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I år, som i fjor, hadde vi en
flott 17. mai i Bergen og Betlehem. Dagen startet med å
gå i hovedprosesjonen, som
gikk fra Koengen klokken
10:30 og endte på Festplassen. Lastebilen med band var
selvfølgelig på plass, og vi
fikk bruke dagen og muligheten til å synge om Jesus til alle
festkledde langs Bergens gater. Det var en flott og givende opplevelse å gå bak et
engasjerende YA-team som
spilte lovsanger på lasteplanet. Selv om vi ikke var så
veldig mange i år, så var det
ikke noe å si på stemningen.
Likevel skulle vi gjerne ønske

at enda flere fra forsamlingen
kunne stille opp og gå under
Bergens Indremisjons fane på
selveste grunnlovsdagen. Har
du mulighet neste år, er det
virkelig å anbefale! Da hovedprosesjonen var ferdig, hadde
vi åpen kafé i Betlehem utover dagen. På det travleste
var hele hovedsalen full av
folk som satt ned rundt småbord og spiste pølser, is og
kake. Utenfor i bakgården
hadde vi leker for barna. Noen voksne prøvde også lykken med å slå ned en spiker
med færrest mulig slag. Etter
kaféen stengte var det en
gjeng unge voksne som ble

sittende igjen og spille brettspill og spiste mer is og kaker. Det var god stemning,
og dagen ble avsluttet med
god utsikt til fyrverkeriet fra
teateret.
Det er flott å kunne dele Jesus med byen vår på en dag
som denne, når vi alle feirer
friheten som landet vårt har.
Mange mennesker tok turen
innom Betlehem for en pust i
bakken - både folk som går
her fast og folk som vi ikke
ser her til vanlig. Takk for
innsatsen til alle som var med
på å gjøre denne dagen spesiell!
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Gud er trofast
Øystein Bydall
styreleder
Det står i 2. Timoteus 2,13: Er vi
troløse, så er han trofast, for han kan
ikke fornekte seg selv. Dette ordet er
skrevet av Paulus til hans medarbeider Timoteus. Det kan virke som om
Timoteus er motløs siden Paulus
skriver i 2. Tim 1,6 at “derfor vil jeg
minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den
du fikk da jeg la hendene på deg! For
Gud ga oss ikke en ånd som gjør
motløs; vi fikk Ånden som gir kraft,
kjærlighet og visdom”. Paulus minner
her Timoteus om et løfte fra Gud.
Har du tenkt på hvorfor Gud er trofast? Teksten gir oss det svaret at

Gud ikke kan fornekte seg selv. Men
har du tenkt på hvorfor Gud ikke
kan fornekte seg selv? Jeg har tenkt
på det på denne måten. Gud er god.
Jesus sier til og med at det bare er en
som er god, det er Gud. Menneskelig
sett omtaler vi hverandre som gode,
selv om vi gjør mye ondt. Gud har en
annen standard. Når Gud er god er
det fordi det ikke finnes ondskap i
han. Dersom det finnes ondskap i
Gud er han ikke Gud. På samme
måte er Gud trofast. Dersom Gud er
troløs vil Gud ikke være Gud. Han
vil fornekte seg selv. Derfor er løftet
om Hans trofasthet et stort løfte som
knytter seg til ham selv.

dig så han tilgir syndene og renser
oss for all urett”. Dette verset kan
ikke tolkes antitetisk, det vil si at dersom vi ikke bekjenner våre synder, er
han ikke trofast og rettferdig osv.,
men stadfester løftene knyttet til
bekjennelse av synd. Gud er trofast
om vi skulle være troløse.
La oss alle tre frem for Gud, inn i det
aller helligste og takke Ham for hans
trofasthet. Om vi er troløse så er
Han trofast.

I 1. Johannesbrev 1,9 står det kjente
verset “men dersom vi bekjenner
våre synder, er han trofast og rettfer-

Dersom du ønsker å få Vårt Liv på e-post, send oss en e-post til post@betlehem.no.

Som følge av at vår kontorleder skal ha permisjon er følgende stilling ledig:

•

Kontorleder – vikariat inntil 100 % fra august 2019 til juni 2020

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver, trivelig kontorfellesskap sentralt i Bergen og gode
ordninger for ansatte.
Mer utfyllende informasjon på vår nettside: www.betlehem.no.
Alle ansatte må bekjenne kristen tro og er forpliktet på våre lover og vårt verdidokument. Lønn, pensjons- og arbeidsforhold etter ImF’s regulativ. Det er en forutsetning at den som går inn i stillingen
enten er eller blir medlem av Bergens Indremisjon.
Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ring styreleder
Øystein Bydall (901 32 721) eller kontorleder Sigrid Terese Torgersen (410 79 325) for en uforpliktende samtale.
Er dette noe som kan være aktuelt for deg? Send kortfattet søknad med CV innen 14. juni til:
post@betlehem.no. Tips gjerne også andre du tenker kan være aktuelle søkere.
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Nytt fra styret
Konstituering
På første styremøtet etter årsmøtet
konstituerte styret seg med Øystein
Bydall som leder, Ruben Dyrhovden
som nestleder og Sigrid Terese Torgersen som sekretær. Ettersom Lisbeth Hjortland har trukket seg fra
styret trer Harald Berg inn som fast
styremedlem og Edith Steiro møter
fast i styret.
Personal
Forsamlingsleder
Glenn
NordVarhaug er fortsatt delvis sykemeldt.
Han er tilbake i 60 %. Marta Lomheim er fortsatt sykmeldt, men har
smått begynt å komme litt tilbake i
mai. Vær med og husk på disse i
bønn til Gud.
Sigrid Terese Torgersen har fått innvilget en søknad om permisjon fra
stillingen som kontorleder. Permisjonen løper fra 1. september 2019 til
14. juni 2020. Bakgrunnen for permisjonen er at Sigrid ønsker å ta et år på
bibelskole.
Ansettelsesprosess
Vi er glade for å kunne presentere
Bodhild Fjelltveit som vikar i barneog familielederstillingen. Vikariatet er
en 50 % stilling som løper fra 1. august 2019 til 31. desember 2019.
Bodhild er i dag vikar i 20 % stilling
med ansvar for leir og fredagsklub-

ben, men vil fra høsten av lede hele
barne- og familiearbeidet.
De øvrige stillingene er til behandling
i styret. Det er 5 personer som har
søkt de andre stillingene. Vi vil også
lyse ut et vikariat for kontorlederstillingen og vil prioritere arbeidet med
denne stillingen i det videre arbeidet.
For øvrig arbeider vi bredt med å
finne gode løsninger. Vi tenker først
og fremst på de langsiktige løsningene, men har også fokus på midlertidige løsninger som kan virke i mellomtiden. Vi har mottatt flere navn fra
forsamlingen på personer som kunne
være aktuelle for de ulike stillingene.
Fortsett med å ta kontakt dersom du
har navn du tenker kunne passe.
Forsamlingsweekend
Styret har avlyst forsamlingsweekenden som skulle vært 14.-16. juni
2019. Som vi skrev i medlemsmailen
15. mai 2019 ønsker vi likevel å arrangere noe i forlengelsen av gudstjenesten søndag 16. juni. Vi kunne
tenke oss en tur eller lignende. Det
vil komme mer informasjon om det
senere.

minarer for foreldre med barn mellom 0 til 12 år og personer som er
over 65 år. Seminarene består av et
foredrag, gruppesamtale og et måltid.
Målet med generasjonssamlingen er å
sette fokus på aktuelle tema og utfordringer som spesielt gjelder i den
aktuelle livsfase. Datoene for samlingene er ikke satt enda. Tanken er
at generasjonssamlingene skal fortsette til våren med andre livsfaser.
Sverre Bøe skal ha en temahelg 26.27. oktober med tema: Menigheten i
en etterkristen tid. Øivind Benestad
taler lørdag 23. november.
Forbønn
Styret takker for den tilliten som er
vist ved å bli valgt til styret i Bergens
Indremisjon. Vi er takknemlig for alle
som ber for styret. Vi har forsamlingen i våre bønner. Vi ber om fortsatt
forbønn i arbeidet som ligger foran.

Program for høsten
Det er mye å se frem til i høst. Njål
Skrunes har tatt initiativ til seminarer
for ulike livsfaser, kalt generasjonssamling. I høst ønsker Njål å ha se-

Livets gang
DØPTE

KONFIRMANTER 2019

12.05.19: Ester Corneliussen, født 21.02.19

Benjamin Blom
Jørgen Dåvøy

JUBILANTER

Håkon Fagerbakke Eldevik

70 år: Edith Molland, født 25.05.49

Flora Fossen

95: Anna Gjøvåg, født 28.05.24

Sebastian Fylkesnes
Ingrid Amalie Sveen Kjærgård
Andreas Nord-Varhaug
Sander Stenseide Pedersen
Ingve Sandvoll

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
Bjørn-Sverre Juliussen (leder tenåringsarbeidet)
bjornsverre@betlehem.no
992 30 536
Tone Gravdal (barne- og familieleder, UV-leder)
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

Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!

Bodhild Fjelltveit (leder leir og Fredagsklubben)
bodhild@betlehem.no
909 85 932

Visjon for byen:
At de må bli frelst!

Styreleder i Bergens Indremisjon:
Øystein Bydall
oysteinbydall@gmail.com

901 32 721

Dette skjer fremover i Betlehem:
JUNI
01.06 kl 1930
02.06 kl 1100
06.06 kl 1930
07.06 kl 1930
08.06 kl 1930
09.06 kl 1100
12.06 kl 1900
14.06 kl 1930
16.06 kl 1100
21.06 kl 1930
23.06 kl 1100
30.06 kl 1100

AUGUST
UV. Marius Sørenes.
Gudstjeneste. Ruben Dyrhovden.
Torsdagsmøte. Per Sigmund Bøe.
YA. Lovsangskveld. Elisabeth Hjellestad.
UV avslutning. Nadja Rønningstad.
Gudstjeneste m/nattverd. Bjørn Heradstveit.
Informasjonsmøte om konfirmasjon 2020.
YA. Bjørn-Sverre Juliussen.
Gudstjeneste. Njål Skrunes.
YA avslutning. Jannicke Ludvigsen.
Gudstjeneste. Roald Evensen.
IKKE GUDSTJENESTE.

Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

JULI
Ingen møter i juli.

04.08 kl 1100
11.08 kl 1100
17.08 kl 1930
18.08 kl 1100
23.08 kl 1930
24.08 kl 1930
25.08 kl 1100
30.08 kl 1930
31.08 kl 1930

Gudstjeneste. John Økland.
Gudstjeneste. Ole Corneliussen.
UV. Kurt Urhaug.
Gudstjeneste m/nattverd. Kurt Urhaug.
YA. Torunn Stople.
UV. Roald Evensen.
Visjonssøndag. Njål Skrunes.
YA. Pål Næverlid Sævik.
UV. Ingrid K. Raunehaug.

Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

