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Kristian Bønes Yndestad — vår nye pastor

Drømmer om et pulserende menighetsfelleskap

«De holdt seg
trofast til
apostlenes lære og
fellesskapet, til
brødsbrytelsen og
bønnene»
(Apgj 2.42)
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-Jeg drømmer først og fremst om at Betlehem kan få lov til å være et åpent
hjem. Et hjem av menneskefiskere, hvor
vi som menighet blir næret, trøstet og
styrket av Ordet og sakramentene, sier
Kristian Bønes Yndestad som begynner
som pastor her i Bergens Indremisjon
fra 1.august.
Kristian skal det første året jobbe halv stilling som pastor og halv stilling med forskning. Han skal forske på hvordan byforsamlinger og menigheter organiserer seg for
å utføre det oppdraget et menighetsfelleskap har. Grunnen til denne todelte ordKristian og Marianne Yndestad
ningen er at konen Marianne har ett år igjen
av sine veterinærstudier og Kristian vil der- kjent med forsamlingen og de ulike arbeidsfor pendle mellom Oslo og Bergen i flere
grenene.
perioder det kommende året.
Forholdet til Betlehem
Hvilke drømmer har du for arbeidet i Bergens Ind- Kristians forhold til Betlehem har for det
remisjon?
meste vært sekundært i oppveksten, men
med en del familie aktive i Betlehem så har
-At Bergens Indremisjon kan være et trygt han alltid hatt et forhold til forsamlingen
åndelig hjem hvor mennesker nærer seg av vår.
evangeliet på en slik måte at enhver opple- - Jeg kan huske at jeg var med på noen leiver seg utrustet til et naturlig hverdagskris- rer opp gjennom årene, men de sterkeste
tenliv i etterfølgelse, sier Kristian engasjert minnene med Betlehem er fra tiden i stuog legger til at han gleder seg til å bli mer
(Fortsetter på side 2)
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dentarbeidet. Det var en litt utfordrende tid for
meg. Men jeg husker spesielt en sommersamling i
Nordnes-parken i 2016 hvor vi sang lovsanger sammen. Det bredte seg en fredfull stemning over hele
parken, og jeg kjente på en helt utrolig ro og fred.
Jeg er utrolig takknemlig for hva Betlehem fikk bety
for meg i løpet av dette året, før jeg og Marianne
dro til Oslo for å studere.
Konen Marianne er den som har lengst fartstid i
Betlehem av de to. Hun har gått hele ungdomstiden
på YA, en tid som har betydd veldig mye for henne.
Les mer om dette på side 3.

Ny foldevegg i salongen
Tirsdag 3.mai ble den nye
foldeveggen mellom møtesalen og salongen montert.
Den gamle foldeveggen som
har stått der siden 1994 var
helt slitt og ødelagt etter tides tann. Den nye veggen er
litt mørkere enn den gamle

og har samme løsning med
dør i selve veggen. Det var
firmaet Bergen Bygg System
som leverte og monterte den
nye foldeveggen for oss.
Kostnaden kom på i alt
250 000 kroner.

Hvilke framtidsvyer har du for Bergens Indremisjons forsamlingen om fem år?
-Om fem år er Betlehem et pulserende menighetsfellesskap med mennesker i alle aldre. Et hjem for
mange og et ressurssenter for alle byens kristne,
selvfølgelig med en stabil og grådig kul pastor, legger han til med glimt i øyet.
Et lengre portrettintervju med Kristian er lagt ut på
vår nettside, Betlehem.no

God stemning på fulltegnet forsamlingsleir i mai
God stemning, flott åndelig og
sosialt fellesskap og godt vær er
dekkende stikkord for forsamlingsleiren som ble arrangert på
Fjell-Ly 20.-22.mai.

var det pølsegrilling ved speiderhyt- lende personalet på Fjell-Ly sørget
ten. Pølser og saft gikk ned på høy- for god mat til oss gjennom hele helkant og alle fikk spiste godt og lenge. gen.
Under grillingen fikk vi også besøk
av ordføreren i Øygarden kommune.

Leiren ble fulltegnet fortere enn komiteen hadde regnet med slik at de
måtte ty til kreative løsninger for å få
plass til alle påmeldte. Etter at flere
meldte seg frivillig til å bo hjemme,
fikk alle barnefamilier som stod på
venteliste plass på leiren. I alt 70 personer var med gjennom hele helgen,
i tillegg deltok 14 personer på aktivitetene på lørdag. Vi kunne fått med
flere, men siden Fjell-Ly hadde begrenset kapasitet i matsalen, måte vi
dessverre si nei til flere påmeldinger
på lørdagen.

Bibeltimene var det vår seniorpastor
Truls som hadde. Barna hadde sine
egne samlinger, fordelt i to aldersgrupper (3 år til 1.kl. og 2.-5.klasse).
Barne- og familelederen vår Marta
hadde, sammen med flere barneledere, laget et flott opplegg for dem.
Bowlingbanen og gymsalen ble flittig
brukt av både små og store. Det smi-

Lørdag opprant med flott turvær.
Det passet bra da alle skulle på tur til
Fjell Festning. Der oppe var det laget
til sporløp med ulike poster tilpasset
barn i alle aldre. Men før sporløpet
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Marianne Yndestad om tiden på YA

En god og avgjørende tid i livet
Jeg har gått på YA hele ungdomstiden. Dette ble et veldig viktig sted
for meg. Det var alltid noe gøy som
skjedde på YA, og YA var helt klart
ukens høydepunkt! Det var et ganske
unikt fellesskap, der alle kunne henge
og snakke med alle uansett om du
var 8. klassing eller 3. klassing på
videregående.
Tiden på YA har gjort meg til mye av
den jeg er i dag. Jeg fikk lære hvordan bibelen er relevant til livet vi
lever som kristen, og om hvordan
det er å leve nært til Jesus. Det ble
mye forkynt om at Gud er Gud uansett hvordan omstendighetene rundt
deg er, og uansett om Gud føles nær,
og jeg fikk en mer bevisst og grunn-

festet tro. Lederne på YA var gode
forbilder og helhjertet i sin tro. De
delte åpent og ærlig i taler og på vitnemøter, og det gjorde inntrykk.
Lederne hadde tro på oss ungdommer og vi fikk ta små steg i for eksempel lovsang, å holde åpning, å
lede møte osv. Særlig i bibelgruppen
jeg gikk i, hadde lederne alltid tid til å
lytte til spørsmål eller bekymringer vi
hadde, og ta det med i bønn, og det
har nok betydd aller mest for meg.
Det var også veldig stas å bli kjent
med så mange kristne ungdommer
på samme alder. Jeg gleder meg til å
være med å bidra i Betlehem, et sted
som har gitt meg så utrolig mye!

Årsmøtet for arbeidsåret 2021
Årsmøtet for arbeidsåret 2021 ble
holdt i Betlehem 28.april. 50 stemmeberettigede møtte. Utenom de
vanlige årsmøtesakene ble årsmøtedeltakerne orientert om ImFprosessen og om forvaltningen av
avsatte midler. Siste sak var samtale
og innspill fra medlemmene, noe
som engasjert mange.

holdsvis 1., 2. og 3.vara. Fra før sitter
Olav H Haugen, Marit Mulelid, Kristian Heradstveit og Britt Marit Jacobsen i styret. Njål Skrunes ble gjenvalgt i eldsterådet for ett år.

KONFIRMANTER
i Betlehem 5. juni:

Betty Yosef Belay
Hannah Blom
David Dåvøy
Kristoffer Hitland
Haakon Abel Sveen Kjærgård
Lovise Norbakken
Elias Urangsæter Peducassé
Synne Skjold
Vår digitale kompetanse må økes for Silje Elisabeth Bjørge Stephansen
å nå ut og kommunisere bedre med
Veslemøy Marie Sæbø
de unge. Vi trenger de unge, og vi må Charlotte Annie Vågan
satse på disse fremover, ble det fremholdt.
Styret orientert om at de fra høsten
av skal starte en prosess med strategiske veivalg for Bergens Indremisjon for de nærmeste fem år, dette vil
skje uavhengig av prosessen til Imf
som nå pågår.

Nye styremedlemmer ble Andreas
Sævig og Sondre Harila. De ble valgt
for tre år. Øystein Bydall, Ole Kristian Horpestad og Paula Alme ble
valgt som varamedlemmer til hen-

Livets gang
DØPTE
Daniel Ørjavik, døpt 10.04.22
Elvine Marie Espedal, døpt
17.04.22
Jonathan Kris Joseph, døpt
27.04.22
DØDE
Margit Kvåle f. 25.02.38 d.
04.06.22

Nytt fra styret
Konstituering av nytt styre
31.mai
Styreleder: Olav Haugen
Nestleder: Marit Mulelid
Sondre Harila ble innvilget permisjon fra styret i perioden 1.august
2022 til 31.juli 2023. Øystein Bydall rykker opp til fast plass i styret
i perioden. Ole Kristian Horpestad
blir 1.vara i samme periode.

Ansettelser fra 1.august
Kristian Bønes Yndestad er ansatt
som pastor. Sverre Olai Knardal
og Kristoffer Rauan er ansatt som
UV-ledere i 25 % stilling hver,
Bjørg Mæstad er ansatt som misjonsarbeider i 20 %, Sondre Sveen
Harila er ansatt som YA-leder i 20
% , konfirmantleder Mildrid Brekke øker sin stilling til 20 % og Marianne Romarheim er ansatt som
kontorsekretær i 100% fra
1.september 2022.

Tolkeutstyr
Det er bestilt nytt tolkeutstyr som
vil bli tatt i bruk fra august av.

Husstyret
Det nye husstyret for Betlehem
består av leder Ole Bjørn Hannevik, Solveig Brekke, Stine Grindheim og Knut Olav Brekke.

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

Ansatte i Bergens Indremisjon:
Mildrid Brekke (konfirmantleder)
mildrid@betlehem.no

918 36 381

Marta Lomheim (Barne og familieleder)
marta@betlehem.no
915 10 896

Visjon for forsamlingen:
Et fellesskap for menneskefiskere!

Truls Nygaard (diakon- /seniorpastor)
truls@betlehem.no
909 25 642

Visjon for byen:
At de må bli frelst!

Marte Skrivarvik (kontorkonsulent)
marte@betlehem.no
474 59 556

Gi en gave til Bergens Indremisjon
Kontonr: 3000.13.70827
Vippsnr: 727372

www.betlehem.no
Lik Bergens Indremisjon på Facebook

Ole Ragnar Nilsen (vaktmester)
oleragnar@betlehem.no

975 03 973

Signe Olise Berg (kontorleder)
signe@betlehem.no

957 28 206

Styreleder i Bergens Indremisjon:

Bønnemøter online

Olav Haugen
olavhenrik55@gmail.com

Hver mandag klokken 20.30 (se link på nettsiden)

924 85 190

Dette skjer i sommer i Betlehem:
Juni
03.06 kl.1930 YA
04.06 kl.1930 UV Betlehem
05.06 kl.1100 Konfirmasjon Knut Olav Brekke
08.06 kl 1900 Informasjonsmøte om konfirmasjon 2023
09.06 kl.1930 Medlemsmøte
10.06 kl.1930 YA
11.06 kl.1930 UV ikke møte
12.06 kl.1100 Gudstjeneste m. nattverd Njål Skrunes
17.06 kl.1930 YA sommeravslutning
19.06 kl.1100 Gudstjeneste Marta Lomheim
26.06 kl.1100 Gudstjeneste Truls Nygaard

August
07.08 kl.1100 Gudstjeneste Jon Olav Økland
14.08 kl.1100 Gudstjeneste Truls Nygaard
19.08 kl.1930 YA
20.08 kl.1930 UV
21.08 kl.1100 Gudstjeneste m. nattverd Kenneth Foss
26.08 kl.1930 YA
27.08 kl.1930 UV Kristian B. Yndestad
28.08 kl.1100 Visjonssøndag Kristian B. Yndestad

Juli Ingen møter.

Dersom du ønsker å få Vårt Liv på e-post,
send en e-post til post@betlehem.no

KONTORET I BETLEHEM ER STENGT I
UKE 28/29/30 FRA 11. JULI TIL 29.JULI PÅ
GRUNN AV SOMMERFERIEAVVIKLING

