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Julemarked i Betlehem
Det er en helt vanlig onsdag i
oktober. I Betlehem er det
samlet et tyvetalls mennesker
i forskjellige aldre. Kreativiteten blomstrer og stadig er det
nye flotte og spennende ting
som ser dagens lys. Kubbelys,
fyrstikkesker, hermetikkbokser, forskjellige naturmaterialer og andre ting blir til flotte
og nyttige ting som er klare
for å bli solgt på årets Julemarked i Betlehem. I tillegg
siver det en nydelig lukt fra
kjøkkenet. Duften av nystekte lefser, også de blir klargjort
for salg.
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Lørdag 17. november er den
store julemarkedsdagen. Vi
åpner dørene kl. 11.30. Da vil
det bli salg av de flotte pro-

duktene som ble laget denne
onsdagskvelden, i tillegg til
mange flotte håndarbeidsprodukter og andre hjemmelagde
brukskunstartikler. Det vil
også bli et stort matbord
hvor det i tillegg til lefser, blir
salg av annen kortreist mat
som brød, julekaker, syltetøy,
saft og mye annet. Som vanlig er det også mulighet for å
teste vinnerlykken. Det blir
åresalg, eget lotteri for barna,
tombola, julebordlotteri og
hovedlotteri med mange fine
gevinster. Det som kanskje er
det mest spesielle på vårt
julemarked, er at vi i år, som
de to foregående årene, tilbyr
julekortfotografering. Bergen
Kristne Bokhandel vil også

være på plass og selge bøker
og andre ting fra butikken.
En rikholdig kafé vil være
åpen hele dagen, og for barna
vil det være fiskedam og lykkehjul. Og ikke nok med alt
dette. Kl. 12.30 blir det en
liten samling hvor Bibalo blir
med og synger og Hanne
Marie Ruud skal ha andakt.
Vi håper mange vil ta turen
til Betlehem denne lørdagen.
Inviter gjerne med venner,
naboer, kollegaer og familie
slik at Betlehem kan fylles av
folk som kan være med og
støtte arbeidet vårt ved å
handle og kjøpe lodd på årets
julemarked.
Lisbeth Hjortland, komitéen
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Jeg har bodd i Bergen i ca. 4 ½ år.
Leder
En flott by med 280 000 fargerike
mennesker. Vi
kanPareli
være stolt av byen
Arne
vi bor i! Likevel
er det en2kjensgjerforsamlingsleder
ning at de aller fleste av disse menneskene ikke bekjenner troen på Jesus.

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.

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

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.

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

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.»
Rom 10,1: «Mine søsken, jeg ønsker
av hjertet og ber til Gud at de må bli
frelst.»

Nytt fra arbeidet

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».

17.november: Julemarked i Betlehem.
9. desember kl. 16.00. Vi synger julen
inn.

Livets gang
DØPTE

JUBILANTER

07.10.18: Maria Glorisse Fosse, født 20.08.18

70 år: Eva Gullaksen, født 03.10.48
80 år: Reidun Sveen, født 05.10.38
70 år: Audun Myksvoll, født 27.10.48
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Nytt fra arbeidet
Økning i fast givertjeneste:
På søndagsmøtet 22. oktober hadde
vi fokus på å verve flere faste givere
til arbeidet vårt. Det ble samtidig gitt
mulighet til å øke sin givertjeneste.
Til nå er det kommet en økning på
kr. 123 000 pr. år, noe vi er takknemlige for. Skulle noen ønske enten å
øke givertjenesten, eller bli fast giver,
kan du henvende deg til kontoret.
Fra styret:
Solgløtt barnehage: Styret har vært i
forhandlinger med NLM-barnehagene AS om en virksomhetsoverdragelse for Solgløtt barnehage. Det betyr
at fra og med 1. januar 2019 overtar
NLM-barnehagene AS driften av
Solgløtt barnehage. Bergens Indremisjon Eiendom AS overtar bygget
etter avtale med ImF.
Ledelsesstruktur: 13. september bad
styret for Bergens Indremisjon om
innspill på et utkast til reviderte lover
for virksomheten vår. I etterkant av
dette medlemsmøte har vi også fått
innspill fra forsamlingen på dette. I
styremøte 20. oktober gikk styret
gjennom lovene enda en gang. Dette
blir tatt opp igjen på medlemsmøte i

januar neste år hvor vi ber om innspill på et nytt revidert forslag. Endelig vedtak fattes av årsmøtet 2019.
Sekretær for styret: Sigrid Terese Torgersen blir fra og med 2019 sekretær
for styret. Forsamlingsleder kommer
fortsatt til å møte fast på styremøtene, men Sigrid vil avlaste forsamlingslederen med administrative oppgaver og oppfølging av styremøtene.
Dette for at forsamlingsleder kan få
mer kapasitet til forsamlingsbyggende arbeid.
Barne- og familieleder: I Marta Lomheim
sitt fravær som barne- og familieleder
er Tone Gravdal inne som vikar for
denne stillingen frem til og med juni
2019 i 60 % stilling.
Permisjon fra styret: Runar Mulelid har
fått innvilget søknad om permisjon
fra styret og eldsterådets arbeid frem
til og med sommeren 2019. Vi ser
frem til at han kommer tilbake igjen i
arbeidet ved permisjonstidens utløp.
Endret navn på formiddagsmøte: Fra og
med 1. januar 2019 kommer søndag
formiddagsmøtet vårt til å bli kalt
gudstjeneste. Noe av begrunnelsen
for det er at en ønsker å tydeliggjøre

hva formiddagsmøtet er, i tillegg til at
begrepet gudstjeneste er et mer allmenn kjent begrep.
Fremtiden til høstmøte: I år har det ikke
vært et tradisjonelt høstmøte slik som
Bergens Indremisjon har hatt gjennom mange, mange år. Styret har nå
gjort vedtak om at vi ønsker å videreføre høstmøtene i tidsaktuelle temahelger og høstkonferanse som viktige
samlinger for arbeidet vårt.
Møteuke:
Det har fra medlemmer blitt uttrykt
ønske om å ha en møteuke i Betlehem. Det har vi nå gjort noe med.
Det blir møteuke 23.-27. januar 2019
hvor Tor Ingvald Lauvrak blir med
som taler.
Forsamlingsweekend:
De som var med på forsamlingsweekend i år kom tilbake med mange
positive tilbakemeldinger på en slik
helg. Vi har derfor besluttet at dette
er noe vi ønsker å gjenta i 2019. Tidspunkt som er satt av til en slik helg
for 2019 er 14.-16. juni. Sett av denne
helgen allerede nå i kalenderen.

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
Tone Gravdal (vikar barne- og familieleder)
tone@betlehem.no
411 63 360
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:
NOVEMBER

DESEMBER

01.11 kl 1900
02.11 kl 1930
03.11 kl 1930
04.11 kl 1100
06.11 kl 1100
08.11 kl 1830
09.11 kl 1930
10.11 kl 1930
11.11 kl 1100
16.11 kl 1930
17.11 kl 1130
17.11 kl 1930
18.11 kl 1100
22.11 kl 1930
23.11 kl 1930
24.11 kl 1930
25.11 kl 1100
29.11 kl 1930
30.11 kl 1930

01.12 kl 1930
02.12 kl 1100
04.12 kl 1100
06.12 kl 1930
07.12 kl 1930
08.12 kl 1930
09.12 kl 1100
14.12 kl 1930
15.12 kl 1930
16.12 kl 1100
24.12 kl 1500
25.12 kl 1100
30.12 kl 1100

Medlemsmøte.
YA. Thor Haavik.
UV. Stine Mari Våge.
Søndagsmøte. Arne Pareli.
Formiddagstreff. Ole Abel Sveen.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Harald Tjervåg.
UV. Bønn og lovsangsmøte.
Søndagsmøte. Kari Fure.
YA. Arne Pareli.
Julemarked. Hanne Marie Ruud. Bibalo.
UV. Stefanusalliansen.
Storsøndag. Utdeling av 4-årsbok.
Torsdagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
UV. Gunnar Ferstad.
Søndagsmøte m/nattverd. Gunnar Ferstad.
Sangkveld. Ole Abel Sveen.
YA. Bjørn Heradstveit.

09.11-11.11: Lederkonferanse ImF
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

UV. Audun Hjellvik.
Søndagsmøte. Erik Furnes.
Formiddagstreff. Bjørn Heradstveit.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Glenn Nord-Varhaug.
UV. Julebord. Glenn Nord-Varhaug.
Vi synger julen inn. Se egen plakat.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
UV. Per Gunnstein Nes.
Søndagsmøte m/nattverd. Per Gunnstein Nes.
Julaften. Glenn Nord-Varhaug.
1. juledag. Glenn Nord-Varhaug.
Søndagsmøte. Glenn Nord-Varhaug.

29.12-01.01: YA nyttårsleir
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

