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Kristent seniorakademi – et arrangement
med vekt på opplysning og gjennomtenkning
La Kristi ord bo
rikelig blant dere så
dere lærer og formaner
hverandre i all visdom
med salmer og lovsanger og åndelige viser, og
synger med takknemlighet i deres hjerter for
Gud.
Kol 3,16.
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Dette semesteret starter vi
opp et nytt spennende
tilbud til våre seniorer.
Det har fått navnet Kristent Seniorakademi.

Per Sævik (tv)
og Ola Grytten
er foredragsholdere i høst.

-Dette er et arrangement for
troende og tenkende «lesere».
De er det mange av, og jeg tror
de vil sette pris på et slikt initiativ fra Bergens Indremisjon,
forteller Njål Skrunes som har
vært med å utarbeide programmet.
Sett av datoene 30.september
og 4.november. Arrangementene er på dagtid kl. 11.00.
-Mange av oss seniorer opplever nok at vi lever i en sterk
brytningstid. Det er mange
strømdrag i tiden som vil prøve å få makt over tanken vår.
Vi må derfor venne oss til å ta
tanken til fange i lydighet mot
Kristus (2 Kor 10,5), mener
Skrunes.
Hvorfor kalles dette for Kristent

seniorakademi?
-Med senior tenker vi på de som
i dag er blitt pensjonister. De
utgjør en stor gruppe mennesker som det er viktig å nå og ha
kontakt med. Ordet akademi
signaliserer at det er tale om et
arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning.
Når vi kaller det for et kristent
seniorakademi, er det for å
understreke at vi vil løfte fram
aktuelle spørsmål og viktige
tradisjoner i et kristent lys,
forteller han videre.

annonseringen og om dette
vekker interesse både blant
våre medlemmer og blant bedehusfolket i byen vår og andre
som synes at dette er viktige
tema å få belyst.

Hvilke tema skal belyses?
-Torsdag 30. september skal
professor Ola Grytten snakke
om følgende: «Hans Nielsen
Hauge – gründer og forretningsmann i Bergen». I år er
det 250 år siden han ble født,
så da passer det godt å ha fokus på Hans Nielsen Hauge,
forteller Njål som legger til at
Blir dette noe fast fremover?
-Tanken er at vi skal prøve å få dette temaet følges opp 4. november. Da kommer Per R
til to slike arrangement i seSævik og snakker om: «Kristen
mesteret. Vi er selvsagt litt
forretningsmann i dag – ideal
spent på om vi når ut med
og utfordringer».
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Konferanse med tema - kristen på arbeidsplassen
Lørdag 30.oktober arranger Bergens Indremisjon konferansen
Kristen på arbeidsplassen. Foredragsholdere er professor Magne
Supphellen fra NHH og Hermund Haaland fra tankesmia
Skaperkraft. Medarrangører er
Laget, Tent og NLA Høgskolen.

konferansen.

- Professor Magne Supphellen skal
forelese om: Kristen på arbeidsplassen.
Holdninger, atferd og strategier.
- Leder av tankesmia Skaperkraft, Hermund Haaland skal forelese om: Holdninger til kristne arbeidstakere. Et arbeidsmarked i endring. Dette er en problemstilling som synes å ha blitt mer og mer
-Dette er en konferanse både for de
aktuell med tiden, forteller han videre.
som er i utdanning og forbereder seg
Det blir også intervju med Silje Nordal
for arbeidslivet, og for alle som er yrSylta. Hun har i flere år jobbet blant
kesaktive og som kjenner på kallet til å studenter for å forberede dem på å
være kristen på arbeidsplassen, forteller møte dagens yrkesliv med en kristen
Njål Skrunes, medlem i arrangements- tanke og holdning.
komiteen.
Fire arbeidstakere fra ulike yrker vil
-Vi utdanner og forbereder oss for
fortelle om sine erfaringer som kristen i
arbeidslivet for å leve store deler av
arbeidslivet, hva de har opplevd som
vårt liv på en eller flere arbeidsplasser.
positivt og negativt.
Hva betyr dette for oss som bekjenner
troen på Gud som vår Skaper og Frel- Tidspunktet for konferansen er fra
ser? Hvordan skal vi se på vårt arbeid i 12.00 til 18.00 og innimellom dette blir
lys av Guds ord, og hvordan skal vi
det servering av frukt, kaffe og en enkel
ferdes som kristne på arbeidsplassen?
middag. Det blir innslag med musikk/
Dette er spørsmål som blir tatt opp på

Årsmøte i et koronaår
Årsmøtet for arbeidsåret 2020 ble
holdt 10.juni med nær 40 medlemmer til stede i Betlehem. Nye
styremedlemmer ble Marit Mulelid og Kristian Heradstveit,
mens Ole Kristian Horpestad ble
1.vara. Helge Bull Hove ble valgt
inn i eldsterådet.

nestene ble etter hvert sendt digitalt
slik at vi nådde ut til flere, og institusjonene våre klarte å holde koronasmitten unna sine beboere.
Etter årsmøtet var det samtale om
arbeidet. Referat fra samtalen er
sendt medlemmene i etterkant.

Takk
Styrets årsmelding forteller om ned- Mange har gjort en stor innsats i Bergang i antall medlemmer og møtebe- gens Indremisjon siste året. Gjert
søkende i 2020 hvor mye kan forkla- Reksten, Njål Skrunes og styreleder
res med koronarestriksjonene og ned- Øystein Bydall ble spesielt takket for
stenginger av samfunnet. Det har gått den store innsatsen de har lagt ned i
ut over møtevirksomheten, gaveinn- arbeidet i perioden uten forsamlingstektene, arbeidet blant barn og unge leder. Øystein Bydall, Camilla Blokhus Svensson og Harald Berg gikk ut
og medlemsrekrutteringen.
av styret og ble takket med blomster.
Lyspunktene har likevel vært flere.
En testamentarisk gave ga et stort
pluss i årsregnskapet for misjonsvirksomheten. Bønnemøtene og gudstje-

sang, og dagen avsluttes med en minikonsert.
Påmelding og konferanseavgift
Selve arrangementet involverer mange
og det er visse kostnader knyttet til det.
I Bergens Indremisjon har vi vanligvis
ikke tatt noen konferanseavgift. Men
denne gangen tror vi det er nødvendig,
for å dekke utgiftene og for å få en
oversikt over hvor mange som kommer
fremholder Skrunes.
Påmelding til Checkin. Konferanseavgiften er satt til kr. 200,-.

Magne
Supphellen har
jobbet mye med
tematikken han
skal holde foredrag om.

Allsangskonserter
med Divisi
I høst starter et nytt allsangskonsept i Betlehem som vi har kalt
Sammen i sangen, til Guds
ære.
Dette er en konsertserie med
Divisi og profesjonelle musikere
hvor flygelet blir flyttet fra podiet
og ned til forsamlingen. På denne måten inviteres alle inn i et
fellesskap slik Paulus oppfordrer
oss i Kol.3.16.
Det er planlagt 4 slike allsangskonserter. Søndager
19.september, 24.oktober,
23.januar og 27.mars kl. 17.00.
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«Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal aldri forgå»

NYTT FRA STYRET

Matt.24.35

Det nye styret i BI
Etter årsmøtet ble det nye styret
konstituert på et styremøte 14.juni.
Ny styreleder er Olav H Haugen,
nestleder Ruben Dyrhovden. Øvrige styremedlemmer er fra før Per
Kåre Otteren og Britt Marit M Jacobsen. Nye i styret er Marit Mulelid og Kristian Heradstveit. 1.vara
er Ole Kristian Horpestad.

Andakt ved Truls Nygaard
Diakoni og seniorpastor

døden og det gjelder til dette å være
godt rustet med et fast og sikkert
ord. Og i denne utrustning og forberedelse til livsreisen med de mange
Hva skal man si i en tid som denne?
dødsfarer og med døden et sikkert
Et slikt spørsmål har sikkert mange
utfall av livet, så gjelder det altså
kristne stilt seg selv i det siste. Selv har fremfor alt å eie den faste grunn og
jeg funnet er at vi ikke har noe nytt
det frelsesløfte som sier at vi ikke
eller annet å si hverandre en det vi
kan rettferdiggjøres ved lovgjerningallerede er blitt gitt av vår mester og
er, men bare ved troen på Jesus KrisHerre, han som sier:
tus (Jf. Gal 2,16). Dette løfte kan
også uttrykkes i profetordet:
«Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal aldri forgå.» (Matt 24,35).
«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke
Det meste av det vi ser og omgir oss
med har noe midlertidig med seg. I
gode tider reflekterer vi gjerne ikke så
mye over dette. Men når mange nå
opplever usikkerhet knyttet til framtid,
økonomi og helse, så medfører det en
form for rystelse, som kan føre til en
mer realistisk og sann innstilling til
livet. Og vi skal som kristne da få
minne hverandre om at det er noe som
er urokkelig og som står fast gjennom
alle tider, og det er Guds ord og frelsen i Jesus Kristus.
I en kjent preken fra Martin Luther
sier han at vi alle er innstevnet for

Gaver til andre
Israelsmisjonen ble innvilget kollekten på søndagsmøtet 13.juni. I styremøtet i august ble Tro & Medier
innvilget en gave på kr 5000 til produksjon av et videoprosjekt med
Tor Haavik., mens Laget ble innvilget kollekten på møtet
7.november.

redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk
og hjelper deg og holder deg oppe med min
rettferds høyre hånd.» (Jes 41,10)
Nettopp i en tid som denne har den
som har satt sin lit til Jesus og hans
Ord del i det beste grunnlag for
trygghet: Vi er i Herrens hånd og eier
den rettferdighet som Jesus har gitt
oss ved sitt liv, død og oppstandelse
for vår skyld. Himmel og jord skal
forgå, men Guds ord og frelsen i
Kristus skal bestå.

Forsamlingsweekend 2022
Det blir arrangert forsamlingsweekend på Fjell-ly helgen 20.-22.mai
2022. Ruben Dyrhovden er ansvarlig for å sette sammen en leirkomite.

Presentasjon av nye på kontoret i Betlehem
Truls Nygaard

Signe Olise Berg

57år. Er utdannet teolog og økonom.
Vil ha oppgaver både i Omsorgssenteret,
Indremisjonshjemmet og i forsamlingen.
Jeg trives godt med forkynnelse og
samtaler. Kommer fra Den indre
Sjømannsmisjon – der jeg arbeidet 10 år
som misjonssekretær.
Jeg liker å gå på tur i fjellet på fritiden, og lytter
til NRK klassisk (eller på sport) når jeg kjører bil.

56 år. Gift med Harald. Mor til to og
bestemor til to. Jeg har vært en del av
forsamlingen her siden 1988, både som
medlem og som ansatt. Jeg var kontorssekretær i Betlehem tidlig på 1990-tallet.
Nå kommer jeg fra en kontorlederstilling i Tro & Medier, hvor jeg var i 15
år, til kontorlederstilling her i Betlehem.
I Betlehem er jeg leder i pyntekomiteen.

Livets gang
JUBILANTER
95 år Ruth Morken 18.09.20
85 år Aud Markhus 21.12.20
85 år Frida Bratland Nilsen 04.01.21
85 år Elsa Røykenes 17.02.21
85 år Ole Abel Sveen 12.04.21
70 år Svein Ludvigsen 05.05.21

90 år Jon Steinset 28.05.21
90 år Kåre Tellnes 27.06.21

DØPTE

Mika Andersen Døpt 11.10.20
Christine Ørjavik Døpt 25.10.20
Sara Kamalirad Døpt 28.02.21
Harald Økland Døpt 30.05.21
DØDE
Ingrid Hannevik f. 23.01.27 d. 29.11.20 Vegard Tellnes Døpt 06.06.21
Bernard Sævig Døpt 27.06.21
Margit Kjønn f. 26.09.26 d. 18.05.21

Returadresse:
Bergens Indremisjon
Vestre Muralm. 15
5011 Bergen
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, tirsdagfredag
Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!
Visjon for byen:
At de må bli frelst!

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

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook
Bønnemøter online
Hver mandag klokken 20.30
https://meet.jit.si/Web_prayer_in_Bergens_imf

Ansatte i Bergens Indremisjon:
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
Ole Ragnar Nilsen (vaktmester)
oleragnar@betlehem.no

975 03 973

Signe Olise Berg (kontorleder)
signe@betlehem.no

957 28 206

Styreleder i Bergens Indremisjon:
Olav Haugen
olavhenrik55@gmail.com

924 85 190

Dette skjer fremover i Betlehem:
September
02.09 kl.1100 Formiddagstreff Truls Nygaard
03.09 kl.1930 YA Elisabeth Hjellestad
04.09 kl.1930 UV Camilla Kirkeli
05.09 kl.1100 Gudstjeneste Mathias Fosse
09.09 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
10.09 –12.09 YA-leir Skjergardsheimen
11.09 kl.1930 UV Kenneth Foss
12.09 kl.1100 Gudstjeneste Kenneth Foss
16.09 kl.1930 Bibeltime Truls Nygaard
17.09 kl.1930 YA Mildrid Brekke
18.09 kl.1930 UV Mathias Fosse
19.09 kl.1100 Gudstjeneste Erik Furnes
19.09 kl.1700 Allsangskonsert v.Divisi og musikere
23.09 kl.1930 Bibeltime Gunnar Ferstad
24.-26.09 Leir 5-7 klasse på Skjergardsheimen
24.09 kl.1930 YA Håkon Mjelstad
25.09 kl.1930 UV Besøk fra Bibelskolen Bildøy
26.09 kl.1100 Gudstjeneste
30.09 kl.1100 Kristent seniorakademi Ola H Grytten
Oktober

01.10 kl.1930 YA Sondre Harila
02.10 kl.19.30 UV
03.10 kl.1100 Storsøndag Marta Lomheim
07.10 kl.1100 Formiddagstreff Sidsel Grønlund
08.10 kl.1930 YA Knut Olav Brekke
08.-10.10 UV-leir på Skjergardsheimen
10.10 kl.1100 Gudstjeneste Sverre Bø
14.10 kl.1930 Bibeltime Fredrik Espedal
15.10 kl.1930 YA Mathias Fosse
16.10 kl.1930 UV
17.10 kl.1100 Gudstjeneste Inge Økland
20.10 kl.1800 Kreativt verksted Julemarked
21.10 kl.1930 Bibeltime Jan Bygstad
22.10 kl.1930 YA Alida Viksøy
23.10 kl.1930 UV
24.10 kl.1100 Gudstjeneste m.nattverd. Ragnhild Låstad
24.10 kl.1700 Allsangskonsert v.Divisi og musikere
28.10 kl.1930 Medlemsmøte
29.10 kl 1930 YA Trym Thomassen
30.10.kl.1200-18.00 Konferanse tema Kristen på arbeidsplassen
30.10.kl.19.30 Minikonsert
31.10 kl.1930 Gudstjeneste Njål Skrunes

