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Å vokse er aldri et mål i seg
selv, men vi ønsker at det skal
være en naturlig konsekvens av
et sunt og godt fellesskap.
For dersom et tre er rotløst
så vil det snart dø. Vi kan
ikke skape denne veksten,
men det er Gud som skaper
vekst. Og vi skal få lov til å
være Hans redskaper. Vi er
per i dag mellom 60 og 70
som er mer eller mindre aktive i BetlehemUNG. Dette er
en klar framgang fra i fjor og
året før. Kjernen utgjør i år
40-45 stykk. Allikevel, det
som er aller mest gledelig er
at kjernen i gruppen er mer
engasjert og motivert enn på
lenge.
Det kommer nok ikke som
noen stor overraskelse at
undertegnede har hatt stor
tro på relasjonell menighetsbygging. Å se mennesker.
Hele mennesker. Det er noe
av det viktigste jeg kan gjøre
som leder. Det er vel ingen
hemmelighet at BetlehemUNG har hatt et rykte på seg

for å være vanskelig å komme
inn i som ny. Vi var samtidig
kjent for å ha solid forkynnelse. Det trekker noen. Men all
forskning viser at dersom du i
en menighet «bare» har solid
forkynnelse, og ingen eller lav
sosial kompetanse på det
sosiale og relasjonelle, så vil
mennesker komme noen få
ganger. I de menighetene de
blir inkludert og finner seg
venner, der blir de værende.
Derfor kjørte vi fullt fokus på
å se nye. De skulle bli møtt
med et smil, en kaffekopp og
noen å være med. Så er det
selvfølgelig ikke alle som blir
værende. Men gjennom samtaler med mange av de nye av
året trekker de alle fram én
faktor for at de valgte BetlehemUNG: «Her ble jeg sett».
Dette vil vi ikke gi oss på. Vi

ønsker å være best i byen på
å ta imot nye. Vi ønsker å
være en familie som bryr oss
om hverandre og som kan ha
fellesskap i hverdagen.
I høst har tema på lørdagene
vært «Brev i Bibelen». Det
har vært spennende å gå
igjennom mange forskjellige
typer brev i Skriften. Fra
påske av blir tema «Gud møter mennesker». Vi ønsker å
ha fokus på solid, Jesus- og
Bibelsentrert forkynnelse og
undervisning.
Med disse to faktorene, solid
forkynnelse og varme relasjoner, vil vi nå ut til byen vår
og vinne enda flere for Jesus.
Vårt arbeid har så vidt begynt.
Arne Pareli
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Leder
Glenn Nord-Varhaug
forsamlingsleder
For snart fire år siden begynte jeg
som forsamlingsleder i Betlehem.
Dette har vært fire spennende og
innholdsrike år. Det er heller ikke til
å stikke under en stol at det i perioder har vært krevende. Summen av
disse årene er likevel at jeg er blitt
velsignet på mange ulike måter gjennom tjenesten og fellesskapet jeg har
fått bli en del av. Det ønsker jeg å
dele litt av i dettet nummeret av Vårt
liv.
Siden jeg var 19 år gammel har jeg
enten vært omreisende predikant
eller kretsleder. For meg har det derfor vært en utfordring å ha en regelmessighet i kontakten med ett lokalt
kristent fellesskap. Etter at jeg begynte som forsamlingsleder i Betlehem
har dette endret seg. Over tid har jeg

blitt knyttet tettere på forsamlingens
arbeid og enkeltmennesker i forsamlingen, noe jeg er svært takknemlig
for.
Jeg gleder meg over at Betlehem er
en flergenerasjonsforsamling hvor
alle aldersgrupper er representert. På
ulikt vis kan de ulike aldergruppene
være til velsignelse og glede for hverandre.
De unge kan med sitt engasjement,
sine nye initiativ, sin friskhet og frimodighet sette mot i de som er kommet litt lengre i livet. Denne høsten
har jeg gledet meg over at noen av
disse har gått i gang med faste bønnemøter for forsamlingen og byen.
Og motsatt kan de unge få mye visdom fra en kristen søster og bror
som har erfart mer av livets gleder og
utfordringer sammen med Jesus.
Tidligere i høst fikk vi på et søndagsmøte et nært møte med Laila og Tarald Ueland som delte ærlig fra deres
liv. Det tror jeg var et viktig møte for

mange, også for de unge.
De som har levd med forsamlingen i
medgang og motgang kan også lære
oss mye om trofasthet i forsamlingen
gjennom et langt liv. For meg som
kommer utenfra ser jeg mer og mer
verdien av nettopp det.
Min erfaring er at hos den yngre generasjon er det lettere å få kjennskap
til det som bor i hjertet deres. Hos
den godt voksne generasjon tar det
lengre tid før troslivet kommer til
uttrykk. Men når disse menneskene
først setter ord på livet de lever sammen med Jesus vokser respekten for
dem og takknemligheten for at jeg
har fått lære dem å kjenne.
Jeg ser frem til å fortsette som forsamlingsleder for Betlehem hvor de
ulike generasjonene fortsetter å være
til gjensidig velsignelse for hverandre
– hvor vi ser og erfarer at Guds navn
blir æret gjennom oss som er en del
av fellesskapet.

Nytt fra arbeidet
Nye medlemmer:
I løpet av året har vi fått 48 nye medlemmer i forsamlingen vår. Av disse
er 28 voksne medlemmer.
Søndagsskolen:
Marta Lomheim skriver om søndagsskolen i dette nummeret. Flere har
meldt seg som søndagsskoleledere,
men det er fremdeles behov for flere
ledere. Ta gjerne kontakt med Marta
Lomheim om du vil tjene inn i denne
delen av arbeidet vårt.

Testamentariske gaver:
BI har fått to testamentariske gaver
dette året. Til sammen kr. 2 511 000.
Ca. to millioner er øremerket vedlikehold av forsamlingslokalet vårt.
Forsamlingsweekend:
Det er flere år siden det har vært
arrangert forsamlingsweekend. Neste
år vil det igjen bli en mulighet: 20.22. april. Sett av helgen allerede nå.

Solgløtt barnehage:
På medlemsmøte 26.11 informerte vi
om at ImF ønsker å selge Ytre Laksevåg bedehus hvor Solgløtt barnehage
holder til. BI har fått tilbud om kjøp
av bygget. Styret jobber med saken
og ser på ulike løsninger med tanke
på fremtidig drift av barnehagen.

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

01.10.17: Eiliv Johan Håland, født 17.04.17

80 år: Gerty Rønnestad, født 24.10.37
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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
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selv, en kalender som viser kommende arrangementer eller et spesialtilbud som markedsfører et nytt produkt.

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

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.
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

Hvor viktige er barna?
Takk til dere som allerede er engasjert i barne- og ungdomsarbeidet!
Dere gjør en kjempeinnsats!! Disse
gode medarbeiderne trenger flere til å
dele både ansvar, utfordringer og
gleder med. På et søndagsmøte er det
mellom 15 og 20 som er involvert på
en eller annen måte. I en søndagsskolegruppe skal gjerne én leder gjøre
alt. Det er ikke riktig i lengden og blir
sårbart ved sykdom og i ferier. Vi
ønsker å bygge opp team, slik at man
kan dele oppgavene.
Mange tenker at de må kunne holde
andakter og synge for å være leder.
Det er mange flere oppgaver som
skal fylles. Ikke minst se barna, bygge
en relasjon, be for dem og peke på
Jesus også gjennom praktiske oppga-

ver som å rydde før og etterpå, ønske
velkommen, leke, gjennomføre aktivitet og hobby. Vi trenger ulike typer
mennesker i alle aldersgrupper!
Hva er viktigst? At jeg som har en
trygg og stabil tro får påfyll og får
utvikle meg selv åndelig? Eller at
barna som er fremtiden og morgendagens ledere, får vokse opp til å lære
å kjenne, elske og tjene Jesus, og ta
med seg en mobil tro som holder
gjennom livets skifter og utfordringer?
Hvor viktige er barna? Så mye at jeg
forplikter meg til en søndag i måneden, og kanskje innimellom må ofre
finværet på hytta, fjellet eller ved
sjøen? En radikal Jesus kaller oss til

forsakelse og tjeneste, fordi det vi
snakker om har evighetsperspektiv.
Misjonsbefalingen er tydelig: gjør alle
til disipler, i det dere døper dem og
lærer dem. Det er vårt ansvar som
fellesskap, sammen med foreldre og
faddere. Hva betyr det for deg? Uansett hvem du er, bli med å be for
dette! Hva hvisker Gud deg i hjertet?
Hvilken rolle skal du ha? Skal du be,
eller gjøre noe mer aktivt her? Ta
kontakt hvis du kjenner at her skal
du bidra. Jesus sier i Mat 25,40:
«Sannelig, jeg sier dere: Det dere
gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.»
Marta Lomheim

Dersom du ønsker å få Vårt Liv på e-post, send oss en mail til post@betlehem.no.

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

Gi en gave til Bergens Indremisjon
Kontonr: 3000.13.70827
Vippsnr: 13209

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook

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:
DESEMBER 2017

JANUAR 2018

01.12 kl 1900
01.12 kl 1930
02.12 kl 1930
03.12 kl 1100
04.12 kl 2030
06.12 kl 1100
08.12 kl 1930
09.12 kl 1930
10.12 kl 1600
11.12 kl 2030
14.12 kl 1930
15.12 kl 1930
16.12 kl 1930
17.12 kl 1100
18.12 kl 2030
24.12 kl 1500
25.12 kl 1200

01.01 kl 1200
03.01 kl 1200
05.01 kl 1900
05.01 kl 1930
06.01 kl 1930
07.01 kl 1530
11.01 kl 1930
12.01 kl 1930
13.01 kl 1930
14.01 kl 1100
16.01 kl ?
18.01 kl 1930
19.01 kl 1930
20.01 kl 1930
21.01 kl 1100
25.01 kl 1930
26.01 kl 1930
27.01 kl 1930
28.01 kl 1100

Fredagsklubben. Juleavslutning. Danielsen, Sotra.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Bjørn-Sverre Juliussen.
Søndagsmøte m/dåp. Ole Abel Sveen.
Bønnemøte.
Formiddagstreff. Bjørn-Sverre Juliussen.
YA. André Heradstveit.
BetlehemUNG. Julebord.
Vi synger julen inn.
Bønnemøte.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Glenn Nord-Varhaug.
BetlehemUNG. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
Bønnemøte.
Julaften. Arne Pareli.
1. juledagsmøte. Arne Pareli.

29.12-01.01: YA nyttårsleir.
Bønnemøte hver mandag kl. 2030.

1. nyttårsdagsmøte. Kari Fure.
Eldres julefest. Glenn Nord-Varhaug.
Fredagsklubben. Skøyter på Slåtthaug.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Julefest.
Torsdagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
YA reiser på Pit Stop på Straume Forum.
BetlehemUNG. Runar Mulelid.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
Foreldrekveld. Alexis Lundh.
Bønne- og vitnemøte.
YA. Torunn Stople.
BetlehemUNG. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte. Njål Skrunes.
Finnmarksbasar.
YA. Bjørn Heradstveit.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Storsøndag. Rannveig Møller.

Bønnemøte hver mandag kl. 2030.

