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Barnearbeidet er det viktigste arbeidet vi har
Først vil jeg takke alle dere
som gjennom kortere eller
lengre tid har vært aktive som
ledere i barnearbeidet her i
Betlehem. Takk for innsatsen
du gjør og har gjort for å lære
barna om hvem Jesus er! Vi
er en stor forsamling med
mange barn, og barna har
ulike interesser og ulikt aktivitetsnivå. Verken Bibalo, Fredagsklubben, leirer eller søndagsskole hadde det blitt noe
av uten ildsjeler. Igjen tusen
takk til dere som er aktive,
synlig eller usynlig, i å gi Jesus
til barna og lærer dem å bli
kjent med Ham.
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I mange forsamlinger og menigheter er det dessverre slik
at de barnelederne vi har,
bruker vi til alt som skjer. Da
bruker vi dem opp – de bren-

ner seg, og kvir seg for å bidra ved senere anledninger.
Dette er tragisk, og her i Betlehem vil vi, så godt det lar
seg gjøre, prøve å unngå det.
Bidrar flere, er vi flere som
bærer ansvaret sammen. Når
det er sagt, er det også lov å
ta seg en pause fra sin frivillige tjeneste uten at man skal
bli sett ned på av ansatte eller
andre i forsamlingen. Det er
viktig at vi driver barnearbeid
på en bærekraftig måte –
ledere som har overskudd og
interesserer seg i barna og det
de bryr seg om. Ut av det vil
barna få gode rollemodeller
og forbilder som inspirerer,
og barna kan se tilbake på
dem som viktige personer i
deres egen troshistorie når de
selv vokser opp.

Det er ikke vi som ansatte
eller frivillige som gjør barnearbeidet vellykket eller ikke.
Gud er den som skaper
vekst. Vi kan bare stille oss til
disposisjon og la oss bruke til
Hans ære og til framgang for
Hans rike.
Så her kommer en liten oppfordring: Kjenner du at du
gjerne vil bidra til å bygge et
selvstendig trosliv hos barna i
forsamlingen? Vi vil gjerne
engasjere flere frivillige i barnearbeidet på en ryddig og
trygg måte for alle. Ta kontakt med meg, så tar vi en
prat om hvilket arbeid som
passer deg best.
Tone Gravdal, Barne- og familieleder
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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

25.11.18: Maria Sævik Dyrhovden, født 13.10.18

90 år: Anny Ludvigsen, født 16.12.28

01.12.18: Louise Algrøy, født 27.09.18
DØDE
15.01.19: Anny Ludvigsen, født 16.12.28
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Nytt fra styret
Aldershjemmet:
Styret har skriftlig og i møte med
Svein Ludvigsen og Dag Henning
Reksten blitt orientert om samtaler
med kommunen og fremforhandlet
husleieavtale, utbyggingsavtale og
driftsavtale for Aldershjemmet vårt
på Møhlenpris. Styret samtykker til
disse avtalene og takker samtidig
Svein Ludvigsen og Dag Henning
Reksten for det arbeidet de har gjort
og som de fortsatt står i i forbindelse
med ombygging av Aldershjemmet til
omsorgssenter.
Solgløtt barnehage:
NLM-barnehagene AS overtok driften av Solgløtt barnehage 1. januar
(virksomhetsoverdragelse). Samme
dato kjøpte Bergens Indremisjon
huset som barnehagen drives i av
Indremisjonsforbundet.
Fratredelse fra styre og eldsteråd:
Runar Mulelid trakk seg fra styret og
eldsterådet i Bergens Indremisjon 18.
november. Han var ikke styreleder og
leder for eldsterådet da han trakk seg,
slik det sto i medlemsmailen som ble
sendt ut 8. januar. Som en følge av
dette har Eivind Pundsnes fått fast
plass i styret og Pål Sævik har rykket
opp som 1. vara og møter dermed
fast på styremøtene. Styret takker
Runar for den innsatsen og det arbeidet han har lagt ned i styret og eldsteråd og i forsamlingen ellers.
Sykemelding:
Forsamlingsleder

Glenn

Nord-

Varhaug har vært sykemeldt siden 30.
oktober.
Oppsigelse:
Styret mottok 7. januar oppsigelse fra
Arne Pareli Pedersen. Styret takker
Arne for jobben han har gjort for
Bergens Indremisjon.
Lovendringer:
Styret har i en periode jobbet med
endring av lovene for Bergens Indremisjon. Dette var oppe på medlemsmøte i september, og styret tok med
seg de innspill som kom da. På medlemsmøtet 17. januar ble det nye
lovforslaget lagt frem uten at det ble
behandlet. Det blir tatt opp igjen til
behandling på medlemsmøte 14.
mars.
Medlemsmøte 17. januar:
På medlemsmøtet 17. januar ble det
samtalt om en krevende sak som
styret har stått i siden før sommeren.
Det var informert om saken i medlemsmail som ble sendt til alle medlemmer 9. januar. Dette er en sak
som dreier seg om personalmessige
og personlige forhold. Det er derfor
begrenset hvor mye styret kan si om
saken. På medlemsmøtet ble det
blant annet stilt spørsmål ved styrets
måte å håndtere saken på. Styret tar
med seg det som kom frem på medlemsmøtet, blant annet kravet om
ekstern evaluering. Styret vil oppdatere medlemmene om dette og evt.
andre ting på et senere tidspunkt.

Budsjett:
Det ble sendt ut budsjettet til medlemmene i forkant av medlemsmøtet
17. januar. På medlemsmøtet orienterte John Økland om noen feil som
var oppdaget og som er rettet opp i
etterkant av utsendelsen. Budsjettet
viser da et underskudd på 179 000 kr.
Brev ang. kretssammenslåing:
Bergens Indremisjon har mottatt et
brev fra Midthordland Indremisjon
med invitasjon til samtaler om sammenslåing av Nordhordland, Midthordland og Bergens Indremisjon til
en krets. Dette er ikke behandlet i
styret, men vi ønsker å stille med to
representanter og evt. forsamlingsleder på et møte 4. februar.
Forsamlingsweekend:
Årets forsamlingsweekend blir på
Dyrkolbotn 14.-16.juni.
Bemanning på kontoret:
I forbindelse med at forsamlingsleder
Glenn Nord-Varhaug er sykemeldt
og at vi for tiden er uten forsamlingsleder 2, jobber Gjert Reksten blant
annet med å få på plass talere og
møteledere til vårens møter og å følge opp andaktene på Aldershjemmet.
Av samme grunn har Sigrid Terese
Torgersen fått økt sin stilling fra 70%
til 80% frem til sommeren og hun
fungerer også som leder på kontoret
frem til Glenn Nord-Varhaug er tilbake. Styret jobber også med å få på
plass gode løsninger for å ivareta UV
-arbeidet på kort og lang sikt.

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
Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!
Visjon for byen:
At de må bli frelst!

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

975 03 973

Styreleder i Bergens Indremisjon:
John Økland
johnokland@gmail.com

971 55 662

Dette skjer fremover i Betlehem:
MARS

FEBRUAR
01.02 kl 1930
02.02 kl 1930
03.02 kl 1100
05.02 kl 1100
07.02 kl 1930
08.02 kl 1930
09.02 kl 1930
10.02 kl 1100
14.02 kl 1930
15.02 kl 1930
17.02 kl 1100
21.02 kl 1930
22.02 kl 1930
23.02 kl 1930
24.02 kl 1100
28.02 kl 1930

YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
UV. Audun Hjellvik.
Gudstjeneste. Njål Skrunes.
Formiddagstreff. Tarald Ueland.
Torsdagsmøte. Tarald Ueland.
YA. Vegard Heradstveit.
UV. Mathilde Gidske.
Gudstjeneste m/nattverd. Bjørn-Sverre Juliussen.
Torsdagsmøte. Roald Evensen.
YA. Vegard Hetlebakke.
Gudstjeneste. Ole Abel Sveen.
Sangkveld. Ole Abel Sveen.
YA. Sara Helene Furnes.
UV. Lovsangs- og vitnekveld.
Gudstjeneste. Vegard Soltveit.
Torsdagsmøte. Audun Myksvoll.

15.02-17.02: UV vinterleir
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

01.03 kl 1200
01.03 kl 1930
02.03 kl 1930
03.03 kl 1100
05.03 kl 1100
07.03 kl 1930
08.03 kl 1930
09.03 kl 1930
10.03 kl 1100
14.03 kl 1900
15.03 kl 1930
16.03 kl 1930
17.03 kl 1100
21.03 kl 1930
22.03 kl 1930
23.03 kl 1930
24.03 kl 1100
28.03 kl 1930
29.03 kl 1930
30.03 kl 1930
31.03 kl 1100

Kvinnenes internasjonale bønnedag.
YA. Mathilde Gidske.
UV. Mathilde Gidske.
Gudstjeneste m/nattverd. Ole Abel Sveen.
Formiddagstreff. Signe Grøvan Valde.
Torsdagsmøte. Audun Hjellvik.
YA.
UV. Ole Martin Bønes.
Storsøndag. Bjørn Heradstveit.
Medlemsmøte.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
UV. Sverre Bøe.
Gudstjeneste. Sverre Bøe.
Torsdagsmøte. Rune Ludvigsen.
YA. Jostein Eide.
UV. Stine Mari Våge.
Gudstjeneste. Jon Olav Økland.
Torsdagsmøte. Torstein Fosse.
YA. Thor Haavik.
UV. Anne Furnes m/flere.
Gudstjeneste. Erik Furnes.

15.03-17.03: 5.-7. klasseleir
29.03-31.03: 2.-4. klasseleir
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

