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ÅRSMØTET I BERGENS INDREMISJON
Torsdag 27. august ble det avholdt årsmøte i Bergens Indremisjon. Årsmøtet skulle egentlig
vært i april og så var det snakk
om online årsmøte på sommeren. Men på grunn av utsettelsene som ble gitt av myndighetene
ble det mulig å vente til nå. Stolene var plassert ut med 1 meters avstand og ute i gangen stod
Marte Skrivarvik og tok i mot og
registrerte deltakerne.

Camilla Blokhus Svensson
åpnet årsmøtet med å dele en
andakt knyttet til hus/bolig.
Betlehem betyr brødhuset
eller brødets hus. Hun avsluttet med å lese fra Joh. 14,1-4.
På sakslisten stod det blant
annet vanlige årsmøtesaker
som godkjenning av innkalling, gjennomgang av årsmeldingen og regnskapet for
2019. I tillegg så var det valg

av valgkomité, styremedlemmer
og eldsterådsmedlemmer. Styrets forslag til valgkomité ble
vedtatt. I styret ble Britt Marit
Markhus Jacobsen og Olav H.
Haugen valgt inn. I eldsterådet
ble Bjørn Heradstveit valgt inn.
Etter en Coronavennlig servering var det gjennomgang av de
siste sakene og samtale om
arbeidet.
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Nye ansatte
Mathias Fosse

Margunn Alice Espeland

Hei!

Hei!

Jeg er 20 år, bor på Laksevåg og studerer Praktisk Teologi og Ledelse på
NLA. Jeg er vokst opp litt i Oslo, litt
i Texas, litt i Singapore og siden 2011
på Sotra, så jeg kaller meg selv vestlending.

Jeg er 42 år, bor på Søfteland, gift
og mamma til to herlige unger på 9
og 11 år.
Utdannet innen økonomi, administrasjon og regnskap. Jeg gleder
meg til å kombinere utdanningen
mi med livssynet mitt i denne jobben her.

Jeg ønsker å bruke mitt liv til å spre
Guds rike og håper at jeg, gjennom
denne jobben i Betlehem, skal få være
med å lede folk nærmere Jesus.

Jeg er friluftsmenneske og hobbymenneske, så når det kan kombineres med å tilbringe tid med mine
nærmeste og/eller venner er det
topp.

Jeg er sportsidiot på heltid og er utrolig glad i å sitte å se en kamp av hvilken som helst slag med noen venner,
helst med et eller annet digg å tygge i.
Gleder meg til å bli kjent med deg!

NYTT FRA STYRET SEPTEMBER 2020
Korona - situasjonen
Smittevernreglene endres stadig, men
vi må nok fortsatt planlegge for at
det kan ta tid før hele forsamlingen
kan møtes igjen som normalt uten
restriksjoner. Nå kan vi ha arrangementer med inntil 200 personer.
Fremdeles må alle deltakere på arrangementer registreres med tanke på
eventuell smittesporing i etterkant.
Det vil fortsatt være registrering i
døren, men vi ønsker at flest mulig
skal registrere seg på forhånd for å
unngå kødannelse ved inngangen.
De fleste arrangementer i Betlehem
vil starte opp igjen i høst, men formiddagstreffene er avlyst denne høsten. Oppdatert informasjon om det
praktiske blir ellers lagt ut på våre
nettsider, eventuelt informert om per
post.
Gudstjenester mv.
Vi er i gang med sending av gudstjenester over internett. Foreløpig har vi
i tillegg planlagt å ta lydopptak av
bibeltimene som vi skal ha på torsda-

gene fremover. Vi har et ønske om at
disse også kan sendes over internett.
For at alle gudstjenestene og bibeltimene skal sendes over internett
trenger vi noen flere i tjenesten til å
styre sendingen.
Forsamlingsleder
Vi er ikke kommet nærmere noen
ansettelse av forsamlingsleder, 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 må kalle en person til
denne stillingen.
Arrangementer i høst
I høst vil det 8 torsdagskvelder bli
arrangert bibeltimer i Betlehem over
temaer knyttet til menigheten. Bibeltimeholdere er Njål Skrunes, Rolf
Kjøde, Øystein Rønhovde og Truls
Nygaard.
Den nye radio– og TV– pastoren
Ingvald André Kårbø skal ha bibelhelg den 31. oktober til 1. november.

Sosiale arrangementer/
Bibelgrupper
Innenfor de gjeldende smittevernreglene kan man nå arrangere private
samlinger med inntil 20 personer, så
lenge men 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 at
det blir invitert til mindre sosiale
arrangementer, turer etc. slik at flere
fra forsamlingen får mulighet til å
møtes og ha både sosialt og åndelig
felleskap.
Avslutningsvis vil vi takke for forbønn og oppfordre alle til å være
med å be for de ansatte, for ansettelsesprosessen og for forsamlingen vår.
Husk spesielt på den nye ansatte.
Dersom du sitter på navn til forsamlingsleder, 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!
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KJÆRLIGHETEN OG KRAFTEN

Mathias Fosse
Unge voksene leder
Joh. 13;35
«Ved dette skal alle forstå at dere er
mine disipler: at dere har kjærlighet
til hverandre.»
Dette versert er utrolig fint, det sier
noe om hvem Gud er, hvem Jesus er,
han er kjærlighet. Jesus er kjærlighet og
hans kropp her på jorden skal også
reflektere denne siden av han. Vi er
Jesu kropp på jord, vi får lov til å ta del
i hans enestående kjærlighetshandling
og her står det også at vi skal ha kjørlighet til hverandre.
Det er kanskje på grunn av nettopp
det, jeg også finner dette verset utrolig
utfordrende. Det står at alle skal forstå
at vi er hans disipler, ikke på hvor mye
penger vi har, ikke på hvor flinke vi er,
ikke på hvor mange mennesker som
blir helbredet når vi legger hendene
våre på de, nei, på kjærligheten vi har
til hverandre.
Men hvordan i alle dager skal vi ha en
sånn type kjærlighet til hverandre, det
er jo ikke alltid så lett. Jeg synes jo nettopp detter er så utfordrende fordi jeg

synes det er vanskelig. Jeg klarer ikke
alltid elske min neste, men jeg burde jo
det. Vi kjenner vel alle på det, at det
ikke alltid er så lett å elske sin neste, vi
blir sinte, frustrerte, lei, trist. Hvordan
skal vi elske hverandre gjennom alle
disse tingene som ikke fører til kjærlighet?

hvert fall ikke på den måten Jesus
snakker om i Joh. 13. Ikke i vår egen
kraft, men vi trenger ikke å klare det i
vår egen kraft fordi vi har en annen
kraft. Vi har en annen kreft fra Den
Hellige Ånd, som jeg tror kommer til å
hjelpe oss i dette, å elske hverandre,
slik at alle kjenner at vi er Jesu disipler.

«Men dere skal få kraft når Den
Hellige Ånd kommer over dere, og
dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt
til jordens ende.» Apg. 1;8.

Vi kan også hvile i den fantastiske
frelseshistorien til Guden vår. Han
kom ned, han klarte det, han vant og
vi får del i seieren. Noe som betyr at
alle de gangene vi ikke klarer å elske
hverandre, er det betalt for, det er gjort
opp for. Fordi Jesus døde og stod opp
igjen, er det glemt. Halleluja!

Dette er det siste Jesus sier til sine disipler før himmelfarten, «Dere skal få
kraft». Vi klarer ikke elske hverandre,

BØNNEMØTER I HØST ONLINE OG I BETLEHEM
Hver mandag klokken 20.30
Her finner du bruksanvisning til å koble deg på online:
https://www.betlehem.no/2020/08/18/bonnemote-viainternett/

Livets gang
JUBILANTER
75 år Njål Skrunes 11.07.20
75 år Tarald Ueland 09.08.20

KONFIRMANTER 13.09.20
Aness Gafar Adam Gadid Abubakar
Andreas Hagerup
Benjamin Hardang

DØPTE
Lovise Grindheim døpt 30.08.20

Dekontee Bente Esther Manyeah
Teodor Haugland

Dekontee Bente Esther Manyeah døpt 30.08.20

DØDE
Rannveig Fedøy f. 10.06.48 d. 17.08.20

Returadresse:
Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen
Bergens Indremisjon
Ansatte i Bergens Indremisjon:

Vestre Muralm. 15
5011 Bergen
Telefon: 55 54 13 30/474 59 556
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

Mathias Fosse (Unge voksene leder)
mathias@betlehem.no
948 75 247
Marta Lomheim (Barne og familieleder)
marta@betlehem.no
915 10 896
Bodhild Fjelltveit (daglig leder)
bodhild@betlehem.no

909 85 932

Truls Nygaard (diakoni- /seniorpastor)
truls@betlehem.no
909 25 642
Marte Skrivarvik (kontorkonsulent)
marte@betlehem.no
474 59 556

Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!

Ole Ragnar Nilsen (vaktmester)
oleragnar@betlehem.no

Visjon for byen:
At de må bli frelst!

Margunn Alice Espeland (kontorleder)
margunn@betlehem.no
485 074 10

975 03 973

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

901 32 721

Dette skjer fremover i Betlehem:
SEPTEMBER
03.09 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
04.09 kl.1930 YA
05.09 kl.1930 UV Marius Sørenes
06.09 kl.1100 Gudstjeneste Marta Lomheim
10.09 kl.1930 Medlemsmøte
11.09 kl.1900 Fredagsklubben Bowling
11.09 kl.1930 YA
12.09 kl.1930 UV Andreas Evensen
13.09 kl.1100 Konfirmasjonssøndag Bjørn-Sverre Juliussen
17.09 kl.1930 Informasjonsmøte for nye medlemmer
18.09 kl.1930 YA
19.09 kl.1930 UV Sangkveld Divisi
20.09 kl.1100 Gudstjeneste m/nattverd. Gunnar Ferstad
24.09 kl.1930 Torsdagsmøte Israels møte
25.09 kl.1900 Fredagsklubben
25.09 - 26.09 YA leir alternativt opplegg
26.09 kl.1930 UV Ole Corneliussen
27.09 kl.1100 Gudstjeneste Øystein Rønhovde
OKTOBER
01.10 kl 1930 Bibeltime Øystein Rønhovde

02.10 kl.1930 YA
03.10 kl.19.30 UV
04.10 kl.1100 Gudstjeneste Kristian Helland
08.10 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
09.10 kl.1930 YA
10.10 kl.1930 UV Roald Evensen
11.10 kl.1100 Gudstjeneste Roald Evensen
15.10 kl.1930 Bibeltime Rolf Kjøde
16.10 kl.1930 YA
17.10 1. - 4. klasse leir i Betlehem
17.10 kl.1930 UV Mathias Fosse
18.10 kl.1100 Storsøndag Bodhild Fjelltveit
21.10 kl.1800 Kreativt verksted
22.10 kl.1930 Bibeltime Rolf Kjøde
23.10 kl.1930 YA
23.10 - 25.10 UV-leir eller alternativt opplegg
23.10 –24.10 5.-7. klasse leir alternativt opplegg i Betlehem
25.10 kl.1100 Gudstjeneste m/nattverd Andreas Evensen
29.10 kl 1930 Medlemsmøte
30.10.kl.1930 YA
30.10 -01.11 Bibelhelg Ingvald André Kårbø
31.10 kl.1930 UV Ingvald André Kårbø

