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Dugnad i Afrika 

Påmelding til Sierra Leone 
Som vel alle nå er 
kjent med, har vi tatt 
ansvaret for å sette i 
stand et hus for 
Anne og Gudleik 
Husby, som reiser til 
Sierra Leone som 
misjonærer neste 
sommer. Til dette 
trenger vi mennesker 
som vil reise til Sierra 
Leone for å gjøre denne 
jobben. I tillegg til 
jobbing, vil det bli 
muligheter for å se 
seg litt om. Hans 
Willem Oosterloo, 
som er vår kontakt-
person, har lovet å 
guide oss litt rundt. 

 

av Hans Martin Kløverød 

 

Bidrag 
Dette vil være menighetens 
bidrag til å hjelpe mennesker 
i verdens fattigste land. 
For de som reiser tror vi 

det vil være en opplevelse 
for livet. 
 

Det vil alltid være personer 
til stede som vet hva 
som skal gjøres og du 
kan være trygg for at 
det vil være arbeidsopp-
gaver for alle. Noen har 
allerede meldt seg til å 
være med, og vi ber om 
at dere som vurderer å 
være med tar kontakt 
snarest mulig. 
 

Påmeldingsfrist er satt til 
senest 1. november. 
 

Egenandel er kr 10.000. 
Senere vil vi ha en samling 

med alle påmelde og 
interesserte, hvor vi legger 
fram planer og informasjon 
som vi har. Vi skal sende ut 
grupper på 5 – 7 personer i 
perioder på 14 dager. I 
første omgang ønsker vi 
å ”fylle opp” to slike 
grupper, med mulighet 
for en tredje gruppe 
dersom mange melder seg.  
 

Reisetider: 
Pulje nr. 1 
Avreise mandag 20. mars – 
hjemkomst mandag 3. april 
Pulje nr. 2 
Avreise mandag 3. april 
– hjemkomst mandag 
17.april 
(Eventuelt) Pulje nr. 3 
Avreise mandag 17.april 
– hjemkomst mandag 1. mai 
 

Interessert? 
Ta kontakt med: 
Hans Martin Kløverød 
 35 94 12 93  
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Veiviser’n 
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre 
Medarbeidere: Tove B. Jensen, Julie 

Holm, Inge Taranger  
 

Herman Baggers gate 1, 3717 Skien 
Internett: baptist.no/skien 
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 
Sveinung Vaagen  45 23 45 08 

Rønningjordet 10, 3718 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: 
Ingrid Eikland 35 53 54 08 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Søndagsskolen: 
Anette Stensbøl 35 53 07 11 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Trall: 
Margareth Erikstad 35 53 29 01 
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: 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 

For mange tanker 
 
Noen ganger, eller egentlig det meste av 
tiden føler jeg at jeg tenker og tenker. Som 
regel er det nyttige tanker. Men noen ganger 
greier liksom ikke tankevirksomheten å ta 
slutt. Hva gjør jeg da, når hodet er fullt, 
men det skulle gjerne være plass til litt 
mer? 
 
Et godt spørsmål. Tror at mange kan ha det slik i 
perioder. Da er det viktig at både du og jeg tar en 
ryddesjau. Det er jo det vi gjør når huset ser litt 
lurvete ut. Vi må av og til ta en opprydding i 
tankene våre. Hvordan gjør en så det? 
 
Tenk at du har mange skuffer. I hver skuff putter 
du det som ligner på hverandre. Alt om ungene 
dine putter du i en skuff og så videre. Da er mye 
lettere å finne det igjen. Og så skaper det ikke så 
stort trøbbel for deg. Så kan du dra ut de  
forskjellige skuffene alt etter når du trenger dem, 
eller har tid til å gjøre noe med dem. 
 
Jesus ønsker at hodene våre skal være fylt med 
tanker om Ham. Vær lur og tenk en tanke om Je-
sus hver dag. Det vil prege innholdet i hodet ditt, 
og jeg tror at dagen din vil bli annerledes også. 
Tørr du ta sjansen på en tanke til?? 
 
 

Kari Nøtland Sæthre  
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Eller trenger du kanskje 
noe annet? Noe nytt, 
kanskje? Ny bukse eller 
jakke eller sko — noe 
som passer litt bedre 
denne høsten, enn klær-
ne fra i fjor. Hva med ny 
mobil eller oppvaskma-
skin eller TV med flat-
skjerm? Kanskje du rett 
og slett kunne behøvd 
en ny bil eller et bedre 
sted å bo? 

 

Vil du heller ha noe an-
net, ikke en ting, men 
noe annet? Vil du heller 
ha bedre tid, mer tid til 
å være sammen med 
venner eller mer tid til å 
vise at du setter pris på 
familien eller mer tid til 
å bry deg om noen som 
trenger deg? 

 

Er du syk? Vil du bli 

frisk? Vil du våkne hver 
morgen etter en god 
natts søvn og glede deg 
til dagens gjøremål? Vil 
du klare å gjøre de ting-
ene du gjorde før? Vil 
du slippe medisinene og 
dietten? Vil du at smer-
tene skal slippe deg?  
Er du redd? Vil du bli 
trygg? Vil du våkne hver 
morgen etter en god 
natts søvn og kjenne at 
det er godt å leve? Vil 
du klare å være deg 
selv? Vil du slippe angs-
ten? Vil du at de onde 
tankene skal slippe deg? 
Hæ… er du tørst nå 
igjen? 

 

«Den som drikker av det-
te vannet, blir tørst igjen. 
Men den som drikker av 
det vann jeg vil gi ham, 

skal aldri mer tørste. Det 
vann jeg vil gi ham, skal 
bli en kilde i ham med 
vann som veller fram og 
gir evig liv.» (Johannes 4. 
13–14)…… 
Sa Jesus. 

 

Ingen lever et helt liv 
uten å bli tørste om og 
om igjen.  
Ingen lever et helt liv 
uten å trenge noe nytt. 
Ingen lever et helt liv 
uten å behøve mer tid. 
Ingen lever et helt liv 
uten å håpe på bedre 
helse. 
Ingen lever et helt liv 
uten å lengte etter stør-
re glede. 

 

Men, 

 

Alle kan leve et evig liv 
uten å trenge noe mer!  

Pastor Sveinung Vaagen 

Pastorens hjørne 
 

”Tørst?” 

 
Er du tørst? Vil du ha noe å drikke?  
Kaffe, te, melk, juice, cola eller  
kanskje et glass med kaldt vann?  
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Mitt  
sangvers 

Eivind Strandheim 

Jeg vet et sted 

et vidunderlig sted. 
Hvor hver skyldig  

og forlatt 

finner nåde og fred. 

Hvor alt galt jeg har gjort, 

og alt galt gjort mot meg, 

ble naglet der med ham, 

naglet til et kors. 

Vi gratulerer 
 
40 år: 
Jarle Stensbøl 28. oktober 
 

50 år: 
Magne Hultgren 2. november 
Per Arne Lysø 3. november 
 

Nyfødte: 
Gro Juve og Olaf Andresen, to gutter Markus og 
Elias 28. august.  
Gunn og Trond Andresen, ei jente Iselin 31. august.  

Døde 
Bertha Eriksen - 9. august 

Program i oktober og november 
2. oktober 10:30 Gudstjeneste. 
Per Midteide taler. Basis synger. 
9. oktober 17:00 Kveldssamling. 
Magne Hultgren taler. 
16. oktober 19:00 Thomasmesse. 
Per Midteide taler. Øystein Aasheim synger. 
23. oktober 17:00 Åpen dør. 
Harald Edvardsen taler. Jenny Brynsholmen synger. 
27-29. oktober Loppemarked på Stevneplassen. 
30. oktober 10:30 Gudstjeneste. 
Sveinung Vaagen taler. Arnhild & Heidi synger. 
6. november 17:00 Ungdomsgudstjeneste. 
Sveinung Vaagen taler. Con Amore synger. 
13. november 10:30 Sang– og musikkgudstjeneste. 
Per Midteide taler. Seniormusikken m.fl. synger. 
20 .november 17:00 Åpen dør 
Sveinung Vaagen taler. Basis & Tove Skyer synger. 
27. november 10:30 Gudstjeneste 
Arne Holte taler. Pål Ellefsen synger. 
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av Kari Nøtland Sæthre 
 

Viktigste vekstgrunnlag 
for en menighet er at 
det finns mange barn og 
ungdommer. Derfor satser 
menigheten på å gi dem 
et godt og trygt miljø, 
hvor de kan vokse og 
trives sammen med Jesus.  
Stian Taranger har vært 
ungdomsleder i snart 6 
år. Men han har alltid 
vært med i en eller an-
nen virksomhet knyttet 
til barn eller ungdoms-
arbeid så lenge han har 
levd. Er det noen som 
kjenner barn og ungdoms- 
arbeidet, så må det være 
Stian. 
 

Hva tenker du når du hører 
ordet ungdom? 
Når jeg tenker på ungdom 
i kirken tenker jeg på noe 
positivt. Ungdommen 
her er aktive og livlige. 
Ordet ungdom minner 

meg stadig på den jobben 
jeg har å gjøre for og 
med dem. 
 

Hvorfor engasjerer du deg 
i ungdomsarbeidet? 
Måtte ta et valg om det 
skulle bli barnearbeid 
hele døgnet siden jeg 
jobber som førskolelærer 
eller litt avveksling med 
ungdom. Jeg valgte ung-
domsarbeidet. Dette er 
ingen plikt bare for å gjøre 
noe. Men jeg har lyst til 
å gi min takknemlighet 

for hva jeg fikk ta del i 
ungdomsåra, videre til 
andre. 
 
Hvorfor er det viktig å 
drive ungdomsarbeid? 
Mitt hovedmål er at jeg 
ønsker at alle skal bli 
kjent med Jesus. Vi vet 
at de fleste som blir kristne 
gjør dette valget når de 
er mellom 13 -19 år. 
Derfor er denne gruppen 
kjempeviktig. Mitt neste 
mål er at ungdommene 
er og blir en del av 
menigheten. Derfor er 
mitt hjertesukk at  
ungdommen arrangerer 
møtet på søndager for 
hele menigheten og at 
menigheten kan komme 
på de unges premisser. 
Jeg ønsker at menighet 
skal være glad i de unge 
og også vise det ved 
snakke med dem og bry 
seg om dem. 

Barn og ungdom gjøre en menighet levedyktig 
 

Arbeidsmålene prioriterer barn 
og ungdom 
 

Hva er en kirke uten barn og ungdom? Ganske død og stille. Kan-
skje bekymringsfri. Men hvor er latteren, den spontane gleden og 
ikke minst dem som skal gi Gudsordet videre etter noen år? 

Stian Taranger 



av 6 

Aktiv sommer 

Baptister på tur 

 

Sommeren er ikke bare til for late dager og avslapping. Det er 
også en utmerket mulighet til å dra på leir eller tur sammen med 
andre baptister. Denne sommeren har Basis vært i Birmingham 
på Verdens Kongress. Ungdommene har vært på Skjærgårdsgospel 
og leir på Vegårshei. Mens de ”eldste av de yngste” har vært på 
Juba-leir på Kornsjø. 

av Julie Evensen Holm 

 

1. Hvorfor dro du på leir? 
2. Kan du i korte trekk 
beskrive oppholdet? 
3. Hva er ditt beste minne 
fra turen? 
4. Hva sitter du igjen med? 
 
JUBA - LEIR 

Christin Severinsen (14) 

 

1. Først og fremst gledet 
jeg meg til å se igjen gamle 
venner fra tidligere leirer. 
I tillegg er det en kjempe 
bra leir. Hvert år møter 

jeg nye mennesker og får 
nye venner og det er gøy. 

 

2. Det er veldig mye felles 
og det er bra. Alle spiser 
sammen og alle er på 
møtene. På ettermiddagene 
var det som regel noen 
leker og litt ballspill. Vi fikk 
mye ut av dagene, fordi vi 
ble vekt kl 08.00. Hver dag 
var vi på to møter, et mor-
genmøte og et kveldsmøte, 
og bibeltimer på dagen. Så 
var det leggetid kl.23.00, 
og da var det rett i teltet, 
smiler Christin lurt. 

 

3. Vel, jeg ble tatt for å 
løpe ute etter leggetid 
med hvite klær. Det ble 
ikke noe bedre når store-
broren min Lars kom og 
fulgte meg tilbake til teltet, 
ler Christin uhøytidlig. 

 

4. Jeg sitter igjen med 
mange bra opplevelser og 
minner. Jeg husker spesielt 

at under misjonsmarkedet 
fikk vi inn masse penger. 
Det var utrolig moro å 
være med på. 
 
SKJÆRGÅRDSGOSPEL 

Marte Bassebo (21) 
 

1. Jeg dro vel fordi jeg har 
vært der før og har erfa-
ring med at det er bra. 
Det er bra konserter og 
et kjempe arrangement. 
Det er gøy å dra på tur 
med gode venner og bo i 
telt, smiler Marte. 
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2. Ja, i korte trekk er det 
knekkebrød og syltetøy 
til frokost. Våkne i varmt 
telt, bibeltimer, bading, 
grilling og konserter. Det 
er nok en kort og grei 
beskrivelse, tror jeg.  

 

3. Det jeg husker best er 
Larry Norman. Konserten 
hans på lørdag og møtet med 
han på søndag var utrolige. 
Han var veldig inspirerende. 

 

4. At turen var bra, alt svarte 
absolutt til forventningene 
mine og det er gøy. Det 
er deilig med en kristen 
input om sommeren når det 
ikke skjer så mye i kirken. 
 
BIRMINGHAM 

Rune Brynsholmen (35)                         
 

1. Jeg syns det er veldig moro 
med konferanser. Det er 
mange nye mennesker og 
veldig gøy å få lov til å spille 

for så mange mennesker. 

 

2. Vi fløy over til Stansted, 
og derfra kjørte vi buss til 
Birmingham. Der bodde vi 
på hotell alle dagene vi var 
der. Selve konferansen er 
enorm. Mange mennesker, 
bra musikk, bibeltimer, møter 
og forskjellige foredrag.  

 

3. Mitt beste minne må 
være konserten, som vi 
hadde på utescenen den 
siste dagen. Det var en 
utrolig opplevelse. Det 
var avslutningen på hele 
kongressen og dermed var 
det også utrolig mange folk. 

 

4. Mange positive opplevelser 
og en følelse av at baptistene 
er flere enn man tror. Jeg 
har virkelig fått oppleve den 
gleden det er i fellesskapet 
mellom oss ifra Skien og i 
tillegg det fellesskapet vi 
får fra andre baptister 
gjennom vår felles tro.  
 

VEGÅRSHEI 

 

1. Jeg dro for å treffe igjen 
gamle venner og selvsagt 
for å få nye. Det er deilig 
med litt kristent påfyll i 
sommerferien, forteller 
Linnea. 

 

2. Alle sto opp kl. 08.30 
hver dag. Vi hadde alle 
måltider felles og hver 

dag var det to møter. 
Først morgenmøte rett 
etter frokost og kvelds-
møte på kvelden. Ellers 
var det ganske fritt på 
dagtid. Det var ballspill, 
bading og bare kos. 

 

3. Du hinter vel til Kenta, 
sier Linnea med et lurt 
smil om munnen. (Linnea 
fant kjærligheten på leir… ) 

 

4. Jeg sitter igjen med mange 
gode minner, et nærere 
forhold til vennene mine 
og ikke minst et nærere 
forhold til Gud. Jeg føler 
alltid at jeg kommer nærere 
Gud på leirer. Er ikke 
helt sikker på hvordan jeg 
skal forklare det, det er 
kanskje noe med miljøet 
og menneskene som 
gjør at det blir lettere å 
fokusere på Gud. 

Linnea Dale (16) 
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av Kari Nøtland Sæthre 

 

Det var ca. 25 entusiastiske 
medlemmer fra Basis med 
litt hjelp fra Con Amore 
som reiste med fly over til 
England i slutten av juli. 
Koret fikk 3 uforglemmelige 
dager hvor fokuset hele 
tiden var – Jesus Kristus 
det levende vann. Det vi 
visste helt sikkert var at vi 
skulle synge for den tid-
ligere fredsprisvinneren 

Jimmy Carter pluss litt mer. 
Korturen til Birmingham 
var et punktum, eller kanskje 
et komma, som korleder, 
for Anne-Marie. Hva skal nå 
denne ”energibunten” og 
dyktige musikalske damen 
finne på? Dette og flere 
andre spørsmål skal du 
få svar på. 
 
Hvorfor korarbeid Anne-
Marie? 

Kor er en berikelse for en 
menighet. Det formidler 
mye av Guds godhet og 
storhet, samtidig som 
musikk skaper begeistring 
og felleskap. Ved å være 
med i kor får en også reist 
en del og opplevd andre 
menigheter og kulturer. 
Det er gøy for alle! 
 
Du fikk ideen om å starte 
Basis. Er du fornøyd?

Verden rundt med kor … 
Unge voksne koret Basis fikk den unike muligheten å delta på 100 
års jubileum for BWA–Baptistenes verdensallianse i Birmingham. 
Anne-Marie Dønnestad ledet koret på bibeltime med sparsomt 
med teknisk utstyr, i en kjempestor symfonihall, på en utendørs-
scene i øs pøs regn og på storsenen med ca. 13.000 i salen. Det at 
Anne Marie ledet koret var ingen sensasjon. Men at dette var en 
historisk kortur, var vemodig. 

n 9 

Ideen om Basis kom for 
9 år siden, fordi mange i 
ungdomsmiljøet hadde 
lyst til å synge. De var blitt 
for voksne til å synge i Con 
Amore, men var ikke klar 
for å synge i menighets-
koret, som da eksisterte.  
Tilbudet var for dem fra 
25-40 år pluss. Dette har 
vist seg å være et bra tilbud 
til småbarnsforeldre og 
andre unge voksne. Ingen 
ønsker å slutte på grunn 
av alder. Ideen har nok svart 
til forventningene jeg hadde. 
Jeg ønsket at koret skulle 
være et sted hvor en kan 
be med seg arbeidskollegaer, 
naboer og andre. Slik har 
det blitt og noen har 
også via koret fått en 

kirketilhørighet. 

 

Er det mye jobb å planlegge 
og å gjennomføre en kortur?
Anne-Marie svarer bekref-
tende på dette. Det tar tid 
å forberede sanger både 
alene og sammen med 
koret. Konferanser er 
mye planlegging. Alt må 
times til siste sekund. 
Men jeg har vært heldig 
å kunne overlate alt det 
praktiske rundt reisene 
til andre. 
 
Forberedelse til korøvelse. 
Det som nok har vært 
mest arbeidskrevende 
er å finne sanger som 
kan brukes i koret og 
også noe som koret liker. 
Det skal passe i forskjellige 

sammenhenger og være 
noe som menigheten 
setter pris på. Det finnes 
lite norske sanger som 
er ferdig arrangert for 
kor. Det som finnes er 
en stilart som ikke Basis 
liker. Derfor faller valget 
ofte på engelske sanger. 
 
Du gir deg nå med kor for 
en stund. Hva skal du nå 
finne på? 
Jeg har nesten alltid holdt 
på med kor. Har vært 
med i kor i 28 år. Spilte 
i kor fra jeg var 15 år og 
har dirigert siden jeg var 
20. Derfor kjente jeg nå 
det var på tide med en 
pause. Det er rett og slett 

Fortsettelse side 14 

Anne Marie Dønnestad dirigerer Basis på verdenskongressen i Birmingham 
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Nytenkning i barnearbeidet 

Baluba er i gang 

Søndag 18. september 
var en dag som mange 
hadde sett frem til 
med spenning og glede. 
Dette var oppstarten 
for søndagsskolen 
Baluba. Navnet ble 
dannet i våres etter 
en navnekonkuranse. 
BA står for barn, L 
står for levende, lek 
og læring, U står for 
undervisning og un-
derveis og BA til 
slutt står for baptist. 
 
av Kari Nøtland Sæthre 

Hvorfor noe nytt? 
Søndagsskolen fungert 
ganske bra, som den var. 
Men ønsket var å skape 
noe som var enda bedre. 
Det å skape 1 time på 
søndag, som ungene ville 
huske og ikke glemme før 
eventuelt neste søndag 
var målet. Bente Hoppe-
stad, Anette Stensbøl og 
Gunn Andresen har vært 
primus motorer for 
arbeidet. De har stått på 
og hentet informasjon 
og inspirasjon fra andre 
steder. Og så har de 

tilpasset dette til vår kirke. 
 
Mange medhjelpere 
Hensikten med en ny 
organisering av søndags-
skolen er at ansvaret 
delegeres ut til mange 
personer. Dermed blir 
det ikke bare noen få 
som ansvaret hviler på. 
Pr. i dag er det 31 ulike 
medarbeidere i Baluba. I 
tillegg er det 17 stykker 
som har sagt ja til å være 
forbedere. Oppgavene 
er fordelt på sang, musikk, 
teknisk, undervisning, 

Balubalederne ønsker velkommen 
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drama, smågrupper, 
aktiviteter, kulisser, 
møteverter og kostymer. 
Ønsket er at alle kan 
gjøre litt uten å føle at 
oppgaven tynger. Bente 
Hoppestad ønsker fort-
satt flere medarbeidere, 
så bare ta kontakt. 
 
Visjon 
Hovedvisjonen er Jesus 
til barna. Ønsket er at 
barn som ikke kjenner 
Jesus skal bli kjent med 
Ham og at barn som 
kjenner Jesus skal bli 
mer lik Ham 
 
Verdier 
Baluba bygger sitt arbeid 
på 4 grunnverdier. Glede, 

trygghet, vennskap og 
kunnskap. For å fremelske 
disse verdiene, brukes 
forskjellige virkemidler. 
Det er blant annet under-
visning i storgrupper, lek 
og aktiviteter, smågrupper, 
sang og dans, bønn og 
minneord og masse, 
masse mer. 
 
Logo og maskot 
Mange lurer sikkert på 
hvorfor logoen til Baluba 
er blitt en tusenbeiner. 
Tanken bak den er at 
alle barna skal ha noe å 
holde i når de går til 
Baluba. Derfor er denne 
blitt sydd i menneske-
størrelse. Den kan haes 
på og den kan ligge for 

seg selv å se på. Dermed 
blir den som en maskot, 
noe som ungene gjen-
kjenner fra gang til gang. 
Når den kommer er det 
Baluba. 
 
Søndag 18. september 
Masse skulle klaffe og 
være på plass innen denne 
dagen. Ønsket helt i 
starten var nok at alt av 
ideer og tanker skulle 
være der. Men det ble 
ikke lett og etter hvert 
ikke så viktig. Tanken er 
at mye nytt skal bygges 
på de 3 undervisnings-
rommene i underetasjen. 
Men dette kommer etter 
hvert. Ungene må ha noe 
å glede seg til. Men mye 
var ferdig da dørene ble 
åpnet den 18. I under-
etasjen var det laget en 
sene, som hovedunder-
visningen var på. Ungene 
og også flere foreldre 
fikk oppleve en ufor-
glemmelig time.  

Tusenbeinet er maskotten for Baluba 
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Vi titter i arkivet 

Tips til Basis 

Menigheten vår har i 
”alle år” hatt et 
levende og godt 
sang- og musikkliv. 
Her om dagen kom 
jeg over et bilde av 
menighetens sang-
kor, som ble tatt for 
nøyaktig 100 år siden.  
 
av Hans Otto Dønnestad 

Her ser vi en forsamling 
av 15 sangere, som ikke 
akkurat strutter av be-
geistring og glede! Det 
var en alvorlig sak å 
synge i kor! Det som 
derimot er meget stilig, 
er antrekket til disse 
ærverdige sangerne. Og 
det er her jeg mener 
Basis har noe å lære. Se 

nøye på damene med de 
lekre, side kjolene og 
herrene med de mote-
riktige dressene med 
hvit skjorte og tversover 
eller slips! Tenk å få 
oppleve Basis i et slikt 
antrekk! Hvilken estetisk 
og åndelig ekstraopplevelse 
ville ikke det ha vært! 

Sangkoret omkring 1905, med sin leder Th. Sørensen stående bakerst i midten. Stående nr. 3 fra 
høyre er Hansine Hansen (senere fru borgermester Sigurdsen). Til høyre for Th. Sørensen står  

gartner Amundsen, og ytterst til høyre Kristiane Johnsen. 
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23. og 24. september 
dro de ansatte i me-
nigheten og fire fra 
menighetsrådet på 
lederkonferanse til 
Stavanger. 
Konferansen var ar-
rangert av Willow 
Creek Norge og hadde 
navnet The global 
leadership summit 
2005.  
 
av Christer Lilienberg 
 
Større delen av konfe-
ransen ble gjennomført i 
Willow Creeks hjem-
menighet i Chicago 
tidligere i år og vil nå bli 
gjennomført på storbild-
skjerm i 11 land og 130 
byer i hele verden i høst. 
 
Hensikten med å dra var 
dels å få litt mer tid sam-
men, få noen felles opple-
velser og inspirasjon. Vi 
ønsket også at de nye 
ansatte skulle få innblikk i 

det vi som menighet og 
ledelse hentet mye inspi-
rasjon fra de seneste 
årene. 
 
Vi kom til et meget vel-
smurt og velfungerende 
arrangement. Gode talere 
med stor innsikt i hva 
som skal til for å få en 
menighet til å vokse, ble 
blandet med innslag som 
handlet om personlig 
utvikling i lederrollen.  
 
Et gjennomgående tema 
var menighetens funksjon 
for å nå mennesker med 
det gode budskapet, men 
også hvor viktig det er 
med et engasjement for 
fattigdom og sykdom 
spesielt aids. 
 
Lørdagskvelden vendte vi 
tilbake til Skien og med 
oss hadde vi mange nye 
ideer masser av inspira-
sjon men også mye å job-
be videre med. 

Willow Creek 
 

Lederkonferanse 
i Stavanger 
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Tov Flatin 35 59 73 18 
Knut Aas 35 53 00 15 
Jan Alfsen 35 54 21 02 
Jon R. Lassen 35 52 49 00 
Svein-Erik Vatle 35 96 36 26 

Grenland Reisebyrå 
Torggata 9, 3724 SKIEN 

 35 52 89 50   35 52 82 15 

Torggt. - Gulset - Gråtenmoen - Siljan 
 35 58 89 00 

Siljan Utbyggingsselskap AS 
Sentrumsvn. 105 
3748 SILJAN 

 35 94 25 21 

WERGELANDSGT. 1   3724 SKIEN 
 35 58 74 00      www.mobile.no 

ERIKSRØD STENHUGGERI AS 

Melumveien 18, 3730 Skien 
Tlf. 35 53 30 82  

Åpnet: 8-15:30 (10-14) eller etter avtale 

Rektor Ønrsgt. 16, 3717 Skien 

Vakttelefon: 35 52 49 00 

  Risingvn. 2,  3716  Skien  
 35 59 14 30    35 59 14 31  

  boendreg@online.no 

Michelets vei 62, 1368 Stabekk 

Telefon 67 10 35 40 Telefaks 67 10 35 47 

nødvendig å ta et puste-
rom fra denne aktiviteten, 
for jeg føler ikke at jeg 
har så mye å gi akkurat 
her nå. 
 
Nå bruker jeg mye tid 
og energi i jobben min 
som allmennlærer, på å 
være mamma til to gutter 
og gjøre sånt som jeg 
ikke har hatt så mye tid 

til tidligere. Ellers kommer 
jeg til å være sekretær i 
programutvalget, stå i 
kassa på loppis og bake 
og hjelpe til der det 
trengs. Jeg ønsker fortsatt 
å spille på møter i kirken, 
men jeg vil ha tid til å 
føle og kjenne på den 
oppgaven Gud gir meg 
før jeg tar fatt på noe 
nytt. 

Fortsettelse fra side 9 

Anne-Marie S. Dønnestad 
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Arbeid 
Jeg har jobbet mye i Oslo 
og hatt mange store og 
interessante jobber. Jeg 
hadde mye av ansvaret 
for malerarbeidet da det 
nye Rikshospitalet ble bygd. 
Det var imidlertid ganske 
strevsomt; særlig fordi 
jag bodde i Skien og var 
ukependler til Oslo. 
Tidlig mandag morgen 
måtte jeg reise til Oslo 
for å være på jobb der 
hele uka. Det var rett 
etter jeg kom til Oslo i 
fjor at hjertet plutselig 
sa stopp, men takket 
være snarrådige kjente, 
kort avstand til sykehus 
og ikke minst mange 
som ba for meg, kan jeg 
i dag si meg frisk. 
 
Menighetsråd 
Foreløpig er det ikke 
lett å si så mye om mine 

inntrykk. Jeg har bare 
vært på et ordentlig 
menighetsrådmøte, men 
det er mye som virker 
spennende. For første 
gang har vi to pastorer 
til å ta seg av menighetens 
åndelige liv. Jeg er kommet 
inn i et menighetsråd 
med aktive og kreative 
mennesker. Jeg er en 
heldig gammel mann 
som får lov til å være 
med på dette. Min 
oppgave er å være med i 
eiendomsutvalget, og 
der tror jeg at jeg kan 
gjøre en bra jobb. 
 
Hobby 
Min store hobby er 
akvarium og fisk. På 
grunn av pendling har 
jeg ikke fått holdt på 
med dette så mye, men 
– dessuten er jeg stor 
Vålrenga patriot. Jeg er 

jo oppvokst midt i 
området de holder til, 
så det ble naturlig å gå 
på kampene. Denne våren 
har det vært ekstra moro 
å spørre Harald, Stian 
og Odd om hvordan de 
syns Vålrenga spiller og 
hvordan det står til med 
Odd/Grenland. 
 
 Akkurat nå 
Nå er jeg svært glad for 
at jeg har fått igjen Lappen 
etter sykdommen. Jeg er 
på utkikk etter jobb; helst 
her i Skien for både 
Reidun og jeg er lei av at 
jeg må pendle til Oslo. 
Jeg er spent på hvordan 
Gud vil legge dette til 
rette for meg. Han må 
ha en plan siden jeg fikk 
leve og nå føler meg 
frisk. 

Veiviser´n presenterer: 
 

Dag Nordli 
Alder:  60 år 
Bosted:  Falkum i Skien  
Født og oppvokst: Oslo  
Annet:  Gift med Reidun 
 
 
  

av  Inge Taranger 



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

Dugnad i Afrika 

Påmelding til Sierra Leone 
Som vel alle nå er 
kjent med, har vi tatt 
ansvaret for å sette i 
stand et hus for 
Anne og Gudleik 
Husby, som reiser til 
Sierra Leone som 
misjonærer neste 
sommer. Til dette 
trenger vi mennesker 
som vil reise til Sierra 
Leone for å gjøre denne 
jobben. I tillegg til 
jobbing, vil det bli 
muligheter for å se 
seg litt om. Hans 
Willem Oosterloo, 
som er vår kontakt-
person, har lovet å 
guide oss litt rundt. 

 

av Hans Martin Kløverød 

 

Bidrag 
Dette vil være menighetens 
bidrag til å hjelpe mennesker 
i verdens fattigste land. 
For de som reiser tror vi 

det vil være en opplevelse 
for livet. 
 

Det vil alltid være personer 
til stede som vet hva 
som skal gjøres og du 
kan være trygg for at 
det vil være arbeidsopp-
gaver for alle. Noen har 
allerede meldt seg til å 
være med, og vi ber om 
at dere som vurderer å 
være med tar kontakt 
snarest mulig. 
 

Påmeldingsfrist er satt til 
senest 1. november. 
 

Egenandel er kr 10.000. 
Senere vil vi ha en samling 

med alle påmelde og 
interesserte, hvor vi legger 
fram planer og informasjon 
som vi har. Vi skal sende ut 
grupper på 5 – 7 personer i 
perioder på 14 dager. I 
første omgang ønsker vi 
å ”fylle opp” to slike 
grupper, med mulighet 
for en tredje gruppe 
dersom mange melder seg.  
 

Reisetider: 
Pulje nr. 1 
Avreise mandag 20. mars – 
hjemkomst mandag 3. april 
Pulje nr. 2 
Avreise mandag 3. april 
– hjemkomst mandag 
17.april 
(Eventuelt) Pulje nr. 3 
Avreise mandag 17.april 
– hjemkomst mandag 1. mai 
 

Interessert? 
Ta kontakt med: 
Hans Martin Kløverød 
 35 94 12 93  
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