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YA– UNDER KORONAKRISEN
Våren 2020 hadde vi mange
planer og prosjekter som vi
ønsket å gjennomføre på
YA.
Vi hadde blant annet bestemt å ha tre «YA Special»,
der formålet var å trekke
nye ungdommer inn. På den
første hadde vi nesten
hundre ungdommer, og i
mars satset vi på at det samme skulle skje. I tillegg skulle vi ha påskeleir, noe som
er et spesielt høydepunkt for
YA.
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Plutselig stengte skolene og
vi ble stående i full forvirring og en opplevelse av å
leve i en tåkeheim. På lik
linje med mange andre
slengte vi oss på «sosialemedia bølgen».
På ledermøte via nettet bestemte vi oss for å lage bibelleseplaner, ha livestream
og ha takeover på instagram..

Målet vårt var først å fremst å
hjelpe ungdommene til å leve
liv i etterfølgelse av Jesus, selv
om vi ikke kunne treffes i
Betlehem, men også kjenne på
tilhørighet og gi dem en følelse av at de var en del av et
felleskap.
I den første bibelleseplanen
gikk vi systematisk gjennom
Markus evangelium, slik at det
passet med påsken. Deretter
hadde vi to uker der vi gikk
gjennom 1.og 2.Petersbrev.
I hele mai har vi hatt en bibelleseplan som heter «Matteus i
Mai», og i juni skal vi ha en
bibelleseplan som heter
«Johannes i juni.»
Vi har opplevde at det vi fikk
til gikk bra, samtidig var det
flere ting vi ønsket å gjøre,
som vi ikke hadde ressurser
til. Vi kunne for eksempel
ikke streame et helt møte. Vi
startet opp faste smågrupper
på nettet, som møttes hver
uke,

der samtalen var knyttet opp
mot det som ble formidlet i live
-stream. Noe av utfordringen
var å finne en felles plattform
på nettet, da ikke alle ungdommer er på samme sosiale
medier.
Med tanke på at koronakrisen
og smittetiltak skjedde så fort,
og at vi hadde liten tid til å
forberede oss og planlegge, så
er vi veldig fornøyd med hvordan ting har gått.
Men likevel har det vært veldig
utfordrende å drive et ungdomsarbeid via nettet. Det har
vist oss hvor mye enkelt relasjoner og samtaler der man kan
ha fysisk nærhet, virkelig betyr.
I tillegg har vi sett hvor viktig
det er å ha et godt samarbeid
med de andre ungdomsarbeidene i Bergen. Vi har inspirert og
hjulpet hverandre, og det har
gjort oss bevisst på at det er
enormt viktig å stå sammen
som en kirke.

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

Side 2

VÅRT LIV

«MER FRA YA UNDER KORONAKRISEN»

Dette kommer vi til å ta med oss, og
vi kommer til å fortsette å ha et tett
samarbeid med dem.
Om man skal trekke frem en ting
som har vært oppmuntrende i denne
tiden, så er det at vi ser at ungdommene lengter etter et sted å høre til.
De er sulten på et felleskap, der de
kan bruke tid med hverandre, høre
om Jesus og oppmuntre hverandre til
å gi ham videre.

Vi gleder oss veldig til oppstarten
29.mai og er overbevist om at
Jesus kommer til å fortsette å gjøre
store ting i Betlehem og på YA

Ragnhild Låstad, ungdomsleder

NYTT FRA STYRET JUNI 2020
Korona-situasjonen
Smittevernreglene endre stadig, men
vi må nok fortsatt planlegge for at
det kan ta tid før hele forsamlingen
kan møtes igjen som normalt. Den
største endringen nå er at det fra
15.juni 2020 åpnes for arrangementer
med inntil 200 personer. Fremdeles
må alle deltakere på arrangementer
registreres med tanke på eventuell
smittesporing i etterkant. Fra søndag
21. juni åpner vi derfor for at man
kan komme på gudstjenester på søndager uten påmelding på forhånd.
Dette fordi vi ikke tror antallet gudstjenestedeltakere vil overstige 200 nå
i sommermånene. Det vil fortsatt
være registrering ved døren, og det
vil fortsatt være mulig med forhåndsregistrering. Vi vil oppfordre til å
nytte seg av forhåndsregistrering for
å unngå kødannelse ved inngangen.
Oppdatert informasjon om det praktiske blir ellers lagt ut på våre nettsider, eventuelt informert om per
epost.
Årsmøte
Vi planlegger for at ordinært årsmøte
kan avholdes 27. august 2020. Innkalling til årsmøte er sendt ut. Ikke
alle medlemmer har samtykket at
årsregnskapet skal behandles særskilt,

siden fristen for levering årsregnskapet til brønnøysundregistrene nå
mest trolig blir utsatt. Årsregnskapet
blir derfor behandlet på det ordinære
årsmøte i august.
Gudstjenester
Vi er i gang med strømming av gudstjenester på nett. For gudstjenestene i
mai er disse i opptak og er tilgjengelig
på våre nettsider. Ettersom vi nå kan
være opptil 200 personer samlet vil vi
også kunne ha deler av forsamlingen
med på gudstjenesten. Fra søndag 7.
juni sender vi direkte fra Betlehem.
Ansettelser
I løpet av den siste uken har tre personer takket ja til stilling i Bergens
Indremisjon.
Margunn Alice Espeland har takket
ja til kontorlederstilling i 100%. Hun
er 42 år gammel, er utdannet økonom og har lang erfaring fra kontorarbeid. Hun bor på Søfteland.
Truls Nygaard har takket ja til stillingen som diakoni-/seniorpastor i
100%. Han er 56 år, utdannet teolog
og har bred erfaring fra kirkelig, diakonalt og misjonalt arbeid. Han er
bosatt i Åsane. Diakoni/seniorpastor
er en nyopprettet stilling i Bergens
Indremisjon som skal ha et særlig
ansvar for å ivareta diakonal og pas-

toral omsorg for de eldre i forsamlingen og for beboerne ved Omsorgshjemmet og Indremisjonshjemmet. Han vil også ha et åndelig ansvar for sjelesørgiske samtaler med
mennesker i ulike livsfaser i forsamlingen og institusjonene våre, og yte
pastoral omsorg når alvorlig sykdom
eller ulykke inntreffer. Stillingen avlønnes 50% av forsamlingen og 50
% av Omsorgssenteret og Indremisjonshjemmet. Vi håper og tror dette
vil være en stor berikelse og velsignelse for forsamlingen.
Mathias Fosse har takket ja til stillingen som ungdomsleder i 50%.
Han er 21 år, har gått T2 på Bildøy
Bibelskole dette året og skal begynne
på studier ved NLA Høgskolen i
Bergen. Han har erfaring fra ungdomsarbeid i Tremor kirken. Han er
bosatt på Kolltveit.
Alle de nyansatte vil tiltre stillingene
i august 2020.
Styret gleder seg over at de har takket
ja til stillingene og ser frem til et godt
samarbeid og å bli bedre kjent.
Når det gjelder forsamlingsleder stillingen er vi ikke kommet nærmere
noen ansettelse, selv om styret og i
sær eldsterådet har lagt ned stor innsats i denne prosessen. Vi ber om at
alle kan være med å be om at Gud
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må kalle en person til denne stillingen.
Sosiale arrangementer/
Bibelgrupper
Innenfor de gjeldende smittevernreglene kan man nå arrangere private samlinger med inntil 20 personer,
så lenge man kan opprettholde 1
meters avstand.
Det åpner for at de som er i bibelgruppe nå kan møtes ansikt til ansikt. På Facebook har vi siden Betlehem Sosial. Her vil vi oppfordre

til at det blir invitert til mindre sosiale arrangement, turer etc. slik at flere
fra forsamlingen får mulighet til å
møtes og ha både sosialt og åndelig
fellesskap.
Avslutningsvis vil vi takke for forbønn og oppfordre alle til å være
med å be for de ansatte, for ansettelsesprosessen og for forsamlingen
vår.

Dersom du sitter på navn til ledige stillinger, har ideer til hvordan
vi kan legge til rette forsamlingsarbeidet i den spesielle situasjonen både landet og forsamlingen
er i, eller har spørsmål eller andre
forslag til styret, så ta gjerne kontakt!

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

GUD ER PÅ TRONEN ENNU
Helen Romarheim
Salme 62.9

«Sett deres lit til ham til enhver tid,
dere folk!
Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud
er vår tilflukt. Sela»
Til enhver tid. I det siste har vi hørt mye
om denne spesielle tid, korona tid, krise
tid. Det har vert en tid med helt spesielle
tilstander i landet vårt, ja over heile verden. Landet vårt har vert nedstengt og
ikke siden krigens dager har folk opplevd
slike dager i landet vårt.
Heldigvis begynner det nå gradvis å åpne
opp igjen sakte, men sikkert. Men likevel
er framtiden usikker. Ingen vet når alt blir
normalt igjen. Ingen vet hvor lenge vi må
være forsiktige og ta på alvor en meters
regel og andre smittevern tiltak.
Mangen mennesker kjenner på usikkerhet,
ensomhet, fortvilelse og økonomiske
vanskeligheter.

Midt i denne tiden har vi en Far som vil
at vi skal sette vår lit til Han. Til enhver
tid står det i verset vårt. Der finnes ingen tid som Gud stenger ned å ikke er
tilgjengelig. Der finnes ingen situasjon
som Han ikke har full oversikt over.
Han lengter etter å høre fra deg, at du
utøser ditt hjerte for HAN.
«Også når du sier at du ikke ser ham,
så ser han nok din sak, og du må
vente på ham» Job. 35.14

Han er vår tilflukt til enhver tid. I dag
kan du oppleve en åpen himmel over
ditt liv, over dine bekymringer og
gleder. Takk HAN for det.
«Gud er på tronen ennu, og han
kommer sine i hu. I prøvelsens stunder, å tenk hvilket under at aldri alene
er du. Gud er på tronen ennu, og han
kommer sine i hu. Hør hans løfte til
meg: Jeg kan ei glemme deg. Gud er
på tronen ennu.

BØNNEMØTER I SOMMER ONLINE: kl 20.30
Hver mandag utenom den 13.07
Her finner du bruksanvisning:

https://www.betlehem.no/2020/05/18/bonnemote
-via-internett/

Livets gang
JUBILANTER
85 år Hedvig Samset 18.04.20
85 år Tore Samset

30.05.20

Returadresse:
Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen

Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen

Ansatte i Bergens Indremisjon:

Telefon: 55 54 13 30/47459556
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

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:
JUNI

AUGUST

21.06 kl.1100 Gudstjeneste m/nattverd. Torgeir Skrunes
28.06 kl.1100 Gudstjeneste m/nattverd. Roald Evensen

02.08 kl 1100 Gudstjeneste. Jon Olav Økland
09.08.kl 1100 Gudstjeneste. Kristian Bønes Yndestad
15.08 kl 19.30 UV Mathias Fosse
16.08 kl 1100 Gudstjeneste m/nattverd
21.08 kl 1930 YA semester start
22.08 kl 1930 UV Fredrik Espedal
23.08 kl 1100 Visjonssøndag. Njål Skrunes
27.08 kl 1800 Årsmøte
28.08 kl 1930 YA
29.08 kl 1930 UV. Mathias Fosse
30.08 kl 1100 Gudstjeneste. Truls Nygaard

JULI
Ingen gudstjenester

KONTORET I BETLEHEM ER STENGT FRA
6. JULI TIL 4. AUGUST PÅ GRUNN AV FERIEAVVIKLING

