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Sierra Leone-dugnad

Innhold

Klar til avreise!

Burmeserne

Ønsker å få nye venner
og ha felleskap
Sidene 2-3

Luksefjell

består av Jarle Stensbøl,
Dag Frode Vaagsnes,
Rune Kristoffersen og
Mette Gundersen. De
har utreise 20 mars.
Den neste gruppen reiser
av Jan Sæthre
3 april, og består av Hans
Dugnadsgjengen reiser i Martin Kløverød, Thorbjørn
3 grupper, som hver skal Andersen, Geir Hafredal,
Arne Holte, Eivind
være 14 dager i Sierra
Leone. Den første gruppen Stranheim og Rolf Flatebø.
Nå er alt klart for
misjonsdugnad i Sierra
Leone. Containeren
med utstyret er
ankommet Freetown.

Rolf Flatebø skal også
være over i den gruppen
som reiser den 17. april.
Denne gruppen består av
Åge Skyer, Tormod
Bergsland og Inge Taranger.
Vær med å be for
deltakerne og det arbeidet
som skal utføres i
verdens fattigste land.

Stor dugnadsinnsats på
speiderhytta
Side 10

Fasteaksjon

Ungdom ut av krig og krise er
årets tema
Side 13

Flyktninger fra Burma
ønskes velkommen !
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10 voksne medlemmer ble ønsket velkommen 15. januar

Ønsker vennefamilier
Søndag 15. januar
var en gledesdag i
menigheten. Det var
en livlig gjeng med
mange nydelige barn
som entret plattformen
den søndagskvelden
for å bli bedt for. 10
voksne ble ønsket
velkommen som
medlemmer. 1 er fra
Skien, de 9 andre er
fra Burma, som nå er
bosatt på Ulefoss og i
Bø. Burmeserne ble
medlemmer av
menigheten før jul,
men av praktiske
grunner ble de ønsket
velkommen denne
dagen.
av Kari Sæthre
Historikk
Burmeserene kom til Norge, som FN-flyktninger i
2004. De ble først plassert
på flyktningmottaket på
Ulefoss, før de etter hvert
har flyttet i egne boliger
eller leiligheter forskjellige
steder på Ulefoss eller i
Bø. Flere av Burmeserne
er baptister, men det

finnes ikke baptistmenigheter på Ulefoss eller i
Bø. Mange har gått i Den
Norske kirke, men et
ønske om å tilhøre en
baptistmenighet har blitt
større etter hvert. I juni
2005 fikk Per Midteide
den første kontakten
med dem. Etter det har
det blitt flere møter på
Ulefoss i Bø og noen av
Burmeserne har gjestet
vår menighet i løpet av
høsten 2005.
Burma
Burma som også kalles
Myanmar, er et land i
Asia med grenser mot
Bangladesh og India i vest,
Kina i nordøst, Laos i øst
og Thailand i sørøst.
Mange mennesker er
blitt drevet på flukt fra
militærjuntaens herjinger.
Burma er rikt på naturressurser som olje,
naturgass, metall og
mineraler. Burma har 3
årstider:vår, sommer og
vinter. Om våren regner
det og om vinteren kan
det bli ned til ca. minus

4 grader. 80 % av befolkningen er buddhister.
Men av de som er kristne
er 85 % baptister. Det
finnes mange forskjellige
slags folkegrupper. De
som vår menighet har
kontakt med kommer
fra 3 forskjellig slags
folkegrupper karen, chin
og kachin. Disse kan
ikke snakke sitt morsmål
med hverandre, men
kommuniserer på burmesisk.
Besøk på Ulefoss og i Bø
Jeg var så heldig å få
være med Per på et av
hans møter på Ulefoss
og i Bø. Vi ankom Ulefoss,
hvor en stor gruppe hadde samlet seg i hjemmet til
Elisabeth og Za Kung.
Det norske språket er
vanskelig å lære, men
Elisabeth og Za Kung
greide på en fin måte å
formidle mye fra deres
hjemmemenighet og fra
oppholdet her i Norge.
Men først måtte vi ha
kaffe og masse kaker og
frukt. Vi ble virkelig
godt mottatt. De fleste

Burmeserne på Ulefoss

satt på gulvet, noe jeg
og Per også gjorde etter
hvert. Å sitte på gulvet
er vanlig fra vårt hjemland, kan de fortelle.
Det å spise måltider
sammen som familie, er
også høyt prioritert.
De forteller livlig at de
har gått på ski, men at
denne aktiviteten nok
ikke var noe stor suksess.
Etter en liten andakt går
ferden videre til Bø,
hvor vi møtes i hjemmet
til John og Winnie. Her
er også en gruppe samlet.
Vi synger og deler Guds
ord. Til slutt ber vi alle
sammen om hverandre.

En utrolig god opplevelse.
Også her får vi deilig
bevertning.
Glimt fra en baptistmenighet i Burma
Elisabeth og Za Kung
forteller at de kommer
fra en baptistmenighet,
som har stor fokus på
misjon og å hjelpe foreldreløse barn. Her er
det søndagsskole, ungdomsgudstjenester,
damegrupper og vanlige
gudstjenester. De har
også bibeldager, hvor
det leses fra bibelen hele
dagen. Søndagsskolen
begynner kl. 06.00 –

08.30 på søndager. Kanskje
noe å tenke på for Baluba?
Adventstida blir markert
på en spes. måte ved at
barna går i tog gjennom
hele byen. Men det er
viktig å få tillatelse fra
myndighetene først.
Ellers kan det bli stoppet.
En vanlig uke for
Burmeserne
Uken går med til å lære
norsk. De voksne er tre
dager på skolen og 2
dager ute i praksis på
forskjellige steder i
kommunen. Noen er
Fortsettelse på side 14
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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:
Musikkarbeider:
Telefaks:
Kjøkken:

35 52 90 00
35 50 90 01
35 52 90 05
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– fredag 09:00- 12:00
( uker med oddetall)
-----------Musikkarbeider----------Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Tirsdag 11:00 –16:00
-----------------Utleie-----------------Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76
-----------------Ledere----------------Menighetsrådet:
Ingrid Eikland
Barnearbeidet:
Jarle Stensbøl
Baluba:
Anette Stensbøl
Bente Hoppestad
Trall:
Margareth Erikstad
Ungdomsgruppa:
Stian Taranger
Con Amore:
Rune Brynsholmen
Speider`n:
Geir Håkon Eikland
Basis:
Jenny Brynsholmen

35 53 54 08
35 53 07 11
35 53 07 11
35 59 02 70
35 53 29 01
35 52 36 96
35 50 01 22
35 53 54 08
35 50 01 22

Ønsker du forandring?
Mange har en dag, som byr på lite uforutsette ting
eller hendelser. Vi står opp, vasker oss, kler på oss,
spiser frokost, leser avisa og går på skolen eller til
jobben eller inn i stua til godstolen foran TV en. Dagen
går. Vi inntar lunsj og middag og kanskje en kaffekopp innimellom. Slik går dag etter dag. Og vi er
fornøyde, fordi vi vet hva vi skal gjøre eller finne på.
Men noen ganger ønsker vi oss ut av dette mønsteret.
Men det kan være by på ulike problemer. Vi vet
ikke hvordan vi skal takle uforutsette ting. Vi kan
bli utrygge og ønsker oss tilbake til det kjære og kjente.
Så der er vi igjen… Inne i det samme mønsteret
igjen. Er det galt med det. Nei lang der i fra. Men
jeg tror at alle har godt av en utfordring en gang
i blant. Det skjerper tankene våre og gir oss litt
mer å tenke på en bare det helt trivielle.
Jesus ønsker å gjøre din dag andreledes. Ved å
be og legge din dag i Jesu hender vet du aldri hva
som hender. Du sier kanskje at det tørr du ikke.
Jeg tror ikke din dag vil bli preget av uro og vonde
ting. Nei, jeg tror du vil bli rikelig velsigent ved å
gjøre det. Dagsrytmen blir kanskje ikke så mye
annerledes, men innholdet på dagen blir forandret,
når Jesus er med. Du er på jobben eller skolen,
men kanskje du her møter mennesker som du
ikke har registret før og som trenger deg.
Mange trenger en venn. Be om at du må bli en god
venn, som kan lytte, gi råd, oppmuntre eller bare VÆRE..
Kari Nøtland Sæthre

Pastorens hjørne

Hva er kristendommens viktigste
bidrag til verden?
Av Sveinung Vaagen

Er det kristen etikk og moral?
Nei, kristen etikk og moral
bygger på Det gamle
testamentet, akkurat som
jødisk etikk og moral. Alle
mennesker, uansett tro, har
også mulighet til å forstå
Guds gode vilje i moralske
spørsmål.
Er det den kristne kulturarv? Nei, den som bare
følger tradisjonen, havner
på avveie; poenget er
hvem som har inspirert til
den kristne kulturarv. Når
folk ikke kjenner ham, har
det mindre betydning om
de tilfeldigvis bor i et land
med julefeiring, flotte
kirker eller kors i flagget.
Er det kristent menighetsliv? Nei, Jesus sin
sterkeste formaning og
veiledning om livet i
menigheten handler om
noe folk mener er viktig,

uansett hvilken tro de har: I oldkirken formulerte
«Dere skal elske hverandre!» de kristendommens
Er det alle kristne aktivite- viktigste bidrag til verden
ter for å gjøre verden bed- sånn: Jeg tror på Jesus
Kristus, Guds enbårne
re? Nei, det finnes alltid
noen andre som gjør det Sønn, vår Herre, som
samme - om det er nød- ble unnfanget ved Den
hjelp, hjelp til rusavhengige Hellige Ånd, født av jomfru
Maria, pint under Pontius
eller eller eller…
Pilatus, korsfestet, død
Hva er da kristendommens og begravet, fór ned til
viktigste bidrag til verden? I dødsriket, stod opp fra
oldkirken var de hardt de døde tredje dag, fór
presset av sterke, åndelige opp til himmelen, sitter
strømninger. Kirken ble ved Guds, den allmektige
presset mot sentrum i den Faders høyre hånd, skal
kristne tro. Selvfølgelig derfra komme igjen for
var de opptatt av etikk og å dømme levende og døde.
moral, kristne tradisjoner,
Kirken er også i dag
menighetslivet og
problemene i samfunnet, presset av verdens
tankegods og åndelige
og de bidrog sterkt til
samfunnets beste. Likevel strømninger. Så la oss var det ett spørsmål som gjerne med andre ord
opptok dem mer enn noe og på andre måter enn
oldkirken - bidra med
annet: Hvem er Jesus?
det beste vi har: Jesus!
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Vi gratulerer
Mitt
sangvers 50 år:
Grethe Loraas

Randi Eriksen, 7.april
40 år:
Helge Hole, 27. april
Nina Hatledal Gotting, 30. april
30 år:
Tonje Reider-Nilsen, 23. april
Nyfødte:
Lena og Jan Sandmo, en gutt, Even, 29. november
Jacqueline Kamenzi og John Baptist,
fikk to jenter i desember
Janne Brynhildsen Hansèn og Torjus Hansèn,
ei jente, Mari, 8. januar
Tonje og Frode Reier-Nilsen, ei jente 11. januar

O Jesus ,åpne du mitt øye,
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det
høye som faderomhu
for meg bær.
Jeg har en bror som ved
Guds side vet om min sak
og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så
vide som himlens hvelving
strekker seg.
Jeg har er talsmann tro i
nøden, en trøster og
en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesu blod.

Forlovet:
Ida Nagelsen Hansen & Tomas Fhager, 20 januar
Nye medlemmer:
Anne Genoveva Therkelsen
Za Kung Mang To
Elisabeth Za Kung
Run Cung Chum Khar
Iang Tin Men Hmet Thang
Boi Hnin Tial Thong
Aye Mya San Boi Hnin
John Lai Dun
Winnie Bok Tong
Lian Za Nawl

Døde

Arne Petersen - 6. januar
Marie Eriksrød - 14. januar

Smågrupper er i gang

Smågruppene menighetens hjerteslag

”Smågruppene er
menighetens hjerteslag.” Slik formulerte
Per Midteide det da
smågruppelederne
var samlet til sin 2.
ledersamling torsdag
26. januar. Det
understreker bare
menighetens holdning
til gruppene.

tillegg planlegger Jan
og Kari
Sæthre å
starte opp
et åpent
kurstilbud
med utgangspunkt
i ei bok av
Rick Warren som heter
”Målrettet liv”.

Et møtested
De fleste uttrykker
takknemlighet for å bli
spurt om å være med i
en gruppe. Vårt mål er
at vi skal ha et tilbud til
alle som ønsker det! Så
ikke nøl med å melde
din interesse – ikke vent
av Harald Dønnestad
til noen kommer og
spør! Gruppene er ikke
Gruppene
et mål i seg selv, men vi
Det er nå 65-70
mennesker som er med tror det er et fint redskap
i en av menighetens 8- Gud bruker for at vi kan
10 grupper. Foreløpig har komme nærmere hverandre og nærmere Han.
vi 3 damegrupper, 1
mannsgruppe, 1 inter- Det skal være en møteplass der vi finner nytt
nasjonal gruppe og 3
mot, deler hverdagens
blandede grupper. I

gleder og sorger, deler
vår tro og tvil, og sammen
ser hva Bibelen kan fortelle oss som lever i det
21. århundre, - og slik vi
leser om at de gjorde i
Apg. 2.
Forbønn
Vi opplever det er en
spennende vandring vi
som menighet har lagt
ut på, og vi ber om din
forbønn for alle smågruppene og dens ledere.
Utfordring
Til slutt et lite sitat fra
den gamle vekkelsespredikanten Edin Løvås,
som i en alder av 85
fortsatt er brennende
opptatt av at mennesker
skal møte Jesus. Han
sier det slik: ”Det er
ikke form og struktur
som er de viktigste nøklene
for at mennesker skal
møte Jesus. Det er at
helt enkle mennesker
tør å dele sin tro med
andre mennesker.”
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Harald Skorpen er ”gjestedirigent”

Basis klar for ny korhelg!
Basis valgte i år å
vende seg mot Oslo
i sin søken etter
dirigent til korhelgen,
18. og 19. mars. Her
bor det en kar mange
av oss kjenner fra før
– Harald Skorpen.

det jo Oslo Gospel
Choir….

av Odd Kløverød

Gleder meg!
Det er klart jeg gleder
meg til å komme nedover
til dere, sier Harald på
telefon fra bydelen Bjerke
i Oslo. – Jeg har aldri
hørt koret synge, så det
skal bli gøy. Som mange
vet er Harald oppvokst i
Oslo 1. baptistmenighet,
og i ungdomstida møtte
han på mange av oss på
ulike treff og leirer i
”baptistregi”.
Familien
Jeg regner med at hele
familien blir med nedover,
fortsetter Harald. – Det
vil si min kone, Oddrun,
og barna våre Samuel
(7) og Simon (5). Harald

Harald Skorpen

forteller videre at han
har rukket å bli 36 år,
og at han arbeider i en
designbutikk i Oslo.
Oddrun studerer psykologi,
og går det som hun håper,
har hun ennå 5 år med
psykologistudier foran
seg. Når det gjelder
aktiviteter utover jobb,
har både Oddrun og jeg
vært med i lederskapet
for Oslo 3. baptistmenighet siden denne
startet opp som ei husgruppe i 1996. Inntil nylig
hadde vi hovedansvaret
for det musikalske i
menigheten. I tillegg er

Kor og korkurs
I Oslo Gospel Choir har
jeg vært med siden starten
for 18 år siden! Jeg synes
fortsatt det er veldig
gøy å synge her, og det
gir meg utrolig mye. Et
flott miljø, vi har fått
reist mye rundt i verden
og det har blitt mange
konserter. Jeg synes det
er fint at jeg kan gi videre
noe av det jeg selv har
lært. Har vært flere
ganger på Ålgård og
holdt korkurs for ”Karpos”,
og jeg har også vært
andre steder og hatt
korhelger lik den vi nå
skal ha i Skien. Jeg gleder
meg! avslutter Harald.
Dersom du som leser
dette også kunne tenke
deg å være med denne
helgen, er det bare å ta
kontakt på telefon 35 5
52 12 44 eller mobil 92
28 54 63! Denne helgen
er det nemlig mulig med
gjesteopptreden i Basis!

Hilsen fra
omsorgsutvalget
av Else Holte

Menigheten har delegert
en del omsorgsoppgaver
til medlemmene i
omsorgsutvalget, men i
prinsippet burde vi alle
være omsorgspersoner".
Det er vårt ønske at vi
alle må vise omsorg og
omtanke for noen av de
andre i menigheten. Her
er noen av oppgavene våre.
• Besøkstjeneste til syke
og gamle i menigheten.
Dette arbeidet trenger
vi hjelp til - både ved
at dere sier i fra når dere
får vite om noen er syke
eller går gjennom en
vanskelig periode. Vi
trenger også frivillige til
besøkstjenesten. Vi
blir glad om noen vil

hjelpe oss.
• Alle over 75 år får

blomst og besøk til jul.
• Alle jubilanter får

blomsterhilsen.
• Blomst til dem som er

innlagt i sykehus

• Sende et fødselskort

når medlemmer får
barn.
• Pensjonistfest på vårparten.
• Organisere transporttjeneste.
Dette året består
omsorgsutvalget av:
Tore Jensen, Liv Flatebø,
Ragnhild Kiste og Else
Holte, leder. Fra menighetsrådet: pastor Per
Midteide og Ingrid Eikland .

Ønsker du transport til kirken?
Ring til:
Tore Jensen
35 52 53 62
Liv Flatebø
35 53 57 95
Else Holte
35 52 68 77

Program i
mars og april

Søndag 5. mars 10:30
Gudstjeneste. Tor Rønneberg
taler. Baluba.
17:00 Afrikakveld med Jan Sæthre
Weekend 10.-12. mars
Ungdommens kampanjehelg
Søndag 12. mars 17:00
Gudstjeneste med Kai Tore
Bakke, Rudi Myntevik,
Sveinung Vaagen, Con Amore
Skitur på formiddagen.
Weekend 18.-19. mars
Basis har øvelseshelg
Søndag 19. mars 17:00
Sanggudstjeneste, Basis og
Harald Skorpen. Baluba.
Søndag 26. mars 10:30
Åpen Dør: ”Livet”. Baluba.
17:00 Eldrefest.
Søndag 2. april 10:30
Gudstjeneste med nattverd,
Sveinung Vaagen, Logos, Baluba.
Palmesøndag 9. april 10:30
Åpen Dør m/innslag fra
påskevandringen. Per Midteide.
Skjærtorsdag 13. april 18:00
Skjærtorsdag-gudstjeneste,
Per Midteide
1. påskedag 16.april 11:00
Påskedagsgudstjeneste ,
Per Midteide
Søndag 23. april 10:30
Gudstjeneste. Per Midteide.
Baluba.
17:00 Familiefest. Logos.
Søndag 30. april 17:00
Gudstjeneste ved ungdommene.
Sveinung Vaagen & Con Amore
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Speiderhytta

Konfirmasjonsweekend på Ål i Hallingdal

Snart ferdig til bruk

Godt vennskap er en god ting
7 konfirmanter fra Skien, 2 ledere og 1 fullstappa bil dro av sted
20. januar til leirstedet Torpomoen på Ål i Hallingdal. Konfirmantene fra
Østlandet og Sørlandet reiste langt for å ha en helg i sammen.

En kaffekoppe eller to hører med for dugnadsgjengen

Mange arbeidstimer
har gått med og flere
liter kaffe. Men nå
står den snart ferdig
til bruk, speiderhytta
i Luksefjell.
av Inge Taranger

Et sted for hele
menigheten
Det er gått flere måneder
siden speiderne kjøpte
”ny” hytte i Luksefjell og
ga det hele til menigheten.
Ønsket er at dette stedet
skal bli et sted der alle i
menigheten kan dra for
å oppleve naturen.
En iherdig gjeng
Siden i høst har det

skjedd svært mye. En
gjeng på 10-12 stykker
har jobbet iherdig for å
gjøre hytta enda bedre.
Men det har vært ”den
harde kjerne” på 5-6
stykker som hver mandag
morgen har reist til
Luksefjell for å jobbe.
Hva er gjort?
Det er satt inn nye vinduer
og det er bygd ny gang
og inngang opp til 2.etasje.
Det er snekret, sparklet og
malt i stua og på kjøkkenet.
”Hytta” begynner virkelig å
ta form. Men noen hytte
i gammel betydning, er
det ikke. Den har en
grunnflate på 100 m2 og

har alle bekvemmeligheter
som vi forbinder med et
moderne ”hus”, inkludert
dusj og badstue. I 2. etasje
er de nå i full sving med
å lage til 2 gode soverom.
Drivkraften til å stå på
Det som driver disse
iherdige dugnadsarbeiderne
er 2 ting; For det første
å se at det blir et flott
sted hvor alle i menigheten
kan reise. For det andre
er det et utrolig flott
fellesskap som dugnadsgjengen får. Det er ikke
få lapskauser som blir
spist og tallet på kaffekopper og kaker er det
umulig å holde telling på.

Fra venstre: Sigrid Stensbøl, Sofie Andresen, Mathias Knudsen,
Kristin Severinsen, Mette Hafredal, Helene Forberg, Silje Jensen
(leder), Sveinung Vaagen (leder) og Marius Hjort.

kaldt, minus 16, så det ble
mange turer i varmestua!
Snøen dalte ned hele
fredagen, og vi brukte 2- Noen kosa seg også i
3 timer lenger inn antatt. svømmebassenget og
boblebad.
Men vi kom oss trygt
frem til kveldsmat og
Vi fikk også med oss
undervisning om Bibelen. mer undervisning om
Det ble god tid til å bli Bibelen, temamøte om
kjent med nye folk, og
alkohol, film og mye tid
også å treffe igjen gamle til å være sammen og
kjente.
kose oss. Som det sto i
Lørdag var full av aktiviteter. programmet:
”sannsynligvis årets hittil
De fleste var i slalombakken. Det var kjempe- koseligste kveld”…

av Silje Jensen

Søndag sto vi tidlig opp,
og rett etter frokost dro
vi ut for å leke i snøen. Vi
laget bål, sklei på rumpa
og på svære traktorhjulslanger. Disse ble
det skikkelig fart på ned
løypa. Noen av oss prøvde
å sitte på med beltebil.
Det var skikkelig gøy!
Vi rakk så vidt å komme
tilbake for å hente bagasjen,
før vi dro av sted hjemover
igjen. Turen gikk bedre
uten snø, og med en bil
full av ungdommer som
synger og ler, går tida fort.
Det var noen trøtte,
slitne, men glade konfirmanter og ledere som
ankom Skien Baptistkirke
søndag kveld. Alle enige
om at det er gøy å dra
på tur og treffe andre
konfirmanter.
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Vi titter i arkivet

Fasteaksjonen 2006

Treben ingen hindring

Ungdom ut av krig og krise

Den mannen som startet baptistenes misjonsarbeid i Norge, var
den danske sjømann og predikant Frederick Ludwig Rymker, som
var født nær Odense på Fyn 22. september 1819. Han kom til
Skien 22. september 1857, på 38 årsdagen, og der bosatte han seg
på gården Tolnæs med kone og to barn.

av Julie Holm

av Hans Otto Dønnestad

I 1946, året etter at
Rymker ble en kristen,
mistet han det ene benet ved et ulykkestilfelle.
Han fikk ganske snart et
kunstig ben, slik at han
uten større vanskeligheter
kunne gå omkring. Likevel
er det imponerende å
lese om alle møtene han
holdt i Skien, Porsgrunn,
Larvik og Langesund.
Han innrømmer at turene
til Larvik kunne være
smertefulle. I godvær
kunne han klare turen
på 7-8 timer hver vei.
En vinter falt han så
stygt at trebenet brakk i
stykker. Etter å ha ligget
hjelpeløs en stund kom
det til slutt noen som
fikk hjulpet ham videre.
Rymker var ikke noen
stor taler, men en god
sjelesørger. Han var

Mange unge har ikke opplevd annet enn krig i hele sitt liv. Hjem
og familier er ødelagt. Hva kan vi gjøre for ungdom som vokser
opp en krigs- eller krisesituasjon for å gi dem nytt håp – og en
framtid i fred?

Den 1. juledag 1858
døpte han for første
gang en person i Norge.
Det var den 18 år gamle
Carl Gundersen Kongerød, som ble døpt i det
iskalde vannet i Skienselva,
like nedenfor Tolnæs.
Carl Gundersen Kongerød var den Og den 22. april 1860
første som Rymker døpte i Norge ble den første baptist-

beskjeden av natur, men
han hadde et engasjement,
en tro og en glød som
gjorde at folk likevel kom
og hørte på ham. Drevet
av Kristi kjærlighet trosset
han trusler fra voldsmenn
med skarpslipte økser,
anmeldelser til fylkesmannen, innkallinger på
teppet hos byfogden og
bøter. En gang ble han
domfelt og ilagt en bot
på 5 spesidaler for å ha
forrettet nattverden.

menigheten i Norge
stiftet, nemlig Baptistmenigheten i Porsgrunn
og Solum" - senere
Skien baptistmenighet med 8 medlemmer. I
1963 flyttet Rymker
tilbake til Danmark.
Et treben var ingen
hindring for Rymker.
Hva er det som hindrer
oss i å gå inn i de
gjerningene Gud har
lagt ferdige for oss?

harde krigshandlinger.

Krigens grusomhet
Mange tenker først å
fremst på eldre mennesker
når de hører ordet krigsveteran, men i dagens
verden er det ikke lenger
slik. Krigsveteraner er
dem som har deltatt i og
opplevd krigens virkelighet, enten som sivil eller
som soldat. Svært mange
ungdommer, også jenter,
blir tvangsrekruttert til
ulike militære grupper,
Årets fasteaksjon
og har tilbrakt det
Fasteaksjonen er hele
meste av ungdomstiden
menighetens aksjon. Vi i militærleirer. - Mange
håper derfor at både unge jenter er kidnappet og
og eldre setter av tirsdag holdt som ”koner” for
4. april 2006, til dør-til- flere soldater. Ungdom i
dør- aksjonen for Kirkens Afghanistan og Rwanda
Nødhjelp og for ungdom har opplevd lignende
som lever i krig og krise. I forhold, forteller Atle
år ønsker Kirkens Nødhjelp Sommerfeldt, generalå sette søkelyset på situa- sekretær i Kirkens Nødhjelp.
sjonen til barn og ungdom
i land der det har vært Sudan
langvarige konflikter og I Sudan har det vært

krig i 20 år, og en hel
generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det
blitt undertegnet en ny
fredsavtale, og nå skal
disse ungdommene
være med og bygge den
nye framtiden.
- Det er krevende å bygge
opp et ødelagt land og
et næringsliv som ligger i
ruiner. Enda mer krevende
er det å bygge opp ødelagte
menneskesinn til å tro
på eget og andres
menneskeverd, sier
Sommerfeldt, og understreker at utfordringene
er enorme.
Vi trenger din hjelp
Fasteaksjonen er en invitasjon til menigheter
og lokalsamfunn i Norge
til også å være med på
denne store dugnaden
for å skape fred der
urett og krig har
foregått.
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Nytt fra menighetsrådet
Det er spennende og utfordrende å være med i menigheten! Vi er
velsignet med mange dyktige mennesker som engasjerer seg på
ulike områder. Menighetsrådet arbeider med blant annet disse
sakene i 2006.

ERIKSRØD STENHUGGERI AS

Melumveien 18, 3730 Skien
Tlf. 35 53 30 82
Åpnet: 8-15:30 (10-14) eller etter avtale

av Ingrid Eikland
Torggt. - Gulset - Gråtenmoen - Siljan
Rektor Ønrsgt. 16, 3717 Skien
35 58 89 00

Vakttelefon: 35 52 49 00
Grenland Reisebyrå
Torggata 9, 3724 SKIEN
35 52 89 50  35 52 82 15

Tov Flatin
Knut Aas
Jan Alfsen
Jon R. Lassen
Svein-Erik Vatle

35 59 73 18
35 53 00 15
35 54 21 02
35 52 49 00
35 96 36 26

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

Risingvn. 2, 3716 Skien
35 59 14 30  35 59 14 31
 boendreg@online.no

menighet med Johannes
3:16. De ønsker også mer
vaktmestere, andre er i kontakt med menigheten
skolen og noen jobber og har ønske om å få en
på sykehjem eller som
familie eller to, som kan
kokk. Mens andre kjører ha spes. kontakt med
lastebil. Barna er på skolen hver av familiene. Til
eller i barnehage. De
sammen er det 10
minste barna er ennå
familier og noen som er
hjemme.
alene. Dette vil gjøre
det lettere for dem å bli
Hilsen og vennefamilie kjent med menigheten.
Burmeseren hilser vår
Så ta utfordringen det vil
Fortsettelse fra side 3

Sentrumsvn. 105
3748 SILJAN
35 94 25 21

Michelets vei 62, 1368 Stabekk
Telefon 67 10 35 40 Telefaks 67 10 35 47

berike deg og din familie.
Ønsker du å være en venn
eller en vennefamilie for
Burmeserne, tar du kontakt
med Per Midteide på
mobil: 911 86 496 eller
menighetskontoret på
telefon 35 52 90 00.

Arbeidsmålene
Arbeidsmålene er blitt
presentert og vedtatt på
menighetens årsmøte 9.
februar. Disse tar utgangspunkt i menighetens
visjon og grunntanke.
Menighetsrådet har som
mål at det skal arbeides mye
mer med arbeidsmålene
for menigheten i framtiden.
Alle skal få være med på
prosessen, for å gjøre
målene til sine egne. I år
avventet vi dette, for at
de nye pastorene våre
skulle få være med hele
veien. Vi har satt opp at
vi allerede i september
2006 skal begynne å jobbe
med arbeidsmålene for
2007, og da vil vi også
evaluere visjonen.

•
•

•
•

•

•
•

i grupper eller husfellesskap
Styrke bønnetjenesten
Gjøre menigheten mer
synlig og kjent i presse
og media
Organisere misjonsengasjementet
Nominell vekst:
20 nye menighetsmedlemmer
Øke involveringen av
menighetens sang- og
musikkrefter
Videreutvikle barneog ungdomsarbeidet
Videreutvikle gudstjenestene
Optimalisere menighetsstrukturen

rådsmøte i januar. Det
fremkom mange hjertesukk og oppriktig omsorg og nød for mange
av våre medlemmer og
venner som vi ikke ser
så ofte - eller aldri på
våre samlinger. Vi drøftet
hva som kan gjøres, men
det viktigste med denne
samtalen var fokuset og
nøden bak. Vi ble ikke
ferdige med å snakke
om dette, men vi ønsker
å ha dette i bakhodet og
i våre bønner.

Medarbeidersamtaler
Menighetsrådet er
opptatt av å prøve å
ivareta de ansatte. I den
”Hvordan når vi de
forbindelse vil det i løpet
perifere?”
av våren bli gjennomført
Dette er arbeidsmålene ….var utgangspunkt for medarbeidersamtaler
til menigheten for 2006: en åpen og fin samtale vi med alle de ansatte i
menigheten.
• 100 personer inkludert hadde på et menighets•

Returadresse:
Skien baptistmenighet
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Sierra Leone-dugnad

Innhold

Klar til avreise!

Burmeserne

Ønsker å få nye venner
og ha felleskap
Sidene 2-3

Luksefjell

består av Jarle Stensbøl,
Dag Frode Vaagsnes,
Rune Kristoffersen og
Mette Gundersen. De
har utreise 20 mars.
Den neste gruppen reiser
av Jan Sæthre
3 april, og består av Hans
Dugnadsgjengen reiser i Martin Kløverød, Thorbjørn
3 grupper, som hver skal Andersen, Geir Hafredal,
Arne Holte, Eivind
være 14 dager i Sierra
Leone. Den første gruppen Stranheim og Rolf Flatebø.
Nå er alt klart for
misjonsdugnad i Sierra
Leone. Containeren
med utstyret er
ankommet Freetown.

Rolf Flatebø skal også
være over i den gruppen
som reiser den 17. april.
Denne gruppen består av
Åge Skyer, Tormod
Bergsland og Inge Taranger.
Vær med å be for
deltakerne og det arbeidet
som skal utføres i
verdens fattigste land.

Stor dugnadsinnsats på
speiderhytta
Side 10

Fasteaksjon

Ungdom ut av krig og krise er
årets tema
Side 13

Flyktninger fra Burma
ønskes velkommen !

