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Ragnhild Låstad

Hei. Eg gleder meg over å gå
inn i stillingen som kontorleder vikar for Sigrid.

Hei. Eg er Bodhild, 35 år
gammel og bur i Haugsdalen
(Fana) Er gift med Arne og
har tre barn på 11, 9 og 8 år.

Hei.!

Bur i Nordhordland er gift
med Halvor og har to jenter
på 13 og 16 år. Vi som familie trives godt med å være ute
både på fjell og ved sjø. Ellers
er eg engasjert på bedehuset
der eg bur på Eknes-krio
felleskapet. Her får eg dele
andakter-lovsang/spele piano
og lede møter.
Utenom har eg eit drosje
løyve i Nordhordaland taxi
sentral.

Er bonde med ca. 150
voksne sauer som får lam
kvart år. Eg liker Jesus, menneske, å være med familien,
køyre traktor, musikk, springe
på fjellet, sykle og diskutere
landbrukspolitikk.

Jeg er 28 år og bor i Bergen
og studere praktisk teologi og
ledelse på NLA .
Jeg synes det er spennende å
få jobbe i Betlehem, og gleder meg til å bli kjent med
YA gjengen.
På fritiden liker jeg å klatre
og spise godteri !!!

Dersom du ønsker å få Vårt Liv på e-post, send oss en e-post til post@betlehem.no.
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Vær da ikke bekymret
Helen Romarheim
kontorleder vikar
Ny jobb, bekymring, ut av det trygge,
det eg kan. Klarer eg å lære alt eg
skal?
Matt:6.34a «Vær da ikke bekymret

for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg
selv.»
Eg trur nok at med god tid og ikke
minst repetisjon, så vil Sigrid Terese
klare å lære meg det som skal til for å
klare å gjøre en god vikar tjeneste
som kontorleder. Men dette å likevel
kunne sei til min himmelske far.: «
Du får være med meg, Du får ta ansvar og lede» er enormt godt, og befriende.

I Fil. 4.6 står det kjente verset «Vær

ikke bekymret for noe! Men legg
alt dere har på hjertet, fram for
Gud. Be og kall på ham med
takk»
Eg veit ikkje kva som er di bekymring. Det kan være dine barn, ufrelste
barn. Det kan være helsa di eller til
noen du er glad i. Kanskje står du
overfor et veivalg i livet: Hva vil Gud
med livet mitt? Hva skal eg studere,
jobbe med? Kanskje dine bekymringa
er knytta til forsamlinga.. Uansett
ville eg i dag minne deg på Paulus si
oppfordring til Filipparane: «Legg
ALT dere har på hjertet» ikkje hold
noe tilbake. Ingenting er for lite eller
for stort for HAN.
Det hjelpe så lite med våre bekymringer. Det er bare med på å flytter

fokuset vårt vekk i fra det som er
viktig i livet. La Jesus nå inn til deg i
dag med sitt løfte

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet så SKAL dere få alt det
andre i tillegg.»
Nå Johannes får sjå inn i himmelen,
og får sjå Jesus, fell han ned for føttene hans som om han var død. Då
legg Jesus høgre handa si på han og
seier:

«Frykt ikke! Jeg er den første og
den siste og den levende»
Joh.åp.1.17 For, ei trøst og oppmuntring å vite. Når HAN er den første
og den siste, når Han går både framfor deg og bak deg. Då kan du kvile i
HAN. Då kan du frimodig møte
dagen, høsten og framtida.!!

Nytt fra styret
Personal
Marta Lomheim er nå tilbake i 20 %stilling og tar sikte på å øke stillingsprosenten i løpet av høsten. Sigrid
Terese Torgersen begynner sin permisjon i kontorlederstillingen 1. september 2019. Som vikar for henne
har styret ansatt Helen Romarheim i
80 % stilling frem til midten av juni
neste år. Styret har i tillegg ansatt
Ragnhild Låstad som ny tenåringsleder i 50 %-stilling.
Siden sist har Glenn Nord-Varhaug
og Bjørn-Sverre Juliussen hatt sin
siste arbeidsdag i Bergens Indremisjon. Styret takker for den flotte innsatsen og ønsker de lykke til videre.

Styret jobber videre med å finne
gode kandidater til de øvrige stillingene. I tiden hvor vi ikke har ansatt en
forsamlingsleder blir flere av oppgavene, som normalt ligger til daglig
leder, fordelt til styret. Styret har lagt
en plan for å følge opp de ansatte i
denne mellomfasen på en god måte.
Styret oppfordrer forsamlingen til be
for de ansatte og til å ta godt imot de
som er nye ansatte.
Arrangementer i høst
Styret har sendt ut invitasjon til den
første generasjonssamlingen. Målgruppen for denne samlingen er foreldre til barn under 12 år. Samlingen
skal være 17. september 2019 kl. 18.
Se invitasjonen for nærmere informasjon.
Den andre generasjonssamlingen blir
4. November 2019. Målgruppen for
denne samlingen er personer over 65
år. Invitasjon kommer senere.

Temahelg
Betlehem arrangerer temahelg 26. –
27. oktober 2019. Sverre Bøe skal
tale over temaet ”å være menighet i
en etterkristen tid”. Nærmere informasjon om tidspunkt osv. kommer
senere.
Medlemsmøter for høsten 2019
Medlemsmøter for høsten er satt til
12. september, 31. oktober og 12.
desember.

.
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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 fredagsklubben, 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.

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 seminarer for foreldre med barn mellom 0 til 12 år og personer som er

Livets gang
JUBILANTER
80 år Sigrun Reksten født: 28.07.1939

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:
Ragnhild Låstad (Tenåringsleder)
ragnhild@betlehem.no

922 32 369

Marta Lomheim (Barne og familieleder)
marta@betlehem.no
915 10 896
Helen Romarheim (kontorleder)
helen@betlehem.no

467 79 656

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:
SEPTEMBER

OKTOBER

01.09 kl 1100
03.09 kl 1100
05.09 kl 1930
06.09 kl 1930
07.09 kl 1930
08.09 kl 1100
12.09 kl 1930
13.09 kl 1930
14.09 kl 1100
15.09 kl 1100
17.09 kl 1800
19.09 kl 1930
20.09 kl 1930
21.09 kl 1930
22.09 kl 1100
26.09 kl 1930
27.09 kl 1930
28.09 kl 1930
29.09 kl 11.00

01.10 kl 1100 Formiddagstreff. Jesper Johnsen
03.10 kl 1930 Torsdagsmøte. Annbjørg Barane
04.10 kl 1930 YA.
05.10 kl 1930 Ikke møte
06.10 kl 1100 Gudstjeneste. Odd Sverre Hove
10.10 kl 1930 Torsdagsmøte. Audun Hjellvik
11.10 kl 1930 YA.
12.10 kl 1930 UV. Jostein Eide
13.10 kl 1100 Gudstjeneste. Anita Solbakk
17.10 kl 1930 Sangkveld. Ole Abel Sveen
18.10 kl 1930 YA.
19.10 kl 1930 UV. Marit A Røen
20.10 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd. Marit A Røen
22.10 kl 1730 Kreativt verksted.Julemarked v/ Lisbeth H
24.10 kl 1930 Torsdagsmøte. Kurt Urhaug
26.10 kl 17 og 19.30 Temahelg Sverre Bøe
27.10 kl 1100 Gudstjeneste.Sverre Bøe
31.10 kl 1930 Medlemsmøte

Gudstjeneste. Nils H Urangsæter
Formiddagstreff. Ole Abel Sveen
Torsdagsmøte. Rune Ludviksen
YA. Harald Tjervåg
UV Harald Tjervåg
Gudstjeneste Harald Tjervåg
Medlemsmøte
YA.
UV. Bjørn Heradstveit
Storsøndag. Ingebjørg Brekke. Dåp
Temakveld. For foreldre med barn 0-12 år
Torsdagsmøte. Tarald Ueland
YA . Roald Evensen
UV. Roald Evensen
Gudstjeneste. Roald Evensen. Nattverd
Torsdagsmøte. Helen Romaheim
YA.
UV. Ruben Dyrhovden
Gudstjeneste Njål Skrunes. Dåp

Leir se side 3
Bønnemøte hver mandag kl. 1930.

4.-6.10 UV. leir Skjergardsheimen
25.-27. 10 YA. leir Skjergardsheimen
Bønnemøte hver mandag kl. 1930

