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Temadag til lærdom og ettertanke

«Vær våkne,
stå fast i troen,
vær modige og
sterke!
La alt dere gjør
skje i kjærlighet.»
(1.Kor 16. 13-14)
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Hva skjer i samfunnet når begreper som
kjønn, kjønnsidentitet og ekteskap dekonstrueres og omdefineres? Hvordan skal vi som
kristne forholde oss til dette – som menigheter, som familier og som enkeltpersoner?
Dette var utgangspunktet for temadagen lørdag
19.mars. Nær 40 deltakere, flere fra andre kristne menigheter og forsamlinger i Bergen, fikk
med seg interessante foredrag og gitt anledning
til å stille spørsmål, noe som flere deltakere benyttet seg av. Etter mange av deltakernes mening burde Betlehem vært fullsatt den dagen.
Tematikken er brennaktuell for alle kristne.
Øivind Benestad i MorFarBarn og Irene Ludvigsen familieterapeut og veileder, ga grundig
informasjon og nyttige råd for hvordan man
skal tilnærme seg disse spørsmålene.
-Vi må ta på alvor at Skaperens design for familie, ekteskap og barn er den mest barnevennlige
Deltakerne fikk god
input både for tanke
og mage. Det ble servert rikelig med kaffe
og drikke, samt frukt
og baguetter ute i
gangen. Og stemningen var god rundt
bordene i salongen.

og bærekraftige løsninger, basert på biologiske
realiteter, fremholdt Benestad som oppfordret
oss til å lære våre barn og unge hva som er den
bibelske forståelsen av kjønn og seksualitet,
ekteskap og familie. Dette er et budskap som
alle familier bør ta på alvor.
Vi står i en situasjon der vi må hjelpe hverandre
via bønn. Enten vi vil eller ikke, så er vi deltakere i en åndskamp, mot tankesystemer, verdier og
filosofier og moralnormer som kolliderer med
Guds ord og vilje.
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Meld deg på forsamlingsleir
på Fjell-Ly 20.-22.mai!
Nå er programmet klart, og vi tror det blir en fantastisk flott forsamlingsleir. Her må alle som har lyst
til å bli med på noe kjekt og bli kjent med noen nye,
sette av helgen og melde seg på leir.
Det blir bibeltimer, barnesamling, lovsang og kjekke
aktiviteter. Vi får tilgang til gymsal og bowlinghallen.
Fjell-Ly sørger for måltidene så vi slipper å tenke på
det. Truls Nygaard holder bibeltimene, Marta Lomheim og en komite har ansvar for barnesamlinger.
Lørdag blir det tur til Fjell Festning med sporløp og
grilling om været tillater det. Og kanskje noen av oss
over 15 år ønsker å oppleve litt fart og spenning og
kjøre gokart på Straume etterpå?
Dette skal bli en leir for HELE forsamlingen. Vi
ønsker oss påmeldte i alle aldre og generasjoner.
For mer info, gå inn på nettsiden vår og meld deg
på via checkin.no

Flygelet har fått litt service
Kontorsekretær søkes!
Marte blir pensjonist fra 1.oktober og vi trenger
en ny kontorsekretær i inntil 100 proenst stilling.
Dette er en jobb for en som liker både varierte
arbeidsoppgaver og rutinearbeid, - har erfaring
innen data, word og excel og brenner for vårt
store oppdrag i byen, at evangeliet blir forkynt
til frelse og blir bevart i troen på Jesus Kristus.
Mer utfyllende informasjon om stillingen finner
du på nettsiden vår, betlehem.no
Kanskje dette er noe for deg? – eller tips gjerne
noen du kjenner som kan være aktuell.
Marte og Signe tar gjerne imot en telefoner fra
alle som ønsker å vite mer om stillingen.

Steinwayflygelet ble gjenstand
for reparasjoner og servicearbeid i mars. Service har ikke
vært foretatt siden flygelet ble
sendt til Tyskland for ganske
mange år siden. Som en kan
se så ble det gjort et grundig
arbeid. Flygelet ble demontert, limt, skrudd, justert og til
slutt stemt opp igjen slik at
det stod klart til 27.mars da
det skulle arrangeres Åpne
hjertes messe søndag formiddag og Sammen i sangen på
ettermiddag. Arbeidet ble
utført av Jens Schumann fra
Musikhuset/Henrik Eide
musikk. Dette flotte smykket
av et instrument må tas godt
vare på. Dessverre er lakken
skadd etter at noen hadde

brukt flygelet som bord for
en varm gryte for noen år
siden . Det er ikke lov til å
sette fra seg flasker, tallerkener og glass på flygelet. Vi må
alle passe på og ta godt vare
på flygelet vårt.
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Andakten
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Av Mathias Fosse

Jesus—håpet og gleden
Søndag 27. mars er Maria Budskapsdag. Denne søndagen leser vi fra
Lukas 1; 39-45. Her møter vi Maria,
Jesu mor, som nettopp har blitt møtt
av engelen Gabriel og fått beskjed
om at hun skal bære frem Guds sønn
til verden. Hun har blitt gravid og
reiser opp til sin eldre slektning Elisabet, som Gabriel har fortalt at også
er blitt gravid. Elisabet og hennes
mann Sakarja var barnløse og såpass
gamle at de nok hadde gitt opp på å
få barn. Men Gud møter Sakarja,
som var prest, i tempelet og forteller
at han skal få en sønn som han skal
kalle Johannes. Som vi senere leser
om som døperen Johannes.
Det er mye vi kan ta ut fra møtet
mellom disse to kvinnene, men jeg

vil at vi skal legge spesielt merke til
hva som skjer med Elisabet når hun
møter Maria.

Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og
ropte høyt: «Velsignet er du blant
kvinner, og velsignet er frukten i ditt
morsliv. 43 Men hvordan kan det skje
at min Herres mor kommer til meg?
44 For da lyden av din hilsen nådde
øret mitt, sparket barnet i magen min
av fryd.”
Elisabet og Johannes blir fylt av Den
Hellige Ånd og det kan vi se fordi
hun roper ting som hun ikke kunne
visst på forhånd. Hun blir fylt med
glede over det som nå skjer og omtaler barnet til Maria som “Herren”.
For hun er det nok knyttet mye håp

til denne “Herren” som nå kommer. Jesus var håpet for Elisabet og
han er håpet for oss i dag og jeg
håper vi kan finne like mye glede i
Jesus som Elisabet gjør.

Livets gang
DØPTE
Birk Elian Brekke, døpt 13.02.22
JUBILANTER
Anne Mari Rolfsnes Høvik, 70 år
04.02.22
Lars Johan Danielsen, 80 år
15.03.22

Musikalsk helg med Divisi og profesjonelle musikere
Søndag 27.mars hadde vi storfint besøk i Betlehem. Den
verdenskjente pianisten Tord Gustavsen deltok og fremførte sammen med Divisi sin egenkomponerte verk Åpne hjertes messe. Dette ble en litt annerledes gudstjeneste med andakt og nattverd.
Så fikk vi også igjen mulighet til å delta på allsangskonserten Sammen i sangen. Mange deltok og satte pris på å
få synge utvalgte påskesanger. En av deltakerne sa det
slik i etterkant, - en varm takk for åpne Hjertes Messe og
Sammen i sangen i går. Det var virkelig nydelig! Dette
var til Guds ære.
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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 april og mai i Betlehem:
April
01.-03.04 Leir 5.-7.klasse. Skjergardsheimen. Avlyst
01.04 kl.1930 YA
02.04 kl.1930 UV Besøk fra Bibelskolen Bildøy
03.04 kl.1100 Gudstjeneste Besøk fra Bibelskolen Bildøy
07.04 kl 1100 Formiddagstreff Reidun Skurtveit
07.04 kl.1930 Bibeltime Johannes Kleppa
08.04 kl.1930 YA
09.04 kl.1930 UV
Påsken i Betlehem
10.04 kl.1100 Palmesøndag Gudstjeneste Truls Nygaard
13.-17.04 YA påskeleir
15.04 kl.1100 Langfredag Gudstjeneste Stig Magne Heitmann
17.04 kl.1100 1.påskedag Gudstjeneste Stig Magne Heitmann
20.04 kl.1800 Kvinnefest på Bildøy
20.04 kl.2000 Foreldrefokus
21.04 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
24.04 kl.1100 Gudstjeneste Taler fra Israelsmisjonen
28.04 kl.1800 Årsmøte
29.04 kl.1930 YA
30.04 kl.1930 UV

Mai
01.05 kl.1100 Gudstjeneste Truls Nygaard
05.05 kl.1100 Formiddagstreff Audun Myksvoll
05.05 kl.1930 Bibeltime Njål Skrunes
06.05 kl.1930 YA
07.05 kl.1930 UV
08.05 kl.1100 Storsøndag Marta Lomheim
12.05 kl.1930 Bibeltime Bård Hauge
13.05 kl.1930 YA
14.05 kl.1930 UV
15.05 kl.1100 Gudstjeneste Arnfinn Kleven
17.05 kl.1100 17.mai-arrangement ?
18.05 kl.2000 Foreldrefokus
19.05 kl.1800 Konfirmantmiddag
20.05 kl.1930 YA ?
21.05 kl.1930 UV ?
20.-22..05 Forsamlingsweekend på Fjell-Ly
26.05 kl.1100 Gudstjeneste Kr.Himmelfartsdag Kenneth Foss
27.05 kl.1930 YA
28.05 kl.1930 UV
29.05 kl.1100 Gudstjeneste Arnfinn Norheim

