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Ny driftsavtale på indremisjonshjemmet
Det ble inngått ny driftsavtale
mellom Bergens Indremisjon
og Bergen kommune fra 1.
mai 2017. Den gamle avtalen
som BI hadde med Bergen
kommune om drift av Indremisjonshjemmet, hadde en
varighet på seks år, med mulig forlengelse med to ganger
ett år, totalt åtte år. Avtalen
gikk fra april 2009 og frem til
april 2017. Det var knyttet
stor spenning til om Indremisjonshjemmet ville være en
del av Bergen kommune sin
rusomsorg videre.
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Bergens Indremisjon sendte
inn to ulike tilbud til Bergen
kommune. Det ene tilbudet
var som i dag, plasser med
midlertidig botilbud igjennom
sosialtjenesteloven, og det
andre tilbudet var heldøgns
institusjonsplasser gjennom
Helse og omsorgstjenesteloven. Etter forhandlinger med
Bergen kommune, ble det
gjort ny avtale på fire år, med
mulig forlengelse på to ganger ett år. Det ble avtalt en
driftsavtale på totalt 30 plas-

ser, der 7 plasser er heldøgns
institusjonsplasser, og 23 av
plassene er midlertidig botilbud. Plassene er kun for
menn.
Den nye avtalen førte til store
endringer på personalsiden til
Indremisjonshjemmet. Det
ble krav til våken nattevakt,
40% av miljøarbeiderne måtte ha Bachelor innen helse
eller sosialarbeid. Det ble
også krav om tilsynslege.
Fylkesmannen ble tilsynsmyndighet for de syv heldøgns institusjonsplassene.
Husordensreglene måtte også
godkjennes av Fylkesmannen.
Det har derfor vært ansatt
flere fagarbeidere ved hjemmet, for å opprettholde Bergen kommunes krav. Noen
av miljøarbeiderne måtte over
til natt turnus.
I den tidligere avtalen var det
50 % grunnfinansiering, dette
fikk vi ikke med i en ny avtale. Det betyr at Indremisjonshjemmet blir mer sårbar hvis
belegget over tid er lavt. Det-

te er det tatt høyde for i
døgnprisen på hjemmet. Vi
bør ha over 80% belegg for å
være i balanse. Slik det har
vært til nå, har vi ikke vært
under 92% belegg per år.
Dette var i 2017. Etter fire
måneders drift i 2018, er belegget på 98%.
Etter ett års drift med den
nye avtalen, ser vi at Bergen
Indremisjon kan gi et enda
bedre tilbud til de rusavhengige som bor hos oss, enn
tidligere. Vi har fått inn god
kompetanse, i tillegg til den
eksisterende. Vi kjenner på
glede og takknemlighet som
får stå i dette viktige diakonale arbeidet, og opplever det
som svært meningsfylt.
Bjørn Heradstveit, styrer
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Gud, min far
Leder
Glenn Nord-Varhaug
forsamlingsleder
Som sikkert de fleste har fått med seg
har jeg i nesten tre måneder vært
sykemeldt. Fra å være i fullt arbeid til
å være satt ut av drift var en brå
overgang. I denne tiden har jeg fått
lære noe mer av hva det vil si å være
barn av Gud – ha Gud som far. Det
vil jeg gjerne dele med deg.
Som et barn av Gud er det et privilegium å ha en Gud å be til. Det er
også et stort privilegium å ha Guds
ord, Bibelen, å gå til i alle livets situasjoner. Gud svarer oss når vi ber til
han og Gud har hjelp, visdom og
veiledning å gi gjennom sitt ord. Likevel kan det være tider hvor vi hverken orker å lese i Bibelen eller å be

lange bønner til Gud. Slik var det for
meg i deler av denne tiden. Det eneste jeg klarte var å si til Gud: «Gud, du
ser meg og vet hva jeg trenger».

med vår synd. En Gud som har
hjelp, visdom, kraft og ledelse hvor vi
mangler nettopp det. En Gud som
bærer oss.

I Salme 68,20 står det: «Gud er vår
redning, han bærer oss.» Noen opplever at de gjennom det meste av livet
ikke har de kreftene de skulle ønske.
Det er en krevende livssituasjon å
være i. Jeg tror ikke lettvinte ord og
løsninger er den beste medisinen for
mennesker i en slik situasjon. Kanskje er det heller et lyttende øre og en
hjelpende hånd et slitent menneske
trenger.

Når vi av ulike grunner kjenner at
kreftene ikke strekker til så trenger
ikke Gud vårt bidrag for at han skal
bevege seg i retning av oss. Når vi
ligger nede for telling trenger ikke
Gud vårt rop, han trenger ikke våre
bønner og han trenger ikke vår bibellesning. Jeg har en far som vet alt om
meg og som vil være til stede midt i
livet vårt med sin hjelp.

Samme hvordan livet har vært for oss
er vel sannheten at vi alle trenger en
Gud som bærer oss. En Gud som ser
oss og som vet hva vi trenger før vi
ber til han. En Gud som er full av
kjærlighet, nåde og tilgivelse i møte

Vi trenger ikke løfte oss opp til Gud
– det er Han som stiger ned til oss.
Det er evangeliet i et nøtteskall.
Med disse ordene ønsker jeg deg en
riktig god sommer!

Nytt fra arbeidet
Konstituering av styret for BI

Oppussing i 2. etasje

Temahelg til høsten

Etter årsmøte har styret konstituert
seg med John Økland som styreleder
og Lisbeth Hjortland som nestleder.
Vi er takknemlige for at disse to stiller seg til disposisjon og husker på
dem når vi ber!

Styret har godkjent forslag fra Husstyret om innkjøp av nye møbler til
grupperommet og ungdomssalen i 2.
etasje i Betlehem. I den forbindelse
arrangerer Husstyret dugnad fra
mandag 18. juni og fremover et par
uker. Arbeidsoppgaver vil blant annet være maling, vasking, tapetsering
m.m. Vi håper at flest mulig har mulighet til å være med å bidra, uansett
om det er én eller flere dager. Alt
hjelper! Husstyret sørger for at det
blir noe å bite i hver dag. Gi beskjed
til kontoret eller direkte på mail til
sigrid@betlehem.no dersom du kan
være med, slik at vi enklere kan planlegge hvor mye vi får gjort de ulike
dagene.

29. - 30. september blir ass. generalsekretær i Israelsmisjonen, Vegard
Soltveit, sammen med oss hvor han
skal undervise ut fra hovedtemaet
«For jøde først». Det blir seminar på
dagtid lørdag, kveldsmøte lørdag i
tillegg til møte søndag formiddag.

Personal
Marta Lomheim er fremdeles sykemeldt i 100%. Arne Pareli er også for
tiden sykemeldt i 100%. Glenn Nord
-Varhaug er ved overgangen mai/juni
tilbake i 70% etter lengre tids sykemelding. Fint om dere kan huske på
disse i bønn Gud.
Åpent hus på Aldershjemmet
Aldershjemmet vårt er under ombygging til å bli et omsorgssenter. I den
forbindelse inviteres det til åpent hus
etter søndagsmøte 17. juni. Det blir
omvisning, kaffe og tebrød fra kl. 1314. Fint om mange fra forsamlingen
har mulighet til å være med på dette.

Kontorets åpningstider i sommer
Kontoret blir sommerstengt i uke 28,
29 og 30. Det kan også bli enkelte
dager i uke 31 og 32 uten folk på
kontoret, men e-post vil følges opp.

Dagtid lørdag: «Det som var et først
for Paulus»
Lørdag kveld: «Velsigne Israel - hva
betyr det i praksis?»
Søndag formiddag: «Israel - hvilket
ansvar har vi?»
Alle detaljer omkring helgen er ikke
klar ennå, men sett av disse to dagene allerede nå.
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Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

13.05.18: Oliver Grindheim, født 31.01.18

70 år: Gunvor Danielsen, født 08.04.48
85 år: Gjertrud Hannevik, født 04.05.33

DØDE
05.04.18: Karen Modalsli, født 16.07.23

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: 09.00-15.00, 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:
John Økland
johnokland@gmail.com

975 03 973

971 55 662

Dette skjer fremover i Betlehem:
JUNI
01.06 kl 1930
02.06 kl 1930
03.06 kl 1100
07.06 kl 1930
08.06 kl 1930
09.06 kl 1930
10.06 kl 1100
15.06 kl 1930
17.06 kl 1100
19.06 kl 1900
22.06 kl 1930
24.06 kl 1100

AUGUST
YA. Tore Vindenes.
BetlehemUNG. Fredrik Espedal.
Søndagsmøte. Runar Mulelid.
Torsdagsmøte. Audun Hjellvik.
YA. Jostein Eide.
BetlehemUNG. Avslutning.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
YA. André Vivelid. Lovsangskveld.
Søndagsmøte m/dåp. Jarle Haugland.
Infomøte om konfirmasjon 2019.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen. Sommeravslutning.
Søndagsmøte. Camilla Blokhus Svensson.

Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

JULI
01.07 kl 1100
08.07 kl 1100
15.07 kl 1100
22.07 kl 1100
29.07 kl 1100

Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte . Jon Olav Økland.
Ikke møte.
Ikke møte.

05.08 kl 1100
12.08 kl 1100
17.08 kl 1930
18.08 kl 1930
19.08 kl 1100
24.08 kl 1930
25.08 kl 1930
26.08 kl 1100
30.08 kl 1930
31.08 kl 1930

Søndagsmøte. Njål Skrunes.
Søndagsmøte. Bjørn Heradstveit.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
UV. Arne Pareli.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
YA. Glenn Nord-Varhaug.
UV. Arne Pareli.
Visjonssøndag. Glenn Nord-Varhaug.
Torsdagsmøte.
YA. Alexis Lundh.

Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

