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Hans Willem og 
Aisha Osterloo fra 
Sierra Leone kommer til 
Skien Baptistmenighet 
torsdag 19. mai 19.00. 

 
av Roy Arild Jensen 
 
Møtet er åpent for alle og 
vi ønsker at mange skal 
komme og bli kjent med 
Skien baptistmenighets 
store misjonsprosjekt. 
 
Det er planer om å sende 

team fra Skien av frivillige i 
løpet av sommeren 
2006. Kanskje du er en 
av dem som vil være med? 
 
Det skal gjøres i stand 
hus til misjonærene 
Anne og Gudleik Huseby 
og deres barn. 
 
Dersom noen har lurt 
på hva den store 
containeren gjør ute på 
parkeringsplassen, så 
fylles den opp av ting 
som skal til Sierra Leone. 
 
Osterloo vil fortelle om 
forholdene i Sierra  
Leone og  Hans Martin 
Kløverød vil presentere 
prosjektet som Skien 
baptistmenighet er med 
på. Det vil også bli vist 
bilder fra Sierra Leone. 
Sierra Leone som er et 
av verdens fattigste land. 

 
Det vil bli lagt opp til en 
sosial hyggekveld og vi 
har vært så heldige å få 
Rose Marie Rønningen 
til å synge for og med  
oss. Hun skriver sanger 
som passer til temaet.  
 
Det blir servert deilige 
kaker og det vil være en 
utlodning med flotte 
premier. Denne til 
inntekt for prosjektet. 

Misjonærbesøk i mai 

Fra Sierra Leone til Skien 

Hans Willem Osterloo 

Aisha Osterloo  

Innhold 
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E-post: skien@baptist.no 

 
Menighetens kontor: 35 52 90 00        
Musikkarbeider: 35 50 01 22 
Telefaks: 35 52 90 05 
Kjøkken: 35 52 90 08 
 

Gavekonto: 2680 34 04266 
 

------------------Pastor----------------- 
Per Midteide  91 18 64 96 

Slemdalstunet 6, 3717 Skien 
 

--------------Kontorleder------------- 
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76 

Hubrovn. 17, 3742 Skien 
 

-----------Menighetskontor--------- 
Tirsdag- lørdag 09:00 - 12:00  

(uker med partall) 
Tirsdag- onsdag 09:00- 12:00  

( uker med oddetall) 
 

-----------Musikkarbeider----------- 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 

Onsdag 14-19  og  fredag 11-14:30 
 

-----------------Utleie------------------ 
Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76     
 

-----------------Ledere----------------- 
 

Menighetsrådet: 
Christer Lilienberg 35 50 05 19 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Søndagsskolen: 
Anette Stensbøl 35 53 07 11 
Trall: 
Birgit Andersen 35 52 26 97 
Ungdomsgruppa: 
Stian Taranger 35 52 36 96 
Con Amore: 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 
Speider`n: 
Geir Håkon Eikland 35 53 54 08 
Basis: 
Anne Marie S. Dønnestad 35 53 80 26 
Alpha: 
Jan Sæthre 35 94 10 16 

Bare må skrive. 
 

Plutselig så er ”de ”der. De komme når jeg 
er på møter, eller holder på med dagligdagse 
ting. Da må jeg bare skrive ned disse taker 
og ideer som jeg får et eller annet sted fra? 
Har lurt mer enn en gang på om det er Gud 
som taler. I dag vil jeg del med dere noe jeg 
skrev for noen år siden: 
 

Guds lære om nestekjærlighet 
 

Jeg er den kraft som løfter den svake. 
Jeg kan gi glede og ta bort en plage. 
Du kan meg merke i menneskets sinn 
Det er der jeg gjerne vil trenge inn. 
 

Jeg kan smelte en ”isfront” ned 
Men det er kanskje ikke nok med det. 
Min varme den skapes hvor folk kommer sammen, 
da blir det en gnist og da tennes flammen. 
 

Hva skjer blant mennesker hvis jeg blir borte? 
Kan jeg erstattes eller kommer det sorte? 
Det sorte og mørke som forblinder min glede 
Den glede som skapes når jeg er tilstede 
 

Jeg ønsker å seire, jeg ønsker å vinne. 
Jeg leter og kikker og vil deg nok finne. 
Min varme er sterk, den kan kanskje svi 
Men et vennskap må renses for at du skal ha  
kjærlighet å gi. 
 
Kanskje du som leser Veiviser’n i dag, også liker å 
skrive. Eller bare må. Hadde vært fint om du  
kunne ta kontakt med oss i Veiviser’n, så kan vi 
lage en side med ”poesi og prosa.” 

Kari Nøtland Sæthre  
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Jeg sitter ved et plastbord 
og nyter en kopp kaffe og 
et skolebrød. Klokken er 
kvart over tolv. Jeg liker å 
se på folk. Mange haster 
forbi, med bæreposer fulle 
av dagens handleutbytte. 
Andre sitter på benkene 
foran meg, eller på stolene 
ved siden av, og gjør som 
jeg - ser på folk. Noen 
sitter der ganske lenge – 
særlig eldre, og noen bærer 
tydelig preg av at livet har 
vært hardt. Jeg synes å 
skimte noe i ansiktene 
deres. 
 
Kan det være Lengsel ? 
Lengsel etter fellesskap 
med andre mennesker. 
Kanskje også lengsel etter 
noe utenfor dem selv, 
noe å holde fast i, noe å 
basere livet sitt på, noe 

som holder uansett ytre 
omstendigheter. Denne 
lengselen er det ikke bare 
de som sitter på benken 
på Lietorvet som opplever. 
Den finnes også hos dem 
som haster av sted med 
posene fulle. 
 
På 60- og 70-tallet snakket 
man mye om at "religionens 
tid er over" – "Gud er død!" 
Det overrasket mange, 
både troende og ikke-
troende at slutten av  
forrige århundre opplevde 
en oppblomstring av den 
religiøse lengsel, som man 
ikke hadde sett på veldig 
lang tid. Interessen for 
"det overnaturlige" dukket 
opp i de mest uventede 
sammenhenger. Folk 
vendte seg til de utroligste 
religiøse utslag. 

En kjent baptistteolog ved 
Harvard University i 
Boston forteller at han 
ble bedt av rektor om å 
holde en forelesningsrekke 
om Jesus. Han bestilte et 
forelesningsrom for 20-
30 studenter. Det meldte 
seg så mange til kurset at 
idrettssalen på universitets-
området måtte tas i bruk! 
 
Mens jeg skriver disse 
linjene blir paven gravlagt. 
Mer enn to millioner 
mennesker er kommet til 
Roma for å delta – for å 
være der nå det åndelige 
overhodet for mer enn 
en milliard mennesker 
blir stedt til hvile. Det kan 
ikke være annet enn 
uttrykk for en dyp åndelig 
lengsel. En lengsel etter 

Pastor Per Midteide 

Pastorens hjørne 

Lengsel på Lietorvet 
og i Roma  

 

Jeg prøver å orientere meg litt i byen, bli litt 
kjent med gater og butikker – og folk. Det 
nærmeste stedet hvor det er mange 
mennesker å se, er Lietorvet. Uten å ønske 
å drive reklame for dette lille kjøpesenteret, 
har jeg forstått at her er det mange 
mennesker innom i løpet av dagen. 
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fortsettelse side 4 
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Mitt  
sangvers 

Øivind Midteide 

Denne gamle sangen har 
vært en god hjelp i mange 
av livets vanskelige 
situasjoner. 

 
Tap ikke motet du kjære 
for så er det dyreste tapt 
Gud har en lekse å lære 
hvert menneskebarn 

han har skapt. 
  

Bakom de tyngende gåter 
og skjebnens forvirrende lek 
er det en vilje som råder 

en visdom som alltid vet vei. 
  

Vi skal kun bede og bie 
og bede og bie på ny 

Når solen er aller lengst nede 
da bær det mot morgengry. 

Vi gratulerer 
 

40 år: 

Trude Sommer Brustad 6.juni 

30 år: 

Jostein Skyer 17. juni 
 

Nyfødte: 
Sondre og Liv Marit Taranger, en jente 
Karoline. 8. mars. 
 

Lillian Hansen og Marius Lysø, en jente 
Malin Kristine 7. april  

noe utenfor oss selv, noe 
varig, evig. Paver kommer 
og går. Noen setter dype 
spor etter seg. Men 
heller ikke Pave Johannes 
Paul II er evig. Men Gud 
er evig.  
 
Det er lengselen etter 
Gud vi snakker om – selv 
om kanskje ikke alle er 
klar over det. Egentlig 
burde det ikke overraske 
oss. Denne lengselen en 
nedlagt i oss fra Skaperens 
hånd. Hele skapningen 
lenges… sier Paulus. 
Med denne overbevisning 
kan vi som menighet 

henvende oss til Skiens 
befolkning, på eller 
utenfor Lietorvet, med 
vitnesbyrdet om Ham 
som kan stille denne 
lengselen. Han som kan 
gi livsmot og livsmening 
til alle mennesker –  
enten de er kirkegjengere 
eller ikke. 
 
Vi bærer alle på en  
lengsel etter nærhet og 
dypere fellesskap, både 
med Gud og hverandre.  
Det er denne nærheten 
vi i menigheten vår, 
sammen skal utvikle og 
utdype – i alt vi sier og 
gjør. 

fortsettelse fra side 3 
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Menigheten ønsker i 
dette året å sette 
fokus på bønn. Hva 
er bønn og hva kan 
bønn gjøre med oss 
og omstendighetene 
rundt oss?  
 
av Kari N. Sæthre 
 

Vi har et stort privilegium 
å kunne få lov å be til 
Han som har all makt i 
himmel og på jord. 
Men tar vi oss tid til 
bønn? Eller er bønn et 
hastverksarbeide, som 
gjøres for å være sikker 
på Guds velvilje mot oss?  
 
Jeg tror at Gud er glad i 
deg uansett om du ber 
på den eller den måten. 
Men jeg tror også at han 
ønsker at du gir deg tid, 
så Han kan snakke til deg. 
Hva ville et vennskap være 
uten en toveiskomuniksjon?  
I menigheten har vi en stor 
tro på forbønn. Det gjør 
godt å vite at en ikke er 
alene i bønn. Det gir styrke 
å be om forbønn. Ikke la deg 
gå glipp av det privilegium 
som Gud vil gi deg. 

 
Bønneskålen vår står i 
gangen i underetasjen. 
Her kan du i løpet av 
uken legge dine bønne-
lapper for deg eller andre, 
så vil hele menigheten 
be for deg eller dine den 
påfølgende søndagen. 
Hvilken mulighet du har. 
Benytt den og tro og stol 
på at Gud hører bønn.  
 
Menigheten inviterer deg 
også til en bønnesamling 
den 5. mai kl. 19.30. Grip 
den muligheten og kom. 
 
Veiviser’n har spurt Tore 
Jensen noen spørsmål om 
bønn. 
 

Hva tenker du på når du 
hører ordet bønn? 
Bønn er en mulighet og 
et privilegium jeg har som 
kristne. Det er en samtale 
mellom meg og Gud. Jeg 
kan be om alt og snakke 
om alt. Men jeg må også 
kunne lytte. 
Må du ha  en spes. sinns-
stemning for å be? 
Nei, jeg kan be i alle  
situasjoner. Tid og sted 
spiller ingen rolle. Å be 
trenger ikke å være en 
høylydt kommunikasjon.  
Det er en samtale mellom 
meg og Gud. Kall det 
for et hjertespråk! 
Hva betyr bønnen for deg? 
Bønn betyr at jeg 
kommer inn i Guds 
nærhet. Her er det godt 
å være. Her kan jeg 
legge av meg alt som 
er tungt og vanskelig. 
Bønne gir meg hvile. 
Bønn forandrer. Noen 
ganger forandrer Gud 
omstendighetene rundt 
det jeg ber om. Andre 
ganger forandrer Han 
meg. Det er viktig å 
tenke på. 

Bønneskåla dekker et viktig behov 

Arbeidsmålene prioriterer bønn 

Tore Jensen 
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44 deltakere og ledere fra Skien 

Påskeleir på Hafjell 
23-28 mars var det igjen duket for et stort høydepunkt, nemlig 
årets påskeleir! Onsdag dro en stor gjeng forventningsfulle  
ungdommer og ledere til Hafjell, for å ta del i ØBU´s store  
arrangement, påskeleir 2005. 

av Camila Scheie 
 
Vi var en stor gjeng fra 
Skien, med 36 ungdommer 
og 8 ledere. Det sier vel 
seg selv at så mange 
mennesker trenger en 
del bagasje. Derfor sleit 
vi en god stund, før vi fikk 
stappet alt inn i bussen.  
Haugen av ski og  
snowboard måtte  
selvfølgelig med, siden 
det var selveste Hafjell 
som skulle besøkes. 

Flotte forhold 
Skolen vi skulle bo på i 
disse 5 dagene, kunne ikke 
hatt bedre omgivelser. 
Solvang skole lå i bunnen 
av Hafjellbakkene, og det 
tok knappe 5 minutter å 
gå bort til skisenteret. 
Været var i tillegg strålende, 
og det var mange som 
benyttet seg av de fine 
forholdene. Snowboard 
og ski ble brukt opptil 
flere dager i strekk i det 
nydelige været. 

Påskebudskapet 
Temaet for uka var 
Rettferdighet, og leirprest 
Fred Habberstad ga oss 
mye å tenke på med sine 
kloke ord.  
Påskebudskapet slik det 
fremstilles i Bibelen ble 
sterkt vektlagt. Ved hjelp 
av drama fikk vi være 
vitne til at Jesus ble 
forrådet, og vi fikk ta del 
i selve korsfestelsen.  
Dette gjorde nok et 
sterkt inntrykk på mange, 
og ga oss nok en større 
forståelse for hva som 
egentlig skjedde, påsken 
for mange år siden. 
 
Fellesdag 
Lørdag var det fellesdag 
på toppen av Hafjell, hvor 
hele leiren var samlet til 
grilling, hoppkonkurranser, 
lek i snøen og skravling i 
sola. På kvelden var det 

Gjengen fra Skien koser seg på fellesdagen.  
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fellesmøte med Frelses-
armeen, som også  
arrangerte påskeleir på 
Hafjell. Kveldsmøtet var 
veldig bra, med under-
holdning, lovsangsband 
og vitnesbyrd. 
 
Aktiviteter 
Det kreves flere ulike 
aktiviteter når 110  
deltakere skal settes i 
sving. Hver dag var det 
tilbud om bading, ball-
spill og skibakker. Noen 
valgte også å bare være 
på skolen, for å ta igjen 

det tapte med venner 
fra fjern og nær. Som 
vanlig inneholdt påske-
leiren mye godteri, 
kortspill, dans, sang,  
seine kvelder, brun hud, 
rød hud, og en hel del 
mer. 
 
Avskjed 
Etter 5 innholdsrike  
dager, var tiden kommet 
for å vende nesa hjem-
over, noe som alltid er 
like trist. Man har fått 
nye venner, og blitt  bedre 
kjent med de gamle. Det 

er ikke lett å skilles etter 
mange spennende dager  
sammen, og som alltid 
ble det delt ut lange 
klemmer og avtaler om 
at det ikke må bli like 
lenge til neste gang.  
 
Det var 44 fornøyde 
ungdommer som kom 
hjem igjen, mandag 28. 
mars. Fylt av glede, nye 
erfaringer og åndelig 
påfyll, var vi alle enige 
om at dette hadde vært 
en fantastisk leir, som 
alltid!    

Tina og Eivind er begge tøffe med pilotbriller, der de sitter og venter på at huden skal bli brun… 
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Doktor 
Galen-
panne 

 
 

De som har vært på 
familiemøte de siste 
gangene, har fått 
med seg at vi har 
fått en ”figur” som 
har gått igjen. Dette 
er doktor Galenpanne. 
Han skal være en 
gjennomgangsfigur, 
som noen ganger er 
svært synlig, mens 
han andre ganger 
skal være mer anonym. 
 
 
av Inge Taranger 
 
 
Jeg ville prøve å finne ut 
litt mer om denne figuren 
og gikk da først til 
”oppfinneren”.  Rune 
Brynsholmen kunne da 
fortelle at det var først 
og fremst ungene som 
skulle kjenne igjen  
denne figuren og bli glad 
i han. Det skulle være 

en halvgal vitenskaps-
mann, som fant opp og 
fant på saker og ting. 
Det er Heidi Kløverød 
og Heidi T. Flatebø som 
sammen med Rune og 
Roy Arild Jensen finner 
ut hva temaet på familie-
møtet skal være. Disse 
ideene blir så videre-
utviklet av Roy Arild som 
”spiller” denne doktoren. 
 
Doktor Galenpanne 
opptrer i glorete hawaii-
skjorte og en flott hatt 
på hodet. Dessuten har 
han et annet kjennetegn 
og det er stolen. Stolen 

er laget av Jarle Stensbøl, 
men det kommer stadig 
på nye finesser. Derfor 
blir både stolen og  
figuren stadig utviklet 
videre, men samtidig er 
det noe som ungene 
kjenner igjen fra gang til 
gang. Rune kan fortelle 
at det ikke alltid er alt 
som fungerer like godt 
som det var tenkt. Men 
heldigvis er det lov til å 
gjøre tabber også i 
Guds Hus; særlig når 
hovedhensikten er å 
framheve Jesus på en litt 
annerledes måte. Håpet 
er at ungene skal følge 
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godt med på hva doktor 
Galenpanne gjør og sier 
og så få med seg hva 
poenget med dette er. 
 
Doktor Galenpanne skal 
være en litt eksentrisk fyr 
som er verdensmester i 
å finne opp ”flotte” ting 
og har helt spesielle 
tanker og oppfinnelser. 
Han skal få fram  
optimisme og pågangs-
mot, og han skal være 
der på barnas premisser. 
Det har vært både røyk 
og smell og det er heller 
ikke fritt for at vi har 
fått høre barnegråt. 

Dette med barnegråt 
gikk fort over og noen 
ganger må vi tåle at en 
unge blir skremt. Flere 
voksne ble nok også 
noe overrasket da de 
plutselig ble truffet av 
erter. Roy Arild kan 
imidlertid berolige alle 
med at det verken er 
harde eller farlige skudd.  
 
Doktor Galenpanne 
skal være der på barnas 
premisser og skape liv 
og moro, men også litt 
alvor i det hele. Om 
doktor Galenpanne får 
med seg ungene og  

viser at det går an å ha 
det moro også på et 
møte; ja da har vi lykkes 
med figuren vår, sier Roy 
Arild. 
 
Roy Arild har vært spesielt 
fornøyd med at ungene 
har flokket seg om han 
etter møtet og gjerne vil 
ha autografen hans. 
Både Rune og Roy Arild 
håper at de kan utvikle 
doktor Galenpanne mer 
og at ungene gjerne 
maser på foreldrene 
sine for ikke å gå glipp 
av neste gang doktor 
Galenpanne skal vise seg 
fram. 
 
Alle kan vi se fram til 
familiemøtet i slutten av 
april; for da kommer 
doktor Galenpanne nok 
en gang. 
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å ha sjekket mulighetene 
ble det klart at dette 
kunne vi klare, både 
økonomisk og praktisk. 
Visjonene bak CDen, 
”Standing on the rock”, 
er å spre budskapet om 
Jesus gjennom sang og 
musikk. I tillegg er det 
et løft for koret å få 
være med på en CD. 
Det er sivilarbeider Eyolf 

Dale og musikkarbeider 
Rune Brynsholmen som 
har stått for produksjonen. 
Innspillingen ble gjort i 
et studio i Ibsenhuset i 
begynnelsen av mars. 
 
Mye jobbing 
Frem mot innspillings-
helgen har det vært mye 
jobbing både for koret 
og bandet. Con Amore 

Vårens store prosjekt 
for Con Amore har 
vært CD-innpilling. 
Koret har tidligere 
vært med på innspilling, 
men dette er første i 
egen regi! 
 
av Eyolf Dale 
 
Visjonen bak 
Idéen kom i høst, og etter 

Con Amore i studio 

“Standing on the rock” 

Hektisk håndarbeid av dirigent Rune Brynsholmen 
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 Samlinger 
i kirka 

 

24. april 17:00  
Familiefest. Temaet er 
Noas Ark. Ta med deg alle 
barn du kjenner og kom! 
 

1. mai 17:00 
Åpen dør med nattverd. 
En ypperlig anledning til 
å invitere med seg kjente. 

 

5. mai 19:30 
Bønnesamling. 
 

8. mai 11:00  
Kristendomsskolens 
avslutning. Basis synger. 
 

15. mai 10:30  
Felles pinsegudstjeneste 
i Langesund. 

 

17. mai 18:00  
Nasjonalfest i kirka.  
Birgit Andersen og 
Anne-Marie Dønnestad 
leder i år som i fjor.  
 

19. mai 19:00 
Sierra Leone - kveld. 

 

22. mai 17:00 
Sanggudstjeneste med 
besøk av Kent Remi 
Westergren. Det blir 
det mye sang, og noe 
som passer for alle.  
 

5. og 19. juni 10:30 
Formiddagsgudstjeneste. 

har hatt ekstra øvelser 
og Rune har terpet på 
stemmer til det kjed-
sommelige. Men det er 
stor enighet om det var 
verdt det! Tidlig i februar 
ble Con Amore-bandet 
på forhånd spilt inn og 
mikset. De som spiller 
på CDen er Ingvild 
Gonsholt (gitarer), Eyolf 
Dale (trommer og  
keyboards) og Thorbjørn 
Tveit (bass). 
 
Resultatet 
Selve CDen ble ferdig i 
slutten av mars, og  
koret har hørt resultatet 
til stor begeistring! Både 
musikkarbeider og  

sivilarbeider har sagt seg 
fornøyde med resultatet, 
og kan nå presentere 10 
av de beste sangene som 
koret har.  
 
I skrivende stund er 
CDen i trykken, og  
opplaget er på 500 
eksemplarer. 
 
Lørdag  21. mai har Con 
Amore en sommerkonsert. 
Basis deltar også.  Dette 
vil også være kvelden for 
CD-slipp. Løp og kjøp! 
 
Se også www.skibu.com 
for mer informasjon og  
bilder. 

Det gjelder å yte det lille ekstra i studio 
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Søndagsskolen har alltid 
spilt en viktig rolle i  
menighetens liv, helt fra 
den spede begynnelse i 
1877 –  i Hans Larsens 
hjem. Om to år kan den 
feire 130-årsjubileum. 
Bildet viser søndags-
skolen i 1928, der det er 
ca. 150 barn og lærere.  
 

av Hans Otto Dønnestad 
 

Den personen som avgjort 
har arbeidet lengst i  
søndagsskolen, er Anker 
Jacobsen, som står i 4. rad, 
litt til høyre for midten. 
Han arbeidet i søndagsskolen  
i 50 år, og fra 1929 til 1966 
(37 år!) var han bestyrer. 

For sin 50-årige innstas i 
denne virkegrenen, fikk 
han kongens fortjeneste-
medalje i 1971. Å jobbe 
med barn var og er en  
inspirerende oppgave, og 
for Anker betydde det 
søndagsskole hver eneste 
søndag i 50 år! Noen som 
slår den rekorden?  
For den eldre garde i  
menigheten vil det være 
mange kjente ansikter på 
bildet – i den grad de er 
tydelige nok. F. eks. kan 
nevnes Aksel Stabell 
(pastor), Sigurd Christian-
sen, Bernt Fyrong, Ruth 
Holte, Elsa Johansen  
(f. Brynhildsen), Holger 

Stabell, Leif Stabell, Bjarne 
Nilsen, Johannes Holte, 
Henny Halvorsen  
(f. Kristiansen) og Anbjørg 
Ellefsen (f. Andersen). 
Søndagsskolen var særlig 
stor på 20- og 30-tallet, og 
i f. eks. 1930 hadde den 
225 innskrevne barn. La 
dette være til inspirasjon 
for alle dere som nå satser 
på en ny og spennende 
søndagsskole fra høsten av! 
Om vi ikke når et antall av 
225 første året, kan vi jo 
begynne med et mål på 50 
barn og plusse på 20-30 
hvert år! Vi må nemlig 
først sette oss et mål, før vi 
kan nå det! Lykke til! 

Vi titter i arkivet 

Søndagsskolen 

Søndagsskolen i år 1928 i det gamle baptistlokalet i Hesselberggt. 16, hvor Bergersens veskefabrikk holder til i dag  

 13 

Et av målene med 
korturen til Hong 
Kong i fjor sommer 
var at ungdommene 
skulle bo sammen 
med deltakerne fra 
Asia og Afrika og bli 
kjent med dem. Det 
tok ikke lang tid før 
samtalene var i gang. 
Spesielt fikk gutta en 
spesiell kontakt etter 
et par dager med 
Sam Brisckson, som 
er ungdomssekretær 
i baptistsamfunnet i 
Sierra Leone. 
 
av Jan Sæthre 
 
Ikke penger 
Forbauselsen var stor når 
gutta fant ut at Brisckson 
kun spiste frokost i  
løpet av dagen. Han 
hadde ikke penger. 
Det lille han hadde, var 
brukt til å kjøpe visum.  
Ungdommene samlet 
inn penger til oppholdet 
og gav han både noen 
dollar, gensere med GS -
bankens logo og sekker 
fra kongressen som han 
kunne ta med hjem. 

Møte med ungdomssekretæren i Sierra Leone gav 

Vennskapsmenighet i Afrika 

Ungdomsmenighet 
Historien kunne stoppet 
med hjemreisen fra 
kongressen, men det var 
bare begynnelsen. En del av 
pengene Sam Brisckson 
fikk, bruker han til å starte 
en ungdomsmenighet i 
fattigstrøkene i hoved-
staden Freetown.  
13. februar blir Victory 
Baptist Fellowship startet 
med Brisckson som  
pastor. De samles hjemme 
på verandaen hos familien 
hans, og menigheten teller 
mer enn 80 medlemmer 
allerede. 
 

Vennskapsmenighet 
På korøvelsene til Con 
Amore samler ungdommene 

inn penger til arbeidet. 
Skien baptistmenighet 
har takket ja til å være 
vennskapsmenighet! Vi 
er allerede blitt benevnt 
som modermenighet for 
Victory Baptist Fellowship. 
De ser seg om etter en 
tomt, fordi de har vokst 
seg ut av verandaen, men 
sliter med finansieringen. 
 
Forandret 
Våre ungdommer er 
forandret etter møte 
med Brisckson og noen 
snakker allerede om  
å besøke vennene i  
Freetown. Kristent arbeid 
er inspirerende! 

Sam Brisckson er pastor for en ungdomsmenighet i Freetown  
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Lydbåndopptak 
 

Veiviser’n har mottatt 
en forespørsel om det 
er noen som har et 
lydbåndopptak med 
pastor Willy Lysø, som 
døde i 1970?  
 
I så fall kan arkivar 
Hans Otto Dønnestad 
kontaktes.  
 

 

av Jan Sæthre 
 

Menighetsmøtet i mars 
vedtok å støtte misjons-
prosjekter med 135.000 
kroner i 2005. Det største 
beløpet på 100.000 kroner, 
vil gå til Sierra Leone. På 
øyeklinikken i Lunsar skal 
vi på dugnad sette i stand 
boligen til Anne & Gudleik 
Huseby.  

 
 

Gatebarn i Grosny i 
Tsjetsjenia følges opp med 
15.000 kroner. Det samme 
gis til Sri Lanka med prioritet 
på flodbølgeofrene. 
Pastorskolen i Bondo, i 
Kongo, er støttet gjennom 
mange år, og det er avsatt 
10.000 kroner til dette 
arbeidet i 2005.  

Misjonsprosjekter 
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 Baluba 
Søndagsskolen har 

valgt nytt navn:  
BALUBA 

 

BA står for BArn og BAptist. 
L står for Levende, Lek og 
Læring.  
U står for Undervisning 
og Underveis. 
 

Baluba er et ord som 
kryssordløsere bruker 
om fest og glede. Vår 
søndagsskole skal være 
breddfull av glede, og 
iblant skal vi også ha 
fest! Vi hadde navne-
konkurranse. Til sammen 
4 kom med forslag. 
Noen hadde opptil flere. 
BABA ( Baptistbarn),  
var det som satte oss i  
arbeidsgruppa på sporet 
av det endelige navnet. 
Louise og Simen Andersen 
kom med BABA-forslaget 
og ble derfor de heldige 
vinnere av billettene til 
forestillingen Emil i 
Lønneberget. De andre 
forslagsstillerne vil også få 
en overraskelse som takk 
for innsatsen. Vi håper, 
ber og jobber for at 
Baluba vil bli en levende 
gren av vår menighet!  

Siden nyttår er 2 
nye menigheter tatt 
opp som medlemmer i 
Det Norske Baptist-
samfunn. De siste 10 
årene har menighets-
vekst hatt et spesielt 
fokus og mange menig- 
heter er blitt dannet.  
Flere av menighetene er 
dannet av innvandrere. 
 
av Jan Sæthre 
 

Siloam 
Aktiviteten blant ulike 
grupper av innvandrere 
som ønsker å dannet 
menighet er stor. Siloam 
Baptist Church ble ønsket 
velkommen av hovedstyret 
som medlem i baptistsam-
funnet i februar. Denne 
menigheten består av 
etiopere og er lokalisert 
i Oslo. 
 
Hammerfest 
I januar ble Arctic-kirken  
- Hammerfest baptist-
menighet ønsket velkommen. 
Den menigheten er et 

resultat av utpost-
virksomhet fra Nord-
kapp baptistmenighet i 
Honningsvåg. Birger 
Wroldsen har fulgt med 
fra Honningsvåg og leder 
den nye menigheten, som 
for øvrig leier lokaler i 
den gamle adventistkirken 
i byen. 
 
Gardermoen 
I området rundt Gardermoen 
har arbeidet med å plante 
en ny baptistkirke  
startet opp. Gardermoen 
kristne fellesskap har 
startet opp søndagsmøter 
både på norsk og engelsk i 
tillegg til barnearbeid. 
Linje og Terje Aadne 
leder dette arbeidet.  
 
Mange menigheter opp-
levd en fornyelse etter at 
flyktninger har blitt en 
aktiv del av menighets-
fellesskapet. Dette er 
inspirerende, samtidig 
som vår gudstjenesteform 
ofte utfordres. 

Det norske Baptistsamfunn 

Menighetsvekst 
fokuseres 



Returadresse: 
Skien baptistmenighet 
Herman Baggersgt. 1 
NO-3717 SKIEN 
- - - - B-økonomi - - - - 

Hans Willem og 
Aisha Osterloo fra 
Sierra Leone kommer til 
Skien Baptistmenighet 
torsdag 19. mai 19.00. 

 
av Roy Arild Jensen 
 
Møtet er åpent for alle og 
vi ønsker at mange skal 
komme og bli kjent med 
Skien baptistmenighets 
store misjonsprosjekt. 
 
Det er planer om å sende 

team fra Skien av frivillige i 
løpet av sommeren 
2006. Kanskje du er en 
av dem som vil være med? 
 
Det skal gjøres i stand 
hus til misjonærene 
Anne og Gudleik Huseby 
og deres barn. 
 
Dersom noen har lurt 
på hva den store 
containeren gjør ute på 
parkeringsplassen, så 
fylles den opp av ting 
som skal til Sierra Leone. 
 
Osterloo vil fortelle om 
forholdene i Sierra  
Leone og  Hans Martin 
Kløverød vil presentere 
prosjektet som Skien 
baptistmenighet er med 
på. Det vil også bli vist 
bilder fra Sierra Leone. 
Sierra Leone som er et 
av verdens fattigste land. 

 
Det vil bli lagt opp til en 
sosial hyggekveld og vi 
har vært så heldige å få 
Rose Marie Rønningen 
til å synge for og med  
oss. Hun skriver sanger 
som passer til temaet.  
 
Det blir servert deilige 
kaker og det vil være en 
utlodning med flotte 
premier. Denne til 
inntekt for prosjektet. 

Misjonærbesøk i mai 

Fra Sierra Leone til Skien 

Hans Willem Osterloo 

Aisha Osterloo  

Innhold 
 

 

 

Com Amore 

Hard studiojobbing resulterte 
i ny CD ... 
 

Side 10-11 

Vennskapsmenighet 

Sam Brisckson leder Victory 
Baptist Fellowship ... 

Side 12 

Bønn 

Arbeidsmålene setter fokus på 
bønnelivet ... 
 

Side 5 

Galenpanne er  
klar for familiefest ! 

Nr. 2/2005 - Årgang 19 

Skien Baptistmenighet 




