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TETT PÅ OLE RAGNAR
Ikke helt dødt på huset:

Jeg spurte Ole om hvor
lenge han har jobbet her?
Da svarte han, jeg har
jobbet her med Kenneth,
Gunnar, Torstein, Audun,
Helge, Laila, Lisbeth, Annemor, Kristin, Nina, Ingebjørg, Kristoffer, John,
Torgeir, Tone, Sigrid,
Glenn, Arne, Bjørn Sverre,
Marta, Marte, Helen, Bodil
og Ragnhild. Så lenge har
jeg jobbet her.
I dette nummeret:

Tett på Ole Ragnar
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Jeg håper også å få begynt
et større maleprosjekt utvendig, men først trenger
jeg litt varmere og roligere
vær.
Du går ofte med headsett
på hodet, Ole. I tillegg til at
du er tilgjengelig på telefonen, er det noe du hører på?
Jeg fikk et tips av deg Helen
om å bruke «bluetooth
headsett» litt før jul, så det
ønsket jeg meg.

For tiden hører jeg på John
MacArthur, han har blant
annet noe fornuftig å si om
korona, og han klarer å gi et
godt bilde av Mesteren. Jeg
hører også på den ortodokse
jøden Ben Shapiro.
Jeg liker folk som kan forsvare troen, og gi gode svar på
livets vanskelige spørsmål.
Helen Romarheim

«Corona time», brukes til
oppussing.
I fravær av vask, rydding,
møter, formidagstreff,
senioruniniversitet og kontordrift (på huset),
så er en større malejobb
påbegynt nå. Foreløpig
står ganger og dører i annen etasje for tur.

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

Matt. 6, 9-13.
Herrens bønn, bønnen Jesus lærte
oss å be. Jeg hørte nylig en andakt
som åpnet øynene mine for noen
sannheter som ligger skjult i denne
bønnen. Og rekkefølgen de kommer
i, er ikke tilfeldig.
1. Fader vår, du som er i himmelen.
Hjerteforholdet. Gud er din far. Han
elsker deg som sitt eget barn.
2. La ditt navn holdes hellig.
Lovprisning. Gud er større enn deg.
Gud er hellig. La Hans navn opphøyes og lovprises.

3. La ditt rike komme. La din vilje
skje på jorden som i himmelen.
Overgivelse. La bønnen og livet bli
preget av Gud og Hans vilje. Stol på
Gud - Han ønsker det beste for deg!
4. Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forbønn for andre og deg selv. Her
kan du komme med det du trenger
hver dag. Du kan legge det frem for
Gud, ærlig og upolert. Han tar imot
deg.

ang døden kan skille deg fra Ham.
7. For riket er ditt, makten og æren i
evighet. Amen
Takksigelse og lovprisning. Gud er
Herre. Han er størst. Jesus vant og vi
har vunnet. Han fortjener all ære i
evighet.

5. Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere.
Tilgivelse. En enorm kjærlighetskraft
utløses når du bekjenner din synd fra
et oppriktig hjerte og tilgir fra et oppriktig hjerte.
6. Led oss ikke inn i fristelse, men
frels oss fra det onde. Beskyttelse.
Mye vondt skjer i denne verden, men
Gud er med gjennom alt. Ikke eng-

Nytt fra styret mars 2020
Personal
Nytt fra styret – mars
2020
Koronavirus (covid-19)
Situasjonen knyttet til koronaviruset
preger fortsatt Betlehem på nær sagt
alle områder. Vi følger fortsatt situasjonen nøye og følger de råd som blir
gitt av myndighetene. Nå er barnehager og skoler stengt frem til 13. april
2020. I denne perioden har styret
bestemt at alle arrangementer i Betlehem frem til denne datoen avlyses. I
tillegg er Israel-konferansen, som
skulle vært 17. – 18. April 2020 utsatt
på ubestemt tid. Styret har også besluttet å utsette årsmøtet som skulle
vært 23. april 2020. Ny dato for årsmøte er foreløpig satt til 4. juni 2020.
Innkalling blir sendt til medlemmene
over påske. Besøk nettsidene våre for
oppdatert informasjon.
Bønnemøter
Mandag 23. mars 2020 ble bønnemøtene for første gang arrangert på video. Det var 10 personer som deltok.

De opplevde bønnestunden som
oppløftende og god. Bønnemøtene
vil også fremover bli arrangert på
video. Du kan bli med ved å benytte
link som du finner på vår nettside.
https://hangouts.google.com/
call/02VS92ttwqAFartHLCs8AEEI.
Styret oppfordrer alle medlemmer til
å være med på bønnemøtene.
Gudstjenester i påsken
Gudstjenestene og påskemøtene i
Betlehem utgår. For tiden er det
mange som overfører gudstjenester,
andakter, barnesamlinger osv. på
nett. YA har begynt å livestreame
sine møter på facebook. ImF har
laget en ressursside på facebook kalt
Ressurser og tips i ImF. Der blir det
daglig lagt til forkynnelse av ulik art.
NLM arrangerer digitale gudstjenester, også i påsken. Gudstjenestene
finner du på hjemmesiden til NLM
eller på NLMs facebookside.

Personal
Alle ansatte på kontoret har hjemmekontor de fleste dagene i uken. De
fleste oppgavene kan gjøres hjemmefra. Så langt har alle ansatte arbeidsoppgaver til å fylle arbeidsdagen
med. Styret ønsker å vente lengst
mulig med å permittere ansatte. Vi
ser først på muligheter for å omdisponere ansatte til oppgaver som kan
gjøres på (hjemme)kontoret.
Hjelp
Bergens Indremisjon ønsker å være
til hjelp for medlemmer i denne tiden. Dersom du trenger noen å snakke med eller praktisk hjelp, til for
eksempel å handle på butikken, vil
ansatte på kontoret kunne være behjelpelig med å koordinere dette arbeidet. Om du trenger hjelp kan du
ringe eller sende e-post til
post@betlehem.no.
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Mer nytt fra styret:
Givertjeneste:

Ledig stillinger::
Arbeidet med å fylle ledige stillinger fortsette. Vi ser etter foramlingsleder og ungdomsleder
parallelt. Vi har konkrete navn
som styret og eldsterådet jobber
med. I tillegg ser vi etter ny kontorleder, etter at Sigrid Terese
Torgersen har sagt opp sin stilling fra midten av juni 2020.
Kontorlederstillingen vil bli
utlyst på nytt med frist over
påske.

Når vi ikke har gudstjeneste er det
kanskje mange som ikke tenker over
givertjenesten sin. Selv om arrangementer er avlyst, påløper det fortsatt
utgifter til Bergens Indremisjon. Vi
ber derfor om at givertjenesten ikke
blir glemt i tiden uten arrangementer
i Betlehem.
Dersom du ønsker å gi kan du når
som helst gi på det vanlige vippsnummeret 13209, eller du kan gå inn
på Betlehem.no/gave.

Dersom du bruker nettsidene kan du
få skattefradrag på gaven du gir.
Bønnetjeneste:
Husk å be for styret og eldsterådet,
ansatte og frivillige i Bergens Indremisjon.
Husk også på Omsorgssenteret og
Indremisjonshjemmet som er i en
spesiell situasjon.

——————————————————————————————————————————————--

Bønnelisten

At vi ikke må bli forført. At vi må bli
ikledd Guds fulle rustning.

Be for situasjonen med virus, og
særlig for utsatte grupper i forsamlingen vår.

Gudstjenestene og samlingene i Betlehem.

Rekruttering til stillingene våre.
Gateevangeliseringen om onsdagene.

Forkynnelsen og fellesskapet.
At talerne våre må bli gitt Guds visdom i forberedelsene sine.

Regjering, storting og embetsverket.
Byen vår og de som leder den.
At de som vokser ut av YA må finne
seg en plass i UV eller i annet kristent
arbeid.

At Herrens Ånd må virke blant oss
og i oss. Oppvåkning til å bli tent i
brann.

YA og alle som går der.

De forfulgte kristne.

Bibalo og alle som går der.

Fellesskapet vårt, at vi må elske hverandre og være rause mot hverandre.

UV og alle som går der.

For bønnegruppen
Helge Hove

Gudstjenestene og alle som går der.
Alle kristne forsamlinger og grupper i
byen vår.

Livets gang
JUBILANTER
80 år Gjert Reksten 28.03.20

DØDE:
18.03.20 Liv Villanger født 13.01.1930
09.02.20 Gjertrud Hannevik født 04.05.1933

Returadresse:
Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen

Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen

Ansatte i Bergens Indremisjon:
Ragnhild Låstad (Tenåringsleder)
ragnhild@betlehem.no

Telefon: 55 54 13 30/47459556
E-post: post@betlehem.no
Åpningstider kontor: 09.00-15.00, tirsdag-fredag
Kontoret er for tiden stengt for besøk

922 32 369

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

Gi en gave til Bergens Indremisjon
Kontonr: 3000.13.70827
Vippsnr: 13209

467 79 656

Marte Skrivarvik (kontorkonsulent)
marte@betlehem.no
474 59 556

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook

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:
APRIL

MAI

*Alle møter/samlinger frem til og med påske er avlyst, og
det kan komme endringer i programmet.
Følg med på Betlehem.no

01.05 kl 1930
02.05 kl 1930
03.05 kl 1100
05.05 kl 1100
07.05 kl 1930
08.05 kl 1930
09.05 kl 1930
10.05 kl 1100
14.05 kl 1930
15.05 kl 19 30
16.05 kl 1930
22.05 kl 1930
23.05 kl 1930
24.05 kl 1100
24.05 kl 1930
26.05 kl 1100
29.05 kl 1930
30.05 kl 1930
31.05 kl 1100

24.04 kl 1930
25.04 kl 1930
26.04 kl 1100
29.04 kl 1800

YA. Knut Olav Brekke
UV. Torgeir Skrunes
Gudstjeneste m/nattverd Torgeir Skrunes
Kvinnefest på Bildøy

Bønnemøter mandager 1930 Online

YA. Gå ut senteret
UV. Delekveld
Gudstjeneste. Audun Hjelvik
Formiddagstreff. Annbjørg Barane
Sangkveld. Ole Abel Sveen
YA. Ragnhild Låstad
UV. Kenneth Foss
Storsøndag. Bodhild Fjelltveit
Bibeltime. Kristian Helland
YA. Ragnhild Låstad
UV. Delekveld
YA. Ragnhild Låstad
UV. Roald Evensen
Gudstjeneste m/nattverd Kenneth Foss
Konsert. Sveinung Hølmebakk
Formiddagstreff. Roald Evensen
YA. Sondre Harila
UV.?? Pinseaften
Konfirmasjon 1. pinsedag

