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Her kommer en kort oppdatering på ombyggingsprosessen på Aldershjemmet:
Aldershjemmet skal gjøres
om til Omsorgssenter og ta
imot beboere med demens og
lettere psykiske lidelser. Vi er
nå i gang med ombygging til
endret formål. Arbeidet startet 1. oktober og vi regner

med å være ferdig i februar
2019.

langt er byggeprosjektet i
rute.

Nå er gårdsplassen lukket
med etasjeskiller og om ikke
lenge kommer glasstaket på
plass. Innvendig rivning av
første seksjon er også i gang.
I denne forbindelse er antall
beboere trappet ned til 24.

Det er krevende å ha full drift
på Aldershjemmet samtidig
som byggearbeidene foregår,
men ansatte og beboere har
møtt dette med en sporty og
positiv innstilling.

Det er hyggelig å melde at så

Svein Ludvigsen, styreleder for
Aldershjemmet
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Et privilegium
vite at jeg er del av et fellesskap der
vi ber for hverandre, er en stor velsignelse og gir perspektiv på liv og
tjeneste.

Leder
Runar Mulelid
styreleder
Å få være del av et kristent fellesskap
er noe av det viktigste for meg i livet.
Det er en av grunnene til at jeg er så
glad i Betlehem. Jeg stortrives med å
være sammen med dere, både barn,
unge, voksne og eldre. Jeg blir oppriktig glad når jeg møter dere, og
gleder meg til hver gang vi ses igjen i
fellesskapet vårt.
For meg er det kristne fellesskapet
helt nødvendig for at jeg skal leve
som kristen. Jeg trenger hjelp og
oppmuntring i kristenlivet, og det er
viktig for meg å få regelmessig påfyll
av forkynnelse, sang og fellesskap. Å

En erkjennelse som har vokst frem
hos meg, er at Betlehem er viktigere
for meg enn det jeg er for Betlehem.
Det tror jeg kan være en sunn tankegang for oss alle, uavhengig av hvilken oppgave vi har eller om vi ikke
har noen. Jeg er overbevist om at
tilhørighet i et kristent fellesskap er
viktig, både for at vi skal bli bevart
og vokse i troen, men også for at vi
skal nå lenger ut. Skal vi ha noe å gi
til menneskene rundt oss, trenger vi
selv å leve nær Jesus og la Ham få
prege oss. For min del kjenner jeg at
dette kan være vanskelig på egenhånd, men jeg opplever at forsamlingen hjelper meg til det. Regelmes-

sig kontakt og fellesskap med andre
kristne gjør det lettere å holde fokus
på Jesus, og forkynnelse og sang bidrar til det samme. Bibelen oppfordrer kristne til å søke sammen i fellesskap som brødre og søstre. Det gir
styrke å stå sammen, og det ligger
mye velsignelse i å leve så tett på
hverandre at søskenkjærligheten kan
få blomstre.
Som i andre forsamlinger har også vi
i Betlehem forbedringspotensiale når
det gjelder fellesskapet vårt, og vi har
mye å jobbe med for at flest mulig
skal ha det bra hos oss. Jeg lar det
likevel ligge nå. Denne gang vil jeg
bare hylle fellesskapet og takke dere
alle for det vi har sammen.
Å få være del av et kristent fellesskap
er rett og slett et stort privilegium.

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 vedlike-

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

03.12.17: Benjamin Bø Aarseth, født 01.09.17

70 år: Astrid Lundø Skrunes, født 10.12.47

03.12.17: Henrik Sævik Bøe, født 15.09.17

70 år: Bjørg Lerøy, født 16.12.47
85 år: Anne Karin Staveland, født 08.01.33

DØDE
04.12.17: Ingrid Berg, født 18.02.30
23.01.18: Dagfinn Andestad, født 17.05.63
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Nytt fra arbeidet
Nyttårsleir YA:
Det er en glede å kunne melde om en
flott nyttårsleir på Skjergardsheimen
ved overgangen til et nytt år med ca.
70 deltakere. Mange fikk et møte
med Gud, noen for første gang. Deltakerne søkte forbønn og samtale. All
ære til Gud for at hans verk skjer i
arbeidet vårt.
Søndagsskolen:
Flere har meldt seg som ledere i søndagsskolearbeidet vårt, noe som er
svært gledelig.
Forsamlingsweekend:
Det er flere år siden det har vært
arrangert forsamlingsweekend. Dette
året ønsker vi på nytt å invitere til en
slik tur: 20.-22. april. Det er satt ned
en egen komite bestående av ansatte,
styret og frivillige medarbeidere som

har ansvaret for leiren. Vi tror denne
helgen vil være viktig for forsamlingen vår.
Medlemsmøte 22. februar:
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 har jobbet med denne saken i etterkant av det nevnte
medlemsmøte og ønsker gjerne å ha
en drøftelse omkring dette med medlemmene. Nærmere innkalling vil bli
sendt til medlemmene i forkant av
medlemsmøte.

BetlehemUNG-leir:
2-4. februar reiser BetlehemUNG på
leir til Dyrkolbotn. Det er i skrivende
stund over 40 deltakere på leiren.
Videooverføring til Aldershjemmet:
Det er investert i videoutstyr for dirkete overføringer av søndagsmøtene
våre til Aldershjemmet. Dette vil bli
satt i drift om kort tid.
Sentralbordet:
Åpningstiden for sentralbordet i Betlehem er utvidet. Gjeldene åpningstid
er nå 09.00-15.00 tirsdag-fredag.

Styret har vedtatt et budsjett med et
underskudd på kr. 263 020. Nærmere
informasjon om dette også på medlemsmøte.

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

Ansatte i Bergens Indremisjon:
Glenn Nord-Varhaug (forsamlingsleder)
glenn@betlehem.no
952 34 418

Telefon: 55 54 13 30
E-post: post@betlehem.no

Arne Pareli Pedersen (forsamlingsleder 2)
arne@betlehem.no
911 89 585

Åpningstider kontor: 09.00-15.00, tirsdag-fredag

Bjørn-Sverre Juliussen (leder tenåringsarbeidet)
bjornsverre@betlehem.no
992 30 536

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

Marta Lomheim (barne- og familieleder)
marta@betlehem.no
915 10 896
Sigrid Terese Torgersen (kontorleder)
sigrid@betlehem.no
410 79 325

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook

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:
FEBRUAR

MARS

01.02 kl 1930 Torsdagsmøte. Arne Pareli.
02.02 kl 1900 Seminar i Salem. Olof Edsinger. «Dommen evangeliets bortgjemte dimensjon».
02.02 kl 1930 YA. Per Sigmund Bøe.
04.02 kl 1100 Søndagsmøte. Edvard Thormodsæter.
07.02 kl 1100 Formiddagstreff. Sidsel Grønlund. Hagaviktrioen.
08.02 kl 1930 Møte ved Israelsmisjonen. Elisabeth Eriksen Levy.
09.02 kl 1930 YA. Runar Mulelid.
10.02 kl 1930 BetlehemUNG. Peter Johansen.
11.02 kl 1100 Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
15.02 kl 1930 Torsdagsmøte. Sangstund med Ole Abel Sveen.
16.02 kl 1930 YA. Glenn Nord-Varhaug.
17.02 kl 1930 BetlehemUNG. Arne Pareli.
18.02 kl 1100 Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
18.02 kl 1800 Konsert. «Åpne hjerters messe». Divisi m.fl.
22.02 kl 1900 Medlemsmøte.
23.02 kl 1930 YA. Arne Pareli.
24.02 kl 1930 BetlehemUNG. Arne Pareli.
25.02 kl 1100 Søndagsmøte m/dåp. Arne Pareli.

01.03 kl 1930
02.03 kl 1200
02.03 kl 1930
03.03 kl 1930
04.03 kl 1100
07.03 kl 1100
09.03 kl 1930
10.03 kl 1930
11.03 kl 1100
13.03 kl 1800
15.03 kl 1930
16.03 kl 1930
17.03 kl 1930
18.03 kl 1100
22.03 kl 1930
23.03 kl 1930
24.03 kl 1930
25.03 kl 1100

Torsdagsmøte. Erik Furnes.
Kvinnenes internasjonale bønnedag.
YA. Erik Furnes.
BetlehemUNG. Erik Furnes.
Søndagsmøte m/nattverd. Erik Furnes.
Formiddagstreff. Audun Myksvoll.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Per Sigmund Sævik Bøe.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
Medarbeiderfest.
Sangmøte. Ole Abel Sveen.
YA. Fredrik Espedal.
BetlehemUNG. Ole Martin Bønes.
Søndagsmøte. Jarle Haugland.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Mona Cecilie Helliksen.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Søndagsmøte. Torstein Fosse.

02.02-04.02: BetlehemUNG-leir. Glenn Nord-Varhaug.

09.02-11.02: Yngstesleir, 2.-4. klasse.
28.03-01.04: YA påskeleir. Arne Pareli.

Bønnemøte hver mandag kl. 2030.

Bønnemøte hver mandag kl. 2030.
Det blir påskemøter på skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.

