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Feiring helt i 100
«Salig er den du
utvelger og lar
komme nær, så han
bor i dine forgårder.
Vi skal bli mettet
med de gode ting i
ditt hus, ditt hellige
tempel»
(Salme 65.5)
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Dette året kan Bergens Indremisjon
feire to store jubileum. I år er det 110 år
siden Indremisjonshjemmet ble kjøpt
og innflyttet, og 150 år siden søndagsskolearbeidet i forsamlingen startet
opp.
Søndagsskolen 150 år
Dette blir feiret på Storsøndag den
Indremisjonshjemmet 110 år
21.november. Selve samlingen kommer til å
Bergens Indremisjon har drevet diakonalt
handle om Jesus og barna. Etterpå blir det
arbeid for rusmisbrukere i over 117 år, de
bursdagsfeiring med hotdog, gele-tog og
første årene i leide lokaler. Men
bursdagspyntede kaker.
23.september 1911 ble Hollendergaten 15
-Vi prøver å få tak i et hoppeslott den dakjøpt. Dette markeres nå i høst på ulike
gen. Alle er velkomne til å feire med oss,
måter.
store og små, forteller Marta Lomheim,
-Det blir en ekstra markering på julebordet som er barne- og familieleder i Betlehem.
i år og så har vi planer om en liten feiring
For 150 år siden, 16.oktober 1871 bestemte
med de ansatte i november, forteller Bjørn
styret i Bergens Indremisjon sa de ville starHeradstveit, daglig leder i Indremisjonste søndagsskole. 550 barn ble innskrevet
hjemmet. Indremisjonshjemmet drives
ganske umiddelbart. Toppåret var i 1905,
godt og har et godt samarbeid med kommed 3168 barn innskrevet og 180 lærere
munen. Det gamle bygget er i god stand, og
engasjert i flere lokaler rundt i byen vår.
nylig er en avdeling pusset opp etter dagens
krav og standard.
-I fjor var det 100 år siden vi meldte oss
inn i Norsk Søndagsskoleforbund. Vi er
Arbeidet i Indremisjonshjemmet startet
fremdeles medlemmer der, selv om vi nå
opp 20.september 1904. 27.september 1905
har gått over til å bruke Awana-opplegget
ble visjonen bestemt på et medlemsmøte, til ImF, forteller Marta som opplyser at
Å vinne falne og forkomne mennesker for
mangel på ledere i år har ført til at de har
Kristus og samfunnet. Å søke medmennes- måttet redusere til færre grupper på sønker bevarte for fristelser og fall.
dagsskolen.
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Dagsleirer i Betlehem
Lørdag 25.september arrangerte vi dagsleir for 57.klasse i Betlehem fra kl 10.00 til 18.00. 15 barn og
8 voksne hadde en trivelig dag med mange aktiviteter. Lørdag 2.oktober var det 1-4.klasse sin tur
med dagsleir for 14 barn og 7 voksne.

gårdsparken. Vi brukte god tid i klatreapparene, før vi
hadde frukt, boller og andre leker. Så gikk vi tilbake til
Betlehem hvor andre aktiviteter ventet. Hobby, innebandy, fotball, radiostyrte biler, bordtennis og annet.
Pizza og brus gikk ned på høykant mens praten satt
lett rundt bordene. Etterpå var det kiosk og leirfest,
På leirene hadde vi ganske likt program. Først hadde vi kanskje de viktigste postene på leirprogrammet?
bibeltime og bli-kjent-leker. Temaet for leirene var
Dagene var fulle av program og gikk veldig fort. Det
«Gud setter spor». Da lærte vi at Gud har satt spor i
var fint å se glade, engasjerte og fornøyde barn som
naturen, og i personer og historier i Bibelen. Og Gud ble bedre kjent med både nye og gamle venner, og fikk
ønsker å sette spor i livene våre.
bli bedre kjent med Jesus.
Marta Lomheim

Deretter gikk vi på byvandring hvor vi endte i Ny-

Forberedelser til Julemarkedet med kreativt verksted
Onsdag 20.oktober var det krea- 13.november. Stemningen var
tivt verksted i Betlehem. 15 hob- god og kreativiteten stor og mye
byinteresserte møtte opp for å
fint ble laget.
lage produkter til Julemarkedet
Komiteen hadde på forhånd satt
opp bord og lagt til rette for produksjon av både julekubbelys og
diverse annet julepynt. Leder i komiteen for årets julemarkedet, Karianne Hamran, synes det er kjekt å
se at så mange fra forsamlingen
ønsker å bidra med premier, mat og
ting til salg.
-Da vi begynte med planleggingen
var vi litt spente på om vi kunne
gjennomføre julemarkedet normalt
med tanke på pandemien, og hvordan vi skulle gjennomføre med
eventuelle tiltak og restriksjoner,
men det slipper vi heldigvis slik det
ser ut nå.
Hun kan fortelle at programmet blir

ganske likt som tidligere år, tre runder åresalg, andakt, sang og opptreden av Bibalo. I år har komiteen
droppet bordet med kortreist mat
med tanke på pandemien, men det
blir fortsatt salg av håndarbeid og
brukskunst. Det blir café, tombola,
tippebord, fiskedam og lykkehjul
for barna, - med et splitter nytt lykkehjul. Det skal være fotorom med
muligheter for å ta fine julebilder og
det er flotte premier til hovedlotteriet og barnelotteriet. -Jeg gleder
meg masse til julemarkedet og håper mange kommer innom, både
medlemmer av Betlehem og folk
som vanligvis ikke går her, forteller
Karianne engasjert.

2/2021 November 2021

Andakten
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Ved Olav H Haugen

Om skadede frukttrær
Vi har et epletre i hagen. Det ble plantet
for mange år siden, samtidig med et
annet epletre, ute i kanten av gressplenen. Da det bare var et ungt epletre,
kom jeg til å skade barken av treet helt
nede ved bakken. Det skjedde fordi jeg
var litt for ivrig med kantklipperen på
plenen innved trestammen. Sårene på
barken gjorde at dette treet ble tynnere

med en kraftig påle. Så har årene gått,
og treet har gitt litt frukt, kanskje noen
få epler hvert år.
Men i år har dette tynne og pinglete
treet båret så mye epler som det aldri
har gjort før. Mange av dem er noen av
de flotteste og mest fullkomne epler jeg
har sett. Bildet i teksten er fra dette
treet, tatt nå i høst.
Dette treet har lært meg mye om Gud.
For det første har det lært meg at han
kan bruke det som vi mennesker synes
ser svakt og dårlig ut.
For det andre har det lært meg noe om
Guds nåde. Han er den tålmodige og
omsorgsfulle gartneren som sier: «La
det stå dette året også, så vil jeg grave
omkring det og gjødsle det. Kanskje det
da vil bære frukt» (Lukas 13,8).

og mindre kraftig enn det andre treet
som ble plantet samtidig. Selv om sårene i barken grodde, forble dette treet et
litt «pinglete» tre. Jeg hadde egentlig
bestemt meg for å fjerne treet og plante
et nytt, men min kone foreslo i stedet at
jeg skulle flytte det utenfor gressplenen,
slik at ikke det samme skulle skje igjen.
Så gjorde jeg det, og støttet det opp

For det tredje har det blitt en påminnelse for meg at sår som livet gir, ved
Guds nåde kan bli til velsignelse og
modne frukter, både for den det gjelder,
og de som står omkring. La Gud stelle
med dine sår. Han kan trøste, lege og
forbinde. Han er den gode gartneren
som elsker å stelle med sårede frukttrær.

Nytt fra styret
Det arbeides med å få oversikt
over bibelgrupper/husgrupper i
Bergens Indremisjon. Det er
sendt ut epost til medlemmene
med ønske om tilbakemelding på
hvilke grupper som er aktive. En
oversikt over bibelgrupper i Bergens Indremisjon er sist oppdatert
i 2017.
Styret har gitt grønt lys for innkjøp av monitorer til møtesalen.
De er mottatt og testet. Kabling
og montering utføres i månedsskiftet oktober/november.
Fra november skal gudstjenestene
ikke lenger streames. Styret ønsker folk tilbake på møtene. Det
arbeides med å legge til rette for at
gudstjenestene overføres direkte
til Omsorgssenteret.

Livets gang

JUBILANTER
70 år Edith Steiro 12.09.21
85 år Berit Heradstveit 26.10.21

DØPTE
Ella Heradstveit Døpt 17.10.21
Simon Heradstveit Døpt 17.10.21

Julekonserter i Betlehem
Divisi
I denne søte juletid
lørdag 20.november kl. 19.30
billett kr 350/200

Vi synger julen inn
søndag 5.desember kl.16.00
Kollekt

13.november 2021
kl. 11:30-16:30
Håndarbeid Brukskunst
Åresalg
Julekortfotografering Loddsalg
Kafe Barneopplegg

Manna og Bless
tirsdag 7.desember kl.20.00
Kollekt

Sveinung Hølmebakk
onsdag 15.desember kl.18.00
Billett kr 350

Søndag 17.oktober var det en stor
begivenhet for familiene Heradstveit. Søskenbarna Ella og Simon
ble døpt samme dag og av onkelen til pappaene deres, Bjørn.
Fra venstre: Vegard, Anna og
dåpsbarnet Ella. Bjørn i midten.
Kristian, Cathrine og dåpsbarnet
Simon, alle med etternavnet
Heradstveit.

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
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:
November
04.11 kl.1100 Kristent seniorakademi Per R Sævik
05.11-07.11 ImF Lederkonferanse på Straume
05.11 kl.1930 YA Ragnhild Låstad
06.11 kl.1930 UV
07.11 kl.1100 Gudstjeneste Karl Johan Kjøde
11.11 kl.1100 Formiddagstreff Ole Abel Sveen
12.11 kl.1930 YA Ragnhild Låstad
13.11 kl.1130 Julemarked
13.11 kl.1930 UV Ed. Brown
14.11 kl.1100 Gudstjeneste Ed. Brown
18.11 kl.1930 Bibeltime Jan Bygstad
19.11 kl.1930 YA Ragnhild Låstad
20.11 kl.1930 Julekonsert Divisi
21.11 kl.1100 Storsøndag Marta Lomheim
25.11 kl.1930 Infomøte nye medlemmer
26.11 kl.1930 YA Ragnhild Låstad
27.11 kl.1930 UV
28.11 kl.1100 Gudstjeneste Njål Skrunes

Desember
02.12 kl.1100 Formiddagstreff Jesper Johnsen
03.12 kl.1930 YA
04.12 kl.19.30 UV
05.12 kl.1600 Vi synger julen inn
07.12 kl.2000 Konsert Manna og Bless
09.12 kl.1930 Medlemsmøte
10.12 kl.1100 YA Ragnhild Låstad
11.12 kl.1930 UV
12.12 kl.1130 Gudstjeneste Marta Lomheim
15.12 kl.1800 Konsert Sveinung Hølmebakk
17.12 kl.1930 YA Juleavslutning Mathias Fosse
19.12 kl.1100 Gudstjeneste Roald Evensen
Jule– og nyttårshelgen
24.12 kl.1500 Gudstjeneste julaften
25.12 kl.1200 Gudstjeneste 1.juledag Truls Nygaard
29.12-1.1-2022 Nyttårsleir YA
02.01 kl.1600 Julefest

