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Ny logo og nettside
På lederkonferansen 2017 ble
ny logo for Indremisjonsforbundet presentert. Arbeidet
med å utarbeide deres nye
logo skjedde i dialog med
innmeldte kretser i hele organisasjonen. Styret for Bergens
Indremisjon har derfor, som
en naturlig følge av dette,
jobbet med å lage ny logo for

vår virksomhet. Dette for å
synliggjøre en felles identitet
og tilhørighet til ImF.
Samtidig med dette har vi
jobbet med en ny nettside. På
den nye nettsiden
vår
(www.betlehem.no) vil du
finne mye av det samme som
på den gamle nettsiden vår,

men forhåpentligvis på en
bedre og mer intuitiv måte.
Dersom du har innspill til
den nye nettsiden vår, enten
det er ris, ros eller forslag til
endringer, tar vi gjerne imot
tilbakemeldinger. Send oss en
mail til post@betlehem.no.
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Dette året skal me ha eit ekstra fokus på misjon på YA
ved å ha eit misjonsprosjekt.
Prosjektet er i korte trekk
Indremisjonen sitt arbeid i
Finnmark med fokus på barne- og ungdomsarbeid. Bakgrunnen for at me vil ha eit
misjonsprosjekt, er eit ynskje
om å formidla til ungdommane kvifor det er viktig å gje
kollekt. Å ha eit misjonsprosjekt set fokus på misjonsbefalinga ved å visa at når ein
gjev ei pengegåve er ein med
på å gje Jesus til folk som
ikkje har høyrd om Han. Prosjektet konkretiserar korleis

det å gje kan visa at ein bryr
seg om andre, det er ein glimrande måte å visa at ein bryr
seg om det arbeidet som vert
gjort.
For å forklara litt korleis statusen til arbeidet i Finnmark
er, kan ein seia at det er eit
oppegåande og godt barneog ungdomsarbeid i ØstFinnmark. I Vest-Finnmark
er situasjonen litt annleis. Det
er ein leirstad i Hammerfest
kommune, men det er nærast
ingen leiraktivitet der. Her er
det eit mål om å satsa på å få
eit fungerande arbeid. Gene-

relt har dei kristne i Finnmark ei ekstra utfordring
med at nesten ingen foreldre
er kristne. Dette er ein faktor
som gjer oppfølginga frå
misjonsarbeidarane ekstra
viktig, og då er det endå meir
velsett med midlar til arbeidet.
Konkret kjem all kollekt på
YA til å gå til misjonsprosjektet, og i tillegg vil det verta
arrangert ulike tilstellingar for
å samla inn pengar. Me håpar
at pengane som kjem inn vil
styrka det arbeidet som vert
gjort i Finnmark.
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At de må bli frelst
Leder
Glenn Nord-Varhaug
forsamlingsleder
Jeg har bodd i Bergen i ca. 4 ½ år.
En flott by med 280 000 fargerike
mennesker. Vi kan være stolt av byen
vi bor i! Likevel er det en kjensgjerning at de aller fleste av disse menneskene ikke bekjenner troen på Jesus.
At de må bli frelst er visjonen som
forsamlingen har for byen vår. Og vi
har en formålsparagraf som sier at
vårt formål er å vekke og nære sant
kristelig liv i Bergen. Det betyr at vi
skal arbeide for at mennesker som
ikke kjenner Jesus får møte han til ett
nytt liv. Og vi skal sørge for at mennesker som er kommet til tro får
vokse og modnes som etterfølgere av
Jesus.

255 av Bergens Indremisjon sine
medlemmer bor i Bergen kommune.
Det betyr at de fleste av dem som er
inkludert i formålsparagrafen ikke er
en del av vår forsamling. Det bør
motivere oss til å snu blikket fra
indrekirkelige spørsmål til de vi er
kalt til å nå med evangeliet:
- Det meste av budsjettet vårt går til
å serve oss som allerede er medlemmer av forsamlingen. Skulle vi ha
prioritert poster på budsjettet som
retter seg mot mennesker uten en
kristen bekjennelse?
- Det fleste spørsmål vi drøfter handler om interne saker som jeg tror
absolutt vi skal bruke tid og resurser
på. Spørsmålet er om disse interne
sakene får et så stort fokus at vi
«glemmer» folket vårt – byen vår.
- Vi kan lett bli egoistiske i vår tankegang, også inn i den kristne forsamling. Å få dekket egne åndelige behov

kan bli så overfokusert at vi ikke
evner å se de mennesker Jesus har
gått i døden for.
- Hvor mange har vi i vår nær omgangskrets som ikke bekjenner troen
på Jesus? Kanskje skulle våre sosiale
nettverk inkludere en større andel av
mennesker som aldri setter sin fot i
noen kristen sammenheng.
Slik kunne vi fortsatt med en lang
rekke av utfordringer som vi i større
eller mindre grad kjenner oss igjen i.
Jeg tror vi trenger å løfte blikket vårt
utover. At vi ikke slår oss til ro med
tingenes tilstand. At vi ser menneskene i Bergen med Jesu øyne som får
konsekvenser for oss som forsamling, vi som har et formål om å vekke
og nære sant kristelig liv i Bergen.
Rom 10,1: «Mine søsken, jeg ønsker
av hjertet og ber til Gud at de må bli
frelst.»

Nytt fra arbeidet
Personal

Viktige datoer denne høsten

Marta Lomheim er fremdeles sykemeldt i 100 %. Arne Pareli og Glenn
Nord-Varhaug er begge tilbake i arbeidet etter sykemeldinger før sommeren.

15. september kl. 11.00 - 14.00. Seminar med Øystein Rønhovde: Tema er
samtale og sjelesorg. Hvordan møte
mennesker i en vanskelig situasjon?
Spesielt relevant for de som er involvert i forbønnstjenesten og barne- og
ungdomsarbeidet. Påmelding til
post@betlehem.no

Vikar barne- og familielederstillingen: På
grunn av langtidssykemelding for
barne- og familielederen vår, Marta
Lomheim, har vi ansatt Tone Gravdal som vikar i denne stillingen. Dette gjelder fra og med 15. august og ut
året i 60 % stilling. Vi er takknemlige
for at hun er med oss i arbeidet denne høsten.

23. oktober kl. 18.30 blir det temasamling ved Geir Otto Holmås. Temaet som er satt opp for kvelden er:
«Sunn karismatikk». Han har nylig
kommet ut med boken: «Ved en
korsvei».

9. - 11. november: Lederkonferanse
på Bildøy. Alle som er med i barneog ungdomsarbeidet og som melder
seg på via post@betlehem.no før 12.
september får dekket konferanseavgiften gjennom Bergens Indremisjon. Mer informasjon om lederkonferansen finner du her: www.lederkonferanse.no.
17.november: Julemarked i Betlehem.
9. desember kl. 16.00. Vi synger julen
inn.

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

17.06.18: Sakarias Heradstveit, født 15.04.18

70 år: Rannveig Fedøy, født 10.06.48

19.08.18: Lydia Heie Hoel, født 06.04.18

75 år: Bodil Smebye, født 30.06.48
85 år: Solveig Husa, født 07.07.33
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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:
SEPTEMBER

OKTOBER

01.09 kl 1930
02.09 kl 1100
04.09 kl 1100
06.09 kl 1930
07.09 kl 1930
08.09 kl 1930
09.09 kl 1100
13.09 kl 1830
14.09 kl 1930
15.09 kl 1100
15.09 kl 1930
16.09 kl 1100
20.09 kl 1930
21.09 kl 1930
22.09 kl 1930
23.09 kl 1100
27.09 kl 1930
28.09 kl 1930
29.09-30.09

02.10 kl 1100
04.10 kl 1930
05.10 kl 1930
06.10 kl 1930
07.10 kl 1100
11.10 kl 1930
12.10 kl 1930
13.10 kl 1930
14.10 kl 1100
18.10 kl 1930
21.10 kl 1100

UV. Arne Pareli.
Storsøndag. Cathrine Fosse.
Formiddagstreff. Anbjørg Boge.
Torsdagsmøte. Audun Hjellvik.
YA. Arne Pareli.
UV. Sverre Bøe.
Søndagsmøte. Sverre Bøe.
Medlemsmøte.
YA. Ole Martin Bønes.
Temasamling: Sjelesorg. Øystein Rønhovde.
UV. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte. Karl-Johan Kjøde.
Torsdagsmøte. Odd Sverre Hove.
YA. Aase & John Økland.
UV. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
Torsdagsmøte. Gunnar Ferstad.
YA. Torunn Stople.
Temahelg. Se egen plakat for mer info.

21.09-23.09: Leir 5.-7. klasse
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

23.10 kl 1830
26.10 kl 1930
27.10 kl 1930
28.10 kl 1100

Formiddagstreff. Audun Myksvoll.
Torsdagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
YA. Stine Mari B. Våge.
UV. Arne Pareli.
Søndagsmøte m/dåp. Bjørn Heradstveit.
Torsdagsmøte. Arne Pareli.
YA. Arne Pareli.
UV. Edvard Thormodsæter.
Søndagsmøte. Arne Pareli.
Torsdagsmøte. Sangkveld. Ole Abel Sveen.
Søndagsmøte m/nattverd. Glenn Nord-Varhaug.
Medlemsmøte etter møtet.
Temasamling: Sunn karismatikk. Geir Otto Holmås.
YA. Mathilde Gidske.
UV. Fredrik Espedal.
Søndagsmøte. Aud Karin Kjølvik Ringvoll.

12.10-14.10: Leir 2.-4. klasse
19.10-21.10: Leir YA
19.10-21.10: Leir UV
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

