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I år som i fjor arrangerer
BetlehemUNG 17. mai-kafé i
Betlehem.

en åpen i noen timer. Det vil
også bli lotteri, konkurranser
og aktiviteter for barna.

Vi opplevde at arrangementet
i fjor var en ubetinget suksess
med et stappfullt lokale og
yrende liv. Dette er en fantastisk mulighet til å nå nye med
evangeliet, og en ypperlig
sjanse til å la byens befolkning bli kjent med oss. Vi
åpner rett etter at prosesjonen er ferdig, og holder kafé-

Vi trenger mange frivillige for
å dra dette i land. Vi trenger
kaker, boller, folk som kan
være på kjøkkenet (koke kaffe, trekke pølser etc.), folk
som kan stå i kaféen, og mye
annet. Så dersom du ønsker å
være med og bidra så send en
mail til arne@betlehem.no.

Utover kvelden holder vi
åpent i Betlehem hvor man
kan spille brettspill, spise god
mat og kose seg. Kvelden
avsluttes med bønn, lovsang
og nattverd før vi går ut og
ser på fyrverkeriet.
Vi gleder oss stort til denne
dagen og håper at mange vil
bidra. Har du ikke mulighet
til å bidra, så håper vi likevel
at du tar turen innom.
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Å evangelisere med hele seg
Leder
Arne Pareli
forsamlingsleder 2
Det er ingenting jeg drømmer mer
om enn å se mennesker bli frelst og
forandret. Ja, i den rekkefølgen. Visjonen til Betlehem er enkel og fin.
Vi skal være et fellesskap av menneskefiskere – og vi vil at byen skal bli
frelst. Det som er utfordrende med
denne visjonen er at den fort kan
framstå som noe svevende og lite
konkret. Den er selvfølgelig helt riktig, men når vi så har lagt en så viktig
og stor visjon, hva gjør vi med det?
Byen vår er et sammensatt økosystem. En symbiose av alle mulige typer mennesker. Noen er positive til
evangeliet, mens andre tar helt avstand. Noen fremstår som vellykkede, mens andre tydelig har noen utfordringer i livet. Vår oppgave, og
grunnen til at Bergens Indremisjon
ble til, er å være et lys midt i mørket.
Være her for disse menneskene, midt
i deres nød, glede, sorg og vellykkethet. Vi tenker ofte, eller i alle fall har
jeg en tendens til å tenke slik, at det
hadde vært veldig greit om de først
kunne bli forandret og fått livet på
stell før de kom til oss. Da slipper vi
så mye styr. Dette er en helt motsatt
tankegang av det våre forfedre som
startet misjonen hadde. Ikke bare tok
de imot hva som helst, men de oppsøkte det. De gikk til de alkoholiserte, til byens mange bordeller, til de

fattige, og til og med til de som søkte
et bedre liv ved å ta båten til Amerika. Hvor er denne nøden i dag? Den
nøden som driver oss til å gå til dem?
Jeg må ofte be min Gud om tilgivelse
når jeg velger å gå forbi en av hans
minste små.
Hvem var det Jesus selv gikk til? Det
var de minste små. Det var de som
ble hånet og hatet av de som tenkte
de var vellykket. Sakkeus, Levi, Maria
Magdalena, kvinnen ved Sykars
brønn, kvinnen som var grepet i hor.
Listen er lang. Og tenk at han også
kom til meg. Jeg som sto med ryggen
mot Gud. Så fant han meg, frelste
meg og forandret meg.
Er vi klare til å møte denne byens
ødelagte liv? De som har et liv som
ligger i ruiner? De som har brutte
relasjoner? De som ikke ser ut som
oss, høres ut som oss, eller skikker
seg som oss? Når vi møter en som
har levd et utsvevende liv og som har
mange brutte relasjoner bak seg og
mangler venner, hva kommuniserer
vi? Går vi også bort? Eller sier vi:
«Jeg vil være din venn!» Da kan man
skape tillit som igjen kan føre til en
mulighet for å forkynne evangeliet.
Møter man dem med: «Din livsstil er
forferdelig», så skaper man en skillevegg. Jeg sier ikke at man skal godkjenne eller akseptere synden, men
alle vi møter har med seg bagasje.
Alle kjemper en kamp som vi ikke
vet noe om. Skap tillit først. Prøv
vennlighet først. Når de da ser at du

er annerledes, så vil kanskje de også
søke det du har. Når vi får vise Kristi
sinnelag, og stråle Jesu kjærlighet så
vil det tiltrekke seg mennesker.
Alt jeg sier til mennesker, det være
seg innad i menigheten eller til andre,
skal alltid gjennom kjærlighetsfilteret.
Mennesker skal først og fremst få
merke at jeg er glad i dem. En klok
menighetsleder sa en gang: «Ingen
hos oss får lov til å komme med kritikk og rettledning før de har bevist
at de er glad i dem.» Dette er grunnleggende sosiologi. Det er lettere å ta
imot kritikk og veiledning når du vet
at noen i utgangspunktet vil deg vel.
Om jeg må ha en samtale med et
medlem i forsamlingen på grunn av
livsførsel, så er det viktig at vedkommende vet og merker at alt jeg sier,
sier jeg av kjærlighet. Hvis folk i byen
vår merker at vi først og fremst er
glad i dem sånn som de er, så vil de
også etter hvert lytte til budskapet
vårt.
Vi kan ikke forvente at folk ramler
inn dørene våre ferdig frelst og helliggjort. Det er en prosess, og vi må
være der de er. Vi må gå til dem. «Gå
derfor ut..» sa Jesus. Byen vår er litt
av en misjonsmark. Det så våre forfedre som startet Bergens Indremisjon. Vi må be om at vi får nøden,
gløden og kjærligheten tilbake slik at
vi også kan gå ut til en døende verden med livets evangelium om han
som elsker så høyt at han ga sin sønn
for dem.

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

25.02.18: Peter Stusdal Alfsvåg, født 29.11.17

85 år: Ruth Skurtveit, født 19.02.33

25.02.18: Johannes Espedal, født 28.11.17

80 år: Margit Kvåle, født 25.02.38

DØDE
01.02.18: Andreas Takvam, født 14.02.31
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BetlehemUNG - Nytt navn på plass
Lørdag 17. mars avholdt BetlehemUNG årsmøte. Det var generelt godt
oppmøte, av disse var 27 stemmeberettiget. Møtet var godt og fruktbart,
med flere gode innspill fra deltakerne. Den største saken som var oppe
var styrets forslag til navneendring.
Etter noen runder i styret både for
UNG og hovedforsamlingen, samt
vedtak på årsmøtet, kommer Betlehe-

mUNG til å skifte navn fra sommeren av. Det nye navnet er «UV –
Betlehem». Det står for Unge Voksne – Betlehem.
Grunnen til navneendringen er at
BetlehemUNG er paraplynavnet for
lørdagskveldene og YA, og kommuniserer ikke optimalt hvilken aldersgruppe vi ønsker å nå. Vi ønsker også
med dette å synliggjøre et tettere

samarbeid med YA som har en forkortelse som fungerer. Det vil kanskje bli lettere å skape et helhetlig
arbeid og en naturlig overgang dersom navnene også samsvarer noe.
Styret og årsmøtet vedtok forslaget
enstemmig.

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:
APRIL
29.03 kl 1900
30.03 kl 1200
01.04 kl 1100
04.04 kl 1100
06.04 kl 1930
07.04 kl 1930
08.04 kl 1600
12.04 kl 1930
13.04 kl 1930
14.04 kl 1930
15.04 kl 1100
19.04 kl 1930
20.04 kl 1930
21.04 kl 1930
22.04 kl 1100
26.04 kl 1800
27.04 kl 1930
28.04 kl 1930
29.04 kl 1100

MAI
Skjærtorsdag. Nattverdsmøte i Salem.
Langfredag. Møte i Betlehem. Christian Lilleheim.
1. påskedag. Møte i Salem. Christian Lilleheim.
Formiddagstreff. Reidun Skurtveit.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Påskekonsert. Påskens budskap i ord og toner.
Israelsmøte. 70-årsjubileum. Harry Wiig Andersen.
YA. Torunn Stople.
BetlehemUNG. Anker Gunnar Turøy.
Søndagsmøte. Arne Pareli.
Torsdagsmøte.
YA. Dele- og vitnekveld.
BetlehemUNG. Stine Mari Våge.
Søndagsmøte. Bjørn Heradstveit.
Årsmøte.
YA. Vegard Hetlebakke.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Søndagsmøte m/nattverd. Arne Pareli.

13.04-15.04: Yngstesleir, 5.-7. klasse.
20.04-22.04: Forsamlingsweekend.
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

02.05 kl 1100
03.05 kl 1930
03.05 kl 1800
04.05 kl 1930
05.05 kl 1930
06.05 kl 1100
11.05 kl 1930
12.05 kl 1930
13.05 kl 1100
17.05 kl 1200
18.05 kl 1930
19.05 kl 1930
20.05 kl 1100
24.05 kl 1930
25.05 kl 1930
26.05 kl 1930
27.05 kl 1100
30.05 kl 1100
31.05 kl 1930

Formiddagstreff. Ole Abel Sveen.
Torsdagsmøte. Audun Hjellvik.
Kvinnefest på Bibelskolen. Mona Sætre.
YA. Stine Mari Våge.
BetlehemUNG. Mathilde Sofie Gidske.
Storsøndag.
YA. Reidun Juliussen.
BetlehemUNG. Arne Pareli.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug. Medlemsmøte etter møtet.
17. mai-kafé.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
BetlehemUNG. Bønn, lovsang og vitnemøte.
Søndagsmøte. Bjørn-Sverre Juliussen.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Elisabeth Ludvigsen.
BetlehemUNG. Per Sigmund Sævik Bøe.
Konfirmasjon. Glenn Nord-Varhaug.
Sommerfest. Glenn Nord-Varhaug.
Torsdagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.

Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

