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Temadag om seksualitet og kjønnsidentitet
Lørdag 19. mars 2022 kl. 10.00-16.00 inviterer Øivind Benestad er prest, tidligere mangeBergens Indremisjon til temadag med titte- årig medlem av Agder Bispedømmeråd.
len «Kjønn, seksualitet og identitet i en kris- Han er leder av stiftelsen MorFarBarn og
ten forståelse».

«Og Gud skapte
mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde
skapte han det,
som mann og kvinne
skapte han dem.
Gud velsignet dem
og sa, vær fruktbare
og bli mange.»
(1.Mosebok1.27-28)

-I løpet av de siste 10-20 år har synet på
seksualitet og samliv blitt radikalt endret i
samfunnet. Bergens Indremisjon ønsker
med denne temadagen å sette lys på denne
utviklingen og løfte fram Bibelens gode
veiledning om kjønn, kjønnsidentitet, seksualitet og ekteskap, forteller Olav Haugen i
arrangementskomiteen.
Innledere på temadagen er Øivind Benestad
og Irene Ludvigsen.
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Irene Ludvigsen er sykepleier, familieterapeut og veileder. Hun har lang erfaring innenfor veiledning av familier, foreldre, barn
og ungdom. Hun arbeider som veileder ved
Danielsen barne- og ungdomsskole, Sotra.
Mer informasjon om programmet på side 2.

Bibeltimeserie om håpet og endetiden
Denne våren har Bergens Indremisjon
satt sammen en bibeltimeserie der håpet og endetiden er tema.

I dette
nummeret:

har vært en aktiv samfunnsdebattant gjennom mange år når det gjelder spørsmål innen ekteskap, seksualitet og kjønn.

Den første bibeltimen er allerede blitt
holdt, men det er flere sjanser. Dette er en
serie på totalt ni bibeltimer der fem forskjellige talere skal bidra med spennende
og krevende tema og innfallsvinkler for
hver bibeltime.
-Det er lenge siden et slikt tema er belyst,
og det er det sikkert mange grunner for.

Men en gjennomlesning av Det nye testamente viser at så og si alle skriftene viser til
endetiden, noen mer utførlig enn andre.
Håpet og endetiden var en integrert del av
Jesus og apostlenes forkynnelse og undervisning, utdyper Njål Skurnes som fremholder at ved å kjenne det kristne synet på
endetiden så skal det også gi både trøst,
glede, frimodighet og forventning.
Det planlegges at bibeltimene blir tatt opp
og lagt ut som podkast på nettsiden vår.
Annonse for bibeltimene på side 3.

Side 2

Temadag
Fortsettelse fra side 1.
Ekteskapsloven fra 2009
likestiller ekteskap mellom mann og kvinne
med ekteskap mellom to
personer av samme
kjønn. På enda kortere
tid har Den norske kirke
endret sitt teologiske syn
på ekteskapet. I 2006
uttalte 16 av 20 medlemmer i kirkens Lærenemnd at ekteskapet er
for mann og kvinne. Elleve år senere vedtok
Den norske kirke en liturgi for likekjønnet ekteskap.
Det er ikke bare synet på
ekteskap som har endret
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seg. I løpet av få år er
den grunnleggende oppfatning av kjønn og
kjønnsidentitet i ferd
med å bli dekonstruert.
Fra å være en biologisk
begrunnet, todelt kategori - mann eller kvinne -,
slik vi også møter det i
skapelsesberetningen,
skal kjønn nå defineres
subjektivt, utfra hvordan
hver enkelt person «føler
seg». Eksempelvis skal
barn kunne skifte juridisk
kjønn uten at foreldrene
behøver å samtykke til
det. Disse oppfatningene
inngår i verdigrunnlaget
for læreplaner i barnehager og skoler allerede i
dag.

Bli med på forsamlingsleir på Fjell-Ly
20.-22.mai 2022
Det blir bibeltimer, barnesamling og kjekke aktiviteter. Vi får tilgang til gymsal og bowlinghallen. FjellLy sørger for måltidene så vi slipper å tenke på det.
Dette er en leir for HELE forsamlingen. Vi ønsker
oss påmeldte i alle aldre og generasjoner.
Mer info om leiren og hvordan man kan melde seg
på kommer etter hvert. Men sett av datoen og følg
med på Betlehems hjemmeside og sosiale medier.
Hilsen leirkomiteen

Program temadag om kjønn, seksualitet og identitet i kristen forståelse
1000-1045:
Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke.
Øivind Benestad
1045-1100: Pause
1100-1200:
Hvordan veilede barn og unge i bibelsk forståelse
av kjønn og identitet. Irene Ludvigsen.
1200-1300: Lunsj
1300-1345:
Den radikale kjønnsideologien. Øivind Benestad
1345-1400: Pause
1400-1430:
Gruppearbeid «Hvordan møter vi mennesker som
utfordrer oss på området kjønn, seksualitet og samliv?»
1430-1500:
Diskusjon fra gruppearbeid – panelsamtale. Irene
Ludvigsen og Øivind Benestad.
1500-1520: Pause m kaffe/frukt
1520-1550:
Utfordringer og konsekvenser: Hva gjør vi? Øivind
Benestad
1550-1600:
Oppsummering og avslutning
Påmelding via checkin.no

Foreldrefokus – samtaleforum for foreldre
19. januar møttes noen foreldre i
kafeen i Betlehem til et samtaleforum kalt Foreldrefokus. Tema den
kvelden var fasetenkning etter opplegget til Frikirken «Det er bare en
fase, ikke gå glipp av den».

tere noen med seg på.
Den første kvelden ble det satt av
tid til å finne tema for de andre samlingene.

-Noen dåpsforeldre har satt ord på
at de ønsker en møteplass for å pra-Forumet ble startet fordi dette har te om hvordan oppdra barna etter
vært etterlyst og ønsket fra dåpsfor- kristne verdier i vår tid. Det er særlig
eldre i Betlehem forteller barne- og krevende for de som har lite familie
familieleder Marta Lomheim, som
og nettverk her i byen. Etter dialog
informerer at dette er et åpent armed noen av disse foreldene har vi
rangement som man gjerne kan invi- bestemt å arrangere «Foreldrefokus»

en onsdag i måneden forteller Marta
som legger til at dette forumet også
vil fungere som en møteplass for å
bli kjent med andre foreldre i småbarnsfasen.
Det vil være et starttema hver gang.
Foreldrene møtes i kafeen rundt
småbord. Det blir lett servering med
kaffe/te, frukt og kjeks. De andre
datoene som er planlagt er 16.feb,
16.mars, 20.april og 18.mai.
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Andakten

Side 3

Av Signe Olise Berg

Dere er verdens lys!
I et par- tre måneder nå har vi hatt
mer mørke enn sol ute. Vinteren er
en tung tid, og jeg merker at det tar
på humøret at det er mørkt når vi
begynner på jobb og mørkt når vi er
ferdig på jobb. Nå er det februar, og
vi kan se at dagene er blitt litt lengre.
Vi trenger lys for å orientere oss i
omgivelsene våre. Lyset kan være
avslørende med tanke på ting vi
egentlig ikke vil at andre skal se, slik
som når vårsola lyser gjennom vinduet og åpenbarer skitt og støv på
vindu, bordflater og gulv. Det er
ikke kjekt å bli minnet om slett renhold, men det er bra at vi får se det
som er skittent. Det gir oss mulighet
til å ta fram vaskefillen og gjøre

skikkelig rent. Slik er det også i forholdet til Gud. Guds lys er både
avslørende og en veiviser for oss.
I Johannes 8.12 sier Jesus om seg
selv, «Jeg er verdens lys. Den som
følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
Videre sier Jesus i Johannes 5. 14 –
16. dette om oss som vil følge Ham.
«Dere er verdens lys! En by som
ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe
og setter den under et kar. Nei, man
setter den på en holder, så den lyser
for alle i huset. Slik skal deres lys
skinne for menneskene, så de kan se
de gode gjerningene dere gjør, og
prise deres Far i himmelen!»

Nytt fra styret
- Styret har gitt klarsignal til å bestille ny foldevegg i møtesalen/
salongen. Den blir montert i løpet
av februar.
- Eldsterådet har utarbeidet en
bønnefolder som skal skiftes ut
hver måned. Den trykkes opp for
utdeling og legges ut digitalt på
nettsiden vår.
- På grunn av koronatiltakene og
varslede økte smittetall blir noen
av gudstjenestene også streamet i
perioden fremover.

Livets gang
DØPTE
Ellinor Brekkhus Døpt 14.11.21
Alma Louise Horpestad
Døpt 14.11.21

DØDE
Anna Gjøvåg f.28.05.1924
d. 05.12.2021

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: 727372

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook
Bønnemøter online
Hver mandag klokken 20.30 (se link på nettsiden)

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 (diakon- /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 i februar og mars i Betlehem:
Februar
03.02 kl.1100 Formiddagstreff Hanna Marie Hoel
04.02 kl.1930 YA
05.02 kl.1930 UV Christian Lilleheim
06.02 kl.1100 Gudstjeneste Gunnar Ferstad
10.02 kl 1930 Bibeltime Truls Nygaard
11.02 kl.1930 YA
12.02 kl.1930 UV
13.02 kl.1100 Storsøndag Janicke Ludvigsen
16.02 kl.2000 Foreldrefokus
17.02 kl.1100 Kristent Seniorakademi Inge Halstensen
18.02 kl.1930 YA
19.02 kl.1930 UV Mathias Fosse
20.02 kl.1100 Gudstjeneste Ragnhild Låstad
24.02 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
25.02 kl.1930 YA
26.02 kl.1930 UV Kenneth Foss
27.02 kl.1100 Gudstjeneste Kenneth Foss
Mars
03.03 kl.1100 Formiddagstreff Ole Abel Sveen
04.03 kl.1200 Kvinnenes internasjonale bønnedag

04.03 kl.1930 YA
05.03 kl.19.30 UV Kristian Bønes Yndestad
06.03 kl.1100 Gudstjeneste m.nattverd Kristian B Yndestad
10.03 kl.1930 Medlemsmøte
11.03 kl.1930 YA
12.03 kl.1100 UV Mathias Fosse
13.03 kl.1110 Gudstjeneste Øystein Rønhovde
16.03 kl.2010 Foreldrefokus
17.03 kl.1130 Bibeltime Njål Skrunes
18.03 kl.1930 YA
19.03 kl.1000 Temadag Kjønn, seksualitet og identitet.
Øivind Benestad og Irene Ludvigsen
19.03 kl.1930 UV
20.03 kl.1110 Gudstjeneste Rolf Kjøde
24.03 kl.1930 Bibeltime Johannes Kleppa
Fr-25.-sø.27.03 Yngstesleir 1.-4.klasse
25.03 kl.1930 YA
26.03 kl.1930 UV
27.03 kl.1100 Gudstjeneste m.nattverd. Mathias Fosse
27.03 kl.1700 Sammen i sangen. Divisi med musikere
31.03 kl.1100 Kristent Seniorakademi Egil Morland

