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tjenester. 6 Livsnære grupper. 7 Be-
hovsorientert evangelisering. 8 Varme 
relasjoner. 
 
En undersøkelse kan antyde hvor vi 
står i forhold til dette. Centralkirken 
har utført undersøkelsen 5 ganger. Sist 
vi hadde den var i 2011. I mai 2016 
gjennomførte vi e ny menighetsunder-
søkelse. 32 medlemmer med en tjenes-
te i menigheten og som er delaktig i et 
husfellesskap/sangkor svarte. Svarene 
som ble gitt antyder at vi - som alle 
andre menigheter - har noen sterke 
sider. Og svakere sider. 
 
Lørdag 3.september skal Menighetsrå-
det arbeide med svarene som kom inn 
på Menighetskonferansen 20.april da 
vi samtalte med hverandre: ”Hvilke 
drømmer har du for menigheten vår?” 
Og vi skal se på de svarene som kom 
frem gjennom Namu-undersøkelsen. 
På menighetsmøtet onsdag 21.sept kl. 
1900 skal vi presentere dette for me-
nigheten – og sammen samtale og be 
Gud om å lede oss videre på veien som 
menighet. Vi oppfordrer alle våre med-
lemmer til å sette av kvelden. 

Vå re  foku som råd e r :  T je ne  -  in k l ude re  -  vo k se  -  v i nne  
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Vårt oppdrag: Gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles! 

 

handler om å bruke de vekstkreftene 
Gud har gitt menigheten. Det er dette 
Jesus forteller om i en liknelse om Guds 
rike i Mark 4, 26-29: ”Jesus sa: ”Slik er 
det med Guds rike: En mann har sådd 
korn i jorden. Han sover og står opp, det 
blir natt og det blir dag, og kornet spirer 
og vokser opp; hvordan det går til, vet 
han ikke. Av seg selv gir jorden grøde: 
først strå, så aks og til sist modent korn i 
akset. Så snart grøden er moden, svinger 
han sigden; for høsten er kommet.”  
Veksten kommer altså av seg selv. Det 
går ikke an å lage vekst. Vår oppgave er å 
gjøre motstanden og hindringene for 
vekst minst mulig. Derfor skriver Paulus i 
1 Kor 3,5-6: «Hva er vel Apollos? Og hva 
er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! 
Begge gjorde vi det Herren hadde satt 
oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men 
Gud ga vekst». 
NaMu tar utgangspunkt i 8 områder og 8 
kvalitetstegn for en sunn menighet: 1. 
Utrustende lederskap. 2 Nådegavebasert 
tjeneste. 3  Engasjert trosliv. 4 Hensikts-
messige strukturer. 5 Inspirerende guds-

Denne høsten vil prekenene i Centralkirkens 
gudstjenester ta utgangspunkt i Efeserbrevet. 
Helt frem til 1.søndag i advent. Det kan bli spen-
nende!  
Efeserbrevet skrev Paulus mens han satt i fengsel 
for sin tros skyld. Men det er kanskje ett av de 
mest oppmuntrende og lyse brev som vi finner i 
Det nye Testamentet. Når ting er som mørkest 
kan det være vanskelig å finne veien. Men i mør-
ket blir vi kanskje også best oppmerksomme på 
lys.   I dette brevet forteller Paulus oss om hvilke 
fordeler og rikdommer Gud har allerede har gitt 
oss gjennom Jesus. Guds store og fantastiske, 
nøye planlagte frelsesplan. Hvis du leser dette 
brevet ser du at det består av to hoveddeler, slik 
mange av Paulus’ brev ellers gjør. En læredel om 

velsignelsen Gud har gitt oss i Jesus. Og en praktisk 
formaningsdel om det å leve som kristen i verden, i 
de ulike sosiale settingene vi befinner oss i. 
Ønsker du å bli bedre kjent med Jesus? Se mer hva 
kristen tro egentlig består i? Forstå mer om rikdom-
men Jesus gir oss hver for oss og som et fellesskap 
av mennesker?  Lengter du etter å få dypere røtter - 
mer fast, åndelig grunn under føttene dine og bli 
styrket i troen? Hjelp til å leve som en kristen sam-
men med andre? 
I Efeserbrevet blir vi løftet opp på ”fjelltoppene” og 
invitert til å se, inntil man mister pusten..  Det finnes 
mange skatter skjult i dette brevet! 
På gudstjenestene i Centralkirken vil vi prøve å grave 
dem opp. En etter en. Og ta dem til oss. Søndag 
etter søndag.  Velkommen til Centralkirken i høst! 

Ny prekenserie på gudstjenestene denne høsten; Efeserbrevet 



Dette skjer i  august, september og oktober…  
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Lørdag 20. august 
Kl 1000-1500 Dagsseminar med 
sangkoret 

 
SØNDAG 21. AUGUST 
SAMLINGSSØNDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Diakon Anne-Linda B Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret. Blåserek-
ke. Utdeling av 6 års bok. Forbønn 
for MR. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 23. august 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Pastor Per Braaten taler og Kjell 
Abrahamsen synger 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 24. august 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri”  
 
Fredag 26 . august 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
leker, aktiviteter og ord for kvelden 
 
SØNDAG 28. AUGUST 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Per Braaten taler 
Karen Kristine Rasmussen leder  
Lovsangsteam 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 30. august 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
 

Onsdag 31. august 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 

 
Fredag 2. september 
Kl 1900 CENTRALEN 
LIVE i Åsane kulturhus! 
Møte med kafè, lovsang 

og tale for ungdom og studenter 
 
Lørdag 3. september 
Kl 0900-1300 Samling med menig-
hetsrådet. Oppstart av nytt arbeids-
år. 
 
SØNDAG 4. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Fokus på misjon. Misjonsoffer 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Presentasjon av husgruppelederne 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 6. september 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 7. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 9. september 
Kl 1730-1900 Konfirmasjons-        
undervisning  
Kl 1900 CENTRALEN i Central hall 
Ungdomsklubb 13-18 år. Kafè, akti-
viteter, leker og ord for kvelden 

 

SØNDAG 11. SEPTEMBER 
Kl 1100 Generasjonsgudstjeneste 
Bjørn Olav Hammerstad taler 
Silje Myntevik leder. Lovsangsteam  
Presentasjon av konfirmantene 
Korgfest etter gudstjenesten 
 
Tirsdag 13. september 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 14. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 16. september 
Kl 1830 Fredagsklubb for 1.-7. klas-
se. Taco, lek og aktiviteter 
 
SØNDAG 18. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste 
Pastor Dag Martin Østevold taler 
Anne-Linda Bratsberg Thorsen leder 
Lovsangsteam. Sangkoret. Blåserek-
ke. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 20. september 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Harry og Bjørg Wiig Andersen 
Om Israel og Dødehavet 
Bjørg Wiig Andersen leser egne dikt 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 21. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 

Kl 1900 Menighetsmøte om NAMU 
undersøkelsen 
 
Fredag 23. september 
Kl 1730-1900 Konf.undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
aktiviteter, leker og ord for kvelden 



 

Tirsdag 25. oktober 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 26. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Torsdag 27. oktober til søndag 30. 
oktober: Konfirmantleir på Solåsen i 
Larvik 
 

Fredag 28. oktober 
Kl 1900 CENTRALEN LIVE 
i Åsane kulturhus!      
Møte med kafè, lovsang 

og tale for ungdom og studenter 

SØNDAG 30. OKTOBER 
HØSTOFFERDAG 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Tom G. Johnsen taler 
Pastor Dag Martin Østevold leder 
Lovsangsteam. Sangkoret 
Barnekirke og kirkekaffe 
 

SØNDAG 25. SEPTEMBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold  taler 
Brede Aasen leder. Lovsangsteam 
Solosang ved Bjørn Arne Østevold  
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 27. september 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 28. september 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 30. september 

Kl 1900 CENTRALEN 
LIVE i Åsane kulturhus! 
Møte med kafè, lovsang 
og tale for ungdom og 

studenter 

SØNDAG 2. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med nattverd 
Pastor Dag Martin Østevold taler  
Karen Kristine Rasmussen leder Lov-
sangsteam. Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 4. oktober 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 5. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 7. oktober 
Kl 1730-1900 Konf. Undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år. Kafè, 
aktiviteter, leker og andakt. 
 
SØNDAG 9. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste med fokus på 
diakoni. Diakon Anne-Linda Bratsberg 
 

 Thorsen taler. Pastor Dag Martin 
Østevold leder. Lovsangsteam  
Sangkoret. Barnekirke og kirkekaffe 
 
SØNDAG 16. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Bjarte Notnæs taler 
Jan Lillevik leder. Lovsangsteam 
Blåserekke 
Barnekirke og kirkekaffe 
 
Tirsdag 18. oktober 
Kl 1130 Formiddagstreff 
Guri Ekse synger og taler 
Kl 1915 Sangkoret øver i kirken 
 
Onsdag 19. oktober 
Kl 1300 Bønnemøte i  ”Mariannes 
galleri” 
 
Fredag 21. oktober 
Kl 1730 Konf. Undervisning 
Kl 1900 CENTRALEN ungdomsklubb 
for deg mellom 13 og 18 år.  Kafè, 
aktiviteter, leker og andakt. 
 

 
TUR TIL TINEHYTTEN 
21.-23. OKTOBER EL-
LER  4.-6. NOVEM-
BER. NÆRMERE INFO 
KOMMER, MEN 

HOLD AV BEGGE DATOENE FORE-
LØPIG! 

 
SØNDAG 23. OKTOBER 
Kl 1100 Gudstjeneste  
Pastor Dag Martin Østevold taler og 
leder. Lovsangsteam. Barnekirke og 
kirkekaffe 
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Besøk vår nettside 

www.centralkirken.no og følg 

oss på facebook:  

www.facebook.com/

centralkirken-i- 

bergen  

 



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 25.000 per 
år! Det er fullt mulig å gi større ga-
ver, men det er maks 25.000 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 
hovedkontor.  Adressen er Postboks 

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 bli med i Centralkirkens faste givertjneste? 

Barnekirken 
Søndagsskulen i Centralkirken har 
vi valt å kalle Barnekirken. Denne 
er delt inn i tre aldersgrupper; 
Søndagsklubben, Be-tweens, og 
Teens. Her har vi undervisning og 
aktivitetar tilpassa dei ulike alders-
gruppene, frå småbarnsstadiet til 
barna er ferdige med ungdomss-
kulen. 

Fredagsklubben 
Ein fredag i månaden har vi klubb i 
Central Hall. Denne klubben er for 
barn i barneskulen (1-7 klasse) Vi 
ser det er viktig å bygge gode rela-
sjonar mellom barna frå dei be-
gynner på barneskulen slik at dei 
får eit forhold til sine jamaldringar. 
Når dei har vener i kirka er det 
lettare å kome dit, og det blir na-

turleg å begynne på Centralen 
når dei er gamle nok til det. På 
Fredagsklubben et vi taco og har 
aktivitetar etterpå (kl.18.30 -
20.30) 
Vi treng fleire medhjelpare til 
barnearbeidet vårt, (alle genera-
sjonar ynskjes!) både for å sikre 
kvaliteten og for å ha fleire res-
sursar tilgjengeleg. Vil du vere 
kjøkkenhjelp på fredagsklubben 
eller medhjelpar i barnekirken, 
ta kontakt med Birgit Kalvatn 
Viken, ansvarlig leiar for barne-
arbeidet. 

Ungdomsarbeidet 
Pulsen i ungdomsarbeidet er 
Centralen – med nachos, leker 
og andakt annenhver fredag. 
Vanligvis er vi i kjelleren i kirken. 

Høsten starter 26. august kl 19 med 
et skikkelig oppstartsparty. Vi har 
en fin gjeng og  flere unge ledere. 
En gang i måneden er det Centralen 
Live – et ungdomsmøte med eget 
band, praktiske taler, lovsang og 
bønnevandring. Denne høsten er vi 
i Åsane kulturhus for å gjøre det lett 
for ungdommene å ta med seg ven-
ner. Første gang er fredag 2. sep-
tember kl 19. 
Denne høsten har vi tre aktive  små-
grupper for ungdommer, en for 
gutter og to jentegrupper.  
Målet med ungdomsarbeidet er å gi 
ungdommene et godt miljø og et 
nærere forhold til Jesus. Vi ønsker 
at de skal vokse som mennesker og  
som kristne, og få erfaringer som 
blir viktig for dem senere i livet. 

Bli kjent med barne– og ungdomsarbeidet i vår menighet 

mailto:hovedkontoret@metodistkirken.no
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