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«Ny» ansatt i Bergens Indremisjon
Etter at Kristin Hannevik har
sagt opp stillingen som kontorsekretær, har styret valgt å
ansette Marte Skrivarvik som
kontorkonsulent i 70% stilling. Marte er allerede et kjent
ansikt i forsamlingen. Hun
har vært aktiv i Betlehem
siden 1979, og har de tre siste
årene vært vikar på kontoret.
Forsamlingsleder Glenn

Nord-Varhaug er veldig fornøyd med denne løsningen.
- Gjennom årene hun har
vært vikar, har Marte vist at
hun er en dyktig medarbeider
som utfører oppgavene med
nøyaktighet. Hun har et godt
humør og er på mange måter
som en «mor» for oss andre
på kontoret, forteller Glenn.

På søndagsmøtet 29. oktober
blir det en forbønnshandling
og presentasjon av Marte.
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Etter to års pause, blåses det
igjen liv i Bergens Indremisjon sitt eget blad, «Vårt Liv».
Av økonomiske grunner vil
bladet komme ut i et enklere
format enn slik du kanskje
husker det fra tidligere. Tanken er at «Vårt Liv» skal
komme ut annenhver måned,
og være en plattform der det

informeres om hva som skjer
i forsamlingen vår. Slik vil du
til en hver tid kunne holde
deg oppdatert på arbeidet
som drives her i Betlehem, i
tillegg til å også få et innblikk
i andre deler av arbeidet enn
det du selv er en del av. Dette
tror vi kan være både viktig
og inspirerende.

Vi ønsker å sende ut «Vårt
Liv» på e-post til flest mulig.
Hvis du har fått bladet i posten, betyr det at vi ikke har
registrert en e-postadresse på
deg. Hvis du likevel har en
aktiv e-postadresse, setter vi
stor pris på om du kan sende
den til oss på e-post:
post@betlehem.no.
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Nytt fra arbeidet
Nye medlemmer:
I løpet av året er det blitt 32 nye
medlemmer i forsamlingen vår. Av
disse er 16 voksne medlemmer.
Nye som er blitt kristne:
Det er en glede å kunne melde om
at nye er blitt kristne gjennom arbeidet vårt denne høsten. All ære til
Gud!
Bønnemøter:
Det blir bønnemøter i Betlehem
hver mandag fremover kl. 20.30.
Håper mange har mulighet til å
delta på disse samlingene.
Praksisstudent:
Knut Olav Brekke er i år praksisstudent hos oss gjennom studier på
NLA Høgskolen.

YA:
En god oppstart i høst med mange
nye deltakere. Totalt er det nå 16
ledere i arbeidet.
BetlehemUNG:
God oppstart i høst med mange
nye som ønsker å være med i arbeidet.

Konfirmanter:
Fire konfirmanter skal neste år
konfirmeres i Betlehem. Sammen
med Salem er det totalt 11 konfirmanter som er med på konfirmantundervisningen.

Fra venstre: Ingrid Stefine Watnedal Strøm, Kristiane Mulelid, Marte
Reksten og Daniel Sunde

Oppsigelse:
Kristin Hannevik har hatt permisjon fra stillingen som kontorsekretær og har nå sagt opp. Vi takker
Kristin for innsatsen og ønsker
henne Guds velsignelse.

Styrearbeidet:
Styret arbeider for tiden med Awana, et nytt undervisningsopplegg
for barn og tenåringer. I tillegg arbeides det med formuesforvaltningen til BI. Styret kommer tilbake
med mer om dette på et senere
tidspunkt.
Styret skal ha styremøteweekend 29
-30.oktober.

Søndagsmøte i Betlehem
8. oktober kl. 11.00

«Når livet gjør vondt»
Tett på Laila og Tarald Ueland
Tale av Glenn Nord-Varhaug

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

29.01.17: Johannes Heradstveit, født
23.10.16

27.08.17: Solveig Tellnes, født
27.06.17

75 år: Lars Johan Danielsen, født
15.03.42

12.02.17: Rebekka Sofine Sævik Dyrhovden, født 13.01.17

03.09.17: Ida Sleire Otteren, født
17.06.17

80 år: Else Marie Ebne, født
21.04.37

10.05.17: Wegar Thorvaldsen, født
05.11.01

DØDE

14.05.17: Eline Marie Holme Juliussen, født 20.02.17

22.05.17: Lillian Kvamme, født
18.01.27

90 år:
Ingrid Hannevik, født 23.01.27
Karine Holum, født 03.07.27

28.05.17: Andreas Rødset, født
16.02.17

13.06.17: Sigurd Eikeland, født
20.05.41

20.08.17: Fredrikke Bø, født 10.05.17

95 år:
Sverre Yndestad, født 04.06.22
Liv Ljosnes, født 24.07.22
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Overskrift for artikkel

Denne artikkelen kan inneholde 150200 ord.
En fordel ved å bruke nyhetsbrevet i
markedsføring er at du kan resirkulere innhold fra annet markedsføringsmateriale, for eksempel pressemeldinger, markedsundersøkelser og
rapporter.
Mens din hovedhensikt med å distribuere nyhetsbrev kan være å selge et
produkt eller en tjeneste, ligger nøkkelen til vellykkede nyhetsbrev i å
gjøre dem nyttige for leserne.
Eksempler på nyttig innhold kan
være artikler du utvikler og skriver

selv, en kalender som viser kommende arrangementer eller et spesialtilbud som markedsfører et nytt produkt.
Du kan lete etter bakgrunnsmateriale
og finne fyllstoff for artikkelen på
weben. Du kan skrive om mange
forskjellige emner, men prøv å skrive
korte artikler.

nyhetsbrevet, kan du konvertere det
til et webområde, og legge det ut på
weben.

Bildetekst som
beskriver bilde
eller grafikk.

Mye av innholdet du legger inn i nyhetsbrevet, kan også brukes på ditt
webområde. Ved hjelp av Microsoft
Publisher kan du på en enkel måte
konvertere nyhetsbrevet til en webpublikasjon. Når du har fullført

Overskrift for artikkel

Denne artikkelen kan inneholde 100150 ord.

brukes til å vise hvordan forretningen
vokser.

Området av emner som tas opp i
nyhetsbrev, er nær sagt ubegrenset.
Du kan ta med artikler om gjeldende
teknologi og nyheter innenfor ditt
fagområde.

Noen nyhetsbrev inneholder en kolonne som oppdateres for hver utgave, for eksempel en kolonne med
gode råd, en bokanmeldelse, en meddelelse fra direktøren eller en lederartikkel. Du kan også profilere nye
ansatte, store kunder eller viktige
leverandører.

Du kan beskrive tendenser innenfor
økonomi og forretningsliv, eller gi
gode råd til kunder eller klienter.
Hvis nyhetsbrevet distribueres internt, vil du kanskje kommentere nye
prosedyrer eller forbedringer innen
bransjen. Salgstall og inntektstall kan
Overskrift for artikkel

Denne artikkelen kan inneholde
75Bildetekst
125 ord.
som beskriver bilde

Bilder og grafikk er en viktig
av
eller del
grainnholdet i nyhetsbrevet.fikk.
Tenk på artikkelen og spør deg selv
om det valgte bildet støtter eller
fremhever budskapet du vil ha frem.
Unngå bilder som ikke passer inn i
sammenhengen.
I Microsoft Publisher finner du tusenvis av utklippsbilder som du kan

velge blant og importere til nyhetsbrevet. Det finnes også flere typer
verktøy som kan brukes til å tegne
figurer og symboler med.
Når du har valgt et bilde, plasserer du
det inntil artikkelen. Husk å plassere
bildeteksten nær bildet.

“Her kan du plasserere en
interessant setning eller et
interessant sitat fra artikkelen
for å fange leserens
oppmerksomhet.”

Returadresse:
Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen

Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen
Telefon: 55 54 13 30
E-post: post@betlehem.no
Åpningstider kontor: 10.00-14.00, tirsdag-fredag
WWW. B ETLEHEM. NO
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Ansatte i Bergens Indremisjon:
Glenn Nord-Varhaug (forsamlingsleder)
glenn@betlehem.no
952 34 418
Arne Pareli Pedersen (forsamlingsleder 2)
arne@betlehem.no
911 89 585
Bjørn-Sverre Juliussen (leder tenåringsarbeidet)
bjornsverre@betlehem.no
992 30 536
Marta Lomheim (barne- og familieleder)
marta@betlehem.no
915 10 896
Sigrid Terese Torgersen (kontorleder)
sigrid@betlehem.no
410 79 325
Marte Skrivarvik (kontorkonsulent)
marte@betlehem.no
474 59 556

Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!

Ole Ragnar Nilsen (vaktmester)
oleragnar@betlehem.no

Visjon for byen:
At de må bli frelst!

Styreleder i Bergens Indremisjon:
Runar Mulelid
runarmulelid@gmail.com

975 03 973

402 40 429

Dette skjer fremover i Betlehem:
OKTOBER
01.10 kl 1100
04.10 kl 1100
05.10 kl 1930
06.10 kl 1930
07.10 kl 1930
08.10 kl 1100
12.10 kl 1930
14.10 kl 1930
15.10 kl 1100
19.10 kl 1930
20.10 kl 1930
21.10 kl 1930
22.10 kl 1100
26.10 kl 1930
27.10 kl 1900
27.10 kl 1930
28.10 kl 1930
29.10 kl 1100
29.10 kl 1700

NOVEMBER
Søndagsmøte m/dåp. Sverre Bøe.
Formiddagstreff. Trygve Danielsen.
Medlemsmøte.
YA. André Vivelid.
BetlehemUNG. Peter Johansen.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
Torsdagsmøte. Leiv Nesheim.
BetlehemUNG. Ole Corneliussen.
Søndagsmøte. Arne Pareli.
Sangmøte. Ole Abel Sveen.
YA. Torunn Stople.
BetlehemUNG. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
Torsdagsmøte. Arne Pareli.
Fredagsklubben. Leirkveld i Betlehem.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Audun Hjellvik.
Søndagsmøte. Karen Sofie Aasmyr.
KIA-basar.

13.-15.10: YA-leir
27.-29.10: 2.-4. klasse leir

01.11 kl 1100
03.11 kl 1930
04.11 kl 1930
05.11 kl 1100
08.11 kl 1930
10.11 kl 1930

Formiddagstreff.
YA. Hege Frøysa.
BetlehemUNG. Marta Lomheim.
Storsøndag. Marta Lomheim.
Temakveld med Stefanusalliansen.
YA. André Heradstveit.

11.-12.11: Høstmøte. Se detaljert informasjon på forrige side.
16.11 kl 1930
17.11 kl 1900
17.11 kl 1930
18.11 kl 1930
19.11 kl 1100
23.11 kl 1930
24.11 kl 1930
25.11 kl 1130
25.11 kl 1930
26.11 kl 1100
30.11 kl 1930

Torsdagsmøte. Audun Myksvoll.
Fredagsklubben. Klatring i Bildøyhallen.
YA. Thor Haavik.
BetlehemUNG. Bønn- og lovsangsmøte.
Søndagsmøte. Kari Fure.
Sangmøte. Ole Abel Sveen.
YA. Ole Martin Bønes.
Julemarked.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
Medlemsmøte etter møtet.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.

17.-19.11: Lederkonferanse ImF. Påmeldingsfrist 01. nov.

