Myrseth fra kl. 13.15 
2.søndag 10.des: Bjørgvin Bispedømme, seniorprest Ragnar Waagbø fra kl.13.15 
3.søndag 17.des: Den Katolske Kirke, pater Alois Brodersen fra kl. 13.15 
4.lørdag 23.des: Central kirken, pastor Dag Martin Østvold fra kl. 12.00 

Høstofferdagen 
Budsjettet for høstofferdagen var på 60.000.- Vi vil gjerne rette en stor takk til  
menigheten for at vi klarte det! 72.000.- ble samlet inn på den søndagen. Helt sikkert 
er det også kommet inn gaver i etterkant. Hjertelig tusen takk! Gud velsigne enhver  
glad giver! 
 
Menigheten har i etterkant av Høstofferdagen mottatt en gave på 100.000.- fra et 
takknemlig menneske. Hva skal vi si? Tusen hjertelig takk… Vi vil bruke den på beste 
måte til Guds ære! 

I takknemlighet... 
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Kalender for november og desember…         med forbehold om endringer 

Side 2 Centralkirken menighet 

Onsdag 1. november 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 2. november                    

Tur med turgruppen til Vikaleitet-
Mellingen-Nyborg-Liavannet. Opp-
møte ved musikkpaviliongen, By-
parken kl 10.15. 
 
Fredag 3. november 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

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

SØNDAG 5. NOVEMBER 
ALLEHELGENSDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder. Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 7. november 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 8. november 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Fredag 9. og lørdag 10. november 
Samling med menighetsrådet 
 
SØNDAG 12. NOVEMBER 
Kl 1100 Familiegudstjeneste 
Diakon Anne-Linda B. Thorsen taler 
Silje Halvorsen leder. Lovsangsteam 
Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 14. november 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Svein og Laila Børtveit synger og 
taler. Andakt, og god servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 

Onsdag 15. november 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 16. november 

Tur med turgruppen til Kokstad-
Storrinden-Flesland. Oppmøte ved 
Musikkpaviliongen, Byparken kl 
11.00. 
 
Fredag 17. november 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

Kl 1900 CENTRA-
LEN ungdoms-
klubb, 13-18 år. 
Kafè, leker, aktivi-
teter og ord for 
kvelden 

 
SØNDAG 19. NOVEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste m fokus på 
misjon. Misjonsoffer. Pastor Dag 
Martin Østevold taler. Karen  
Kristine Rasmussen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret.  
Barnekirke og kirkekaffe  
 
Tirsdag 21. november 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 22. november 
Kl 1230 Personlig forbønn v avta-
leKl 1300 Bønnemøte i  gatekapel-
let (Mariannes galleri) 
Kl 2000 Bønnemøte i kirken 
 
Fredag 24. november 
Kl 1830-2030 Fredagsklubb for 1.-
7. klasse. Taco, lek og aktiviteter i 
Central hall 
 
SØNDAG 26. NOVEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
og leder. Lovsangsteam. Barnekir-
ke og kirkekaffe 
 
 

Tirsdag 28. november 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 29. november 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
Torsdag 30. november 
Årets siste tur med turgruppen. Tur 
langs bryggekanten: Fra Gamle Ber-
gen til sentrum. Oppmøte ved  Mu-
sikkpaviliongen, Byparken kl 10.30. 
NB! Merk første tur i 2018 blir 25. 
Januar.  
 
Fredag 1. desember 
Kl 1730-1900 Konf. undervisning 

Kl 1900-2200 Julebord 
med CENTRALEN ung-
domsklubb. NB! Påmel-
ding på Centralens 
Facebookside 
 

SØNDAG 3. DESEMBER 
Kl 1500 Familiekonsert 
Kl 1800 Kveldskonsert 
 
Tirsdag 5. desember 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag  6. desember 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i gatekapellet
(Mariannes galleri) 
 
Torsdag 7. desember 
Kl 1600 Utdeling av mat og klær til 
tiggerne i sentrum 
 
SØNDAG 10. DESEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste m nattverd  
Fokus på forfulgte kristne 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Barnekirke. Krk.kaffe 
 
Tirsdag 12. desember 
Kl 1130 Formiddagstreff 



Besøk av Frelsesarmeen  1. korps i 
Strømgaten. Andakt, sang og god 
servering 
Kl 1900 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 13. desember 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri)  
 
SØNDAG 17. DESEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste. Bjørn Olav 
Hammerstad taler. Karen Kristine 
Rasmussen leder. Lovsangsteam 
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
Kl 1900 Syng julen inn med venner 
og menighet i regi av sangkoret 
 
Tirsdag 19. desember 
Kl 1900 Årets siste sangkorøvelse 
 
Onsdag  20. desember 
Kl 1230 Personlig forbønn v avtale 
Kl 1300 Bønnemøte i  gatekapellet 
(Mariannes galleri) 
 
SØNDAG 24. DESEMBER 
JULAFTEN 
Gudstjeneste kl 1530 
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
Silje Myntevik leder 
 
MANDAG 25. DESEMBER 
1. JULEDAG  
Kl 1200 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler og leder  
Sangkoret 
 
Onsdag 27. desember 
Kl 2000 Bønnemøte  i kirken 
 
SØNDAG 31. DES, NYTTÅRSAFTEN 
Kl 1100 Gudstjeneste. Pastor Dag 
Martin Østevold taler og leder 
 
Torsdag 4. januar 
Kl 2000 Bibelundervisning Romerne  
 
SØNDAG 7. JANUAR 
Kl 1100 Gudstjeneste 
 
 

Side 3 

«For et barn er oss født , en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på Hans 
skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud,  Evig 
Far og Fredsfyrste. Så skal Herredømmet bli stort og freden bli uten 
ende, over Davids trone og hans kongerike. Det skal bli gjort fast og 
holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, 
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.» (Jesaja 9, 6-7) 



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? 

CENTRALKIRKENS SANGKOR MED VENNER 
INVITERER SØNDAG 17. DESEMBER KL 1900 

TIL «VI SYNGER JULEN INN» 
I CENTRALKIRKEN! 

I år har vi med oss 
sangere fra Breistein 
mannskor (som for  
tiden teller ca 20  

sangere) samt gruppen 
Karl & kor fra Åsane– i 

tillegg til organist  
Harald Jacob Holtet og 

blåsere.  
Det blir rik anledning  

til å være med å synge 
julens sanger.  

 
Fri entre– kollekt 
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