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Lær mer om andre nasjoner 
og mennesker 
Hvordan møter vi 
dem som har flyktet 
til Norge? Eller som 
kommer til landet 
vårt av ulike årsaker? 
 
av Kari Sæthre 
 
Vi er forsjellige 
Hvordan takler en ”stakkers” 
nordboer at det kommer 
mennesker fra andre 
steder på jorda til 
akkurat min menighet? 
Det er ikke alltid like 
lett å forstå hverandre, 
mest på grunn av språk, 
men også fordi kultur 
og levemåte kan være 
forskjellig. 
 
Burma 
Vår menighet har kontakt 
med flere familier både 
på Ulefoss og i Bø. Ni 

Burmesere er bl itt 
medlemmer av menigheten 
vår.10 forskjellige familier 
og enkeltpersoner har 
sagt ja til å være spesiell 
kontaktperson for 
vennene våre på Ulefoss 
og i Bø. Men vi trenger 
noen flere familier.  
 
Lære mer 
Ønske om å lære mer 
om Burma og evt. andre 
land, har vært etterspurt. 

Derfor ønsker menigheten 
å arrangere et seminar om 
møtet med andre kulturer 
og menneskene der.  
 
Hvem kommer? 
Det Norske Baptistsamfunn 
i samarbeide med Kirkelig 
Nettverk for integrering 
av flyktninger og innvandrere 
har ansvar for innhold i 
kurset. Terje Aadne, 
som er ansatt av DNB 
som integreringspastor, vil 
også delta. Vi håper også 
at sentrale personer fra 
International Organisa-
tion for Migration (IOM) 
vil være med.  
 
Gratis 
Seminaret er gratis. Så 
sett av denne datoen og 
kom og lær mer om 
andre folk og kulturer. 

Innhold 
 

 

 

Dåp 

I. pinsedag var en høytidsstund 
i menigheten 
 

Side 6 

Frivillig i Kambodsja 

Unni og Jakob er vel hjemme 
igjen 

Side 2-3 

Kristendomsskolen 

7 flotte ungdommer avsluttet 
kristendomsskolen  
 

Side 13 

Misjonsdugnad i 
Sierra Leone ! 

Nr. 3/2006 - Årgang 20 

Skien Baptistmenighet 



Unni og Jakob er hjemme 
igjen fra Kambodsja. 
Å bo i landet, har gitt 
dem mange opplevelser 
som de seint vil glemme. 
 
av Unni Thorbjørnsen 
 
Kunne ikke glemme! 
Et besøk i Kambodsja i 
2001 gav et ønske om å 
vende tilbake til dette 
fascinerende landet. Midt 
i oktober 2005 landet vi 
i hovedstaden, Phnom 
Penh, i et land som har 
en veldig spesiell historie. 

For tusen år siden var 
Kambodsja en stormakt 
som også omfattet store 
deler av det som i dag er 
Laos, Thailand og Vietnam. 
Den gang bygde de Angkor 
Wat, et av verdens 7 
under iflg. UNESCOS 
liste. I den nyere tid har 
landet vært hjemsøkt av 
kriger og vanstyre. Mange 
husker da kommunist-
lederen, Pol Pot, styrte 
landet på 70- tallet og 
ville omdanne det til et 
samfunn av risdyrkende 
bønder. Han brente 

skoler og bibliotek, og 
drepte en stor del av 
dem som kunne lese og 
skrive, flere millioner til 
sammen. Dette satte landet 
langt tilbake i utvikling.  
 
Arbeidet i Phnom Penh 
Kambodsja får en jevn 
strøm av kristne, fattige, 
forfulgte mennesker fra 
høylandet i Vietnam. 
Disse flyktningene blir 
internert i Phnom Penh, 
og Unni jobbet der som 
frivillig for FN. Hun 
underviste i helse og  

Frivillig arbeidsinnsats i Indokina 

Ferietur gav mersmak for Kambodsja 
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engelsk og 
sang kristne 
sanger og lekte 
med barna.  
En stor glede 
var det også å 
få undervise 
for sykepleier-
staben på et 
veldrevet 
amerikansk 
ledet syke-
hus, som gav 
gratis be-
handling til 
fattige. Hver 
morgen satt 
det flere hundre 
pasienter 
utenfor og 
ventet.... 
Jakob hadde 
sitt daglige 
arbeid på Universitetet, 
men han prøvde også å 
delta i arbeidet med 
barnehjemmet og med 
skolen til Im Ly. 
 
Menighetsliv 
I Phnom Penh fant vi en 
engelskspråklig, fillipinsk 
baptistmenighet som vi 
trivdes veldig godt i. 
Kirka var et uanselig 
hus, med stor aktivitet 
fra søndagsskole for 
hele familien, til bønne-

møter og bibelstudier. 
De vektla misjonsvirksomhet, 
hadde plantet 13 nye 
khmer menigheter på 10 
år og støttet misjoner i 
7 land. Det var et veldig 
godt samhold og god 
omsorg i menigheten. 
Bønnen var veldig sentral, 
og de hadde en sterk 
tro på at Gud hadde en 
plan for hvert menneske 
og på Hans støtte og 
hjelp i livet. 
 

Barnehjem 
Via kjente i 
Norge visste 
vi om et stort 
barnehjem 
som trengte 
støtte. Her 
har vi med 
penger fra  
familie og  
venner gjort 
mange forbed-
ringer både 
med mat og 
bygninger. 
Unni har 
undervist både 
barn og  
personale,  
og vi er blitt  
veldig glad i 
barna.    
 

Godt å kunne hjelpe 
Gjennom en khmer 
menighet ble vi kjent 
med en kvinne, Im Ly, i 
slummen som fortalte 
om Jesus og lærte fattige 
barn å lese og skrive i 
huset sitt, som var falle-
ferdig og fullt av smådyr. 
Vi fikk huset revet og 
bygd opp på nytt og skole-
materiell ble kjøpt inn.  
Aldri har vi sett en kvinne 
så takknemlig både til 
Gud og mennesker! 

Hektisk salgsaktivitet på fiskemarkedet i Phnom Penh 
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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 90 01 
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– 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 35 53 54 08 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Baluba: 
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 

Alt vokser og gror – 
Hva gjør du? 

 
Sommer, sol og regn gjør at alt i naturen 
vokser og gror. Busker og trær blir større 
og deler seg for å bli enda flere. Bærbusker 
og frukttrær deler med oss av det beste 
de har. Kan du ta noe lærdom av naturens 
under? 
 
Jeg har en syrinsbusk i hagen. For noen få år siden 
var den ganske puslete. Men i år kom den i all 
sin prakt. Masse blomster og masse deilig lukt. 
Men ikke nok med det. Nå myldrer det med små 
skudd til nye busker rundt hele treet. 
 
Sånn ønsker jeg også å leve. Jeg ønsker at livet 
mitt skal være godt rotfestet i Guds ord, slik at 
det får den næringen det trenger. Masse nok 
”gjødsel og regn” slik at jeg kan vokse og bli 
sterk i Ham.  
 
Jeg ønsker også at mennesker rundt meg skal få 
”smake” og se at Gud er god. Ønsket mitt er at 
mennesker i min menighet og i mitt privatliv skal 
få øynene opp for den Gud som kan forandre liv 
og som også gjør det. 
 
Da må du og jeg være opptatt av at vi skal få noe 
av Gud, noe som vi kan bringe videre til andre. 
Derfor - gå ikke glipp av de steder hvor du kan 
få noe fra den allmektig Gud. Da vil du vokse. 
 

 Kari Nøtland Sæthre  
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Pastorens hjørne 
 

Hva er mitt ansvar 
på Jorden? 
 
av Sveinung Vaagen  

Jesus ga ett nytt bud til 
sine disipler. ”Dere skal 
elske hverandre. Som 
jeg har elsket dere, skal 
dere elske hverandre”. 
(Johannes 13.34). Jeg liker 
å lese dette sammen med 
en sterk oppfordring i 
Det gamle testamentet: 
”Bevar ditt hjerte framfor 
alt du bevarer, for livet 
går ut fra det”. 
(Ordspråkene 4.23)  
 
Jeg har ansvar for å elske 
sånn som Jesus elsket. 
Han bevarte sitt hjerte. 
Han tok imot kjærlighet 
fra Gud, og han elsket oss 
så høyt at han gav sitt 
eget liv.  
 
Tok Jesus ansvar for meg? 
Nei, han tok ansvar for 
sitt eget hjerte. Gikk 

han på akkord med seg 
selv når han gav sitt liv? 
Nei, han ville gått på 
akkord med seg selv om 
han ikke hadde gitt sitt 
liv. Lot Jesus seg styre 
av mitt behov for frelse 
da han ofret sitt liv? Nei, 
han lot seg styre av sitt 
hjertes behov for å elske, 
da han ofret sitt liv? 
 
Hvorfor var Jesus villig 
til å dø for at jeg skulle få 
leve? Fordi han ikke var 
villig til å la sitt hjerte dø 
for at han selv skulle få leve! 
 
Jeg har ansvar for mitt 
hjerte. Det trenger både 
å ta imot og gi kjærlighet 
for å holde seg friskt. 
Fysiske hjerter trenger 
både at nytt, friskt blod 
kommer inn og å pumpe 

det ut. Ellers dør det. 
Vårt åndelige hjerte 
trenger både at ny, frisk 
kjærlighet kommer inn 
og at kjærlighet stadig 
pumpes ut. Ellers dør det!  
 
Hva er mitt ansvar på 
Jorden? Nesten ingenting, 
faktisk. Det er utrolig 
deilig å slippe ansvar. Jeg 
har bare ansvar for meg 
selv— for å beskytte 
meg mot mennesker 
eller omstendigheter 
som ødelegger mitt 
hjerte, for å slippe inn i 
mitt hjerte kjærligheten 
fra Jesus og andre som 
blir gitt meg, og for å 
møte mennesker og 
omstendigheter med en 
kjærlighet som holder 
mitt hjerte sunt og friskt. 
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Vi gratulerer 

 
30 år 
Sondre Taranger 10. september 
40 år 
Thorbjørn Andersen 12.august 
60 år 
Pål Ellefsen 3. oktober 
90 år 
Henny Halvorsen 5.oktober 
 

Nyfødte 
Jenny og Rune Brynsholmen, en jente, Minda, 12. mai 
 

Nytt medlem 
Heidi Engmo 
Gerd Enger 

Døpte 
Sofie Juve Andresen 
Christin Gulset Severinsen  

 

Mitt  
vitnesbyrd 

Magne Våga 

"Alle som tok imot ham, 
ga han rett til å bli Guds 
barn - de som tror på 
hans navn." Joh 1,12:  

 
Dette ordet førte til at 
Magne Vaaga, som når har 
rundet 80 år, ble en kristen. 
Da var han i 10-årsalderen. 
Den første som fikk høre 
at han hadde tatt imot 
Jesus som sin Herre og 
Frelser, var faren hans, og 
den dagen ble det stor 
glede i hjemmet. Magne 
ble tidlig oppfordret til 
selv å be til Gud, og det 
gjorde han. Han forteller 

at han mistet moren sin 
da han var 6 år, men at han 
fikk en ny mor, en stemor, 
året etter. Når moren 

hadde sin daglige bønne-
stund, ble alle 8 søsknene 
bedt om å være stille. Han 
begynte også i ganske ung 
alder å lese i Bibelen. Hele 
livet siden har han hatt 
det godt. Dette ønsker 
han å uttrykke sin glede 
og takknemlighet for. 
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I kveld kom jeg hjem 
fra kirken, fra en 
samling jeg er glad 
jeg ikke gikk glipp av.  
 
av Birgit Andersen 
 
Gud taler 
Denne våren har vært 
spekket med gode 
søndagssamlinger. Jeg 
er glad og velsignet! Vi 
er heldige, som har to 
pastorer, som er veldig 
gode til å forkynne og 
undervise. Jeg tror at jeg 
hver søndag i våres, har fått 
en liten ”aha”- opplevelse, 
blitt minnet på om noe, 
eller rett og slett hørt 
Gud tale til meg, gjennom 
det Sveinung Vaagen eller 
Per Midteide har sagt.  
 
Gud svarer meg 
Helt utrolig kan du si. 
Ja, og i dag ble jeg igjen 
forundret over det 
gudstjenesten var fylt av. 
Det var svar på mange 
av de spørsmålene og 
tankene vi i familien min 
hadde pratet om kvelden 

før. Merkelig… Men, da 
er det vel kanskje slik da, 
at Gud virkelig ser og 
hører alt vi snakker om 
og tenker. Og så kan 
Gud, i en søndagssamling, 
møte meg og berøre meg. 
Ja, dette er jeg glad jeg 
ikke gikk glipp av! 
 
Berøring gjennom sang 
Jeg er også glad jeg ikke 
gikk glipp av sangen til 
Bård Aasland og Jenny 
Brynsholmen i dag, eller 
Anne Therkelsen sist 
søndag, som alle sang 
tekster som satte ord 
på mine tanker.  
 
Vandringsbibelen 
Jeg er glad for vandrings-

bibelen. Hver søndag 
kan jeg høre et nytt 
vitnesbyrd om hvordan 
mennesker ble frelst. 
Jeg blir på en måte kjent 
med disse personene litt mer 
gjennom deres historier.  
  
Fellesskapet 
Samtaler med venner og 
historier jeg hører er 
med på å berike meg 
som kristen. Spesielt 
var det også den søndagen 
som en  og  en  av  
konfirmantene kom 
fram for sin personlige 
forbønn. Det rørte meg. 
Vi er utrolig heldige 
som hver søndag kan 
komme til kirken og bli 
berørt av Gud. Noen 
planlegger, forbereder 
seg og hjelper Gud til å 
møte mennesker.  
 
Gud kan møte deg 
Jeg har store forventninger 
til høsten og de samlingene 
vi skal ha da. Jeg oppfordrer 
på det sterkeste: Gå ikke 
glipp av søndagssamlingene 
– der kan du oppleve å 
møte Gud! 

Fokus på arbeidsmål om gudstjenesten. 

Jeg kan ikke gå glipp av… 
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Tre dugnadsteam er 
vel hjemme igjen i 
Norge. Huset til 
misjonsekteparet 
Gudleik og Anne  
Huseby, står nå inn-
flytningsklart i Lunsar. 
 
av Inge Taranger 
 
Sierra Leone - 
Freetown 
Vi som dro til Sierra 
Leone visste at det var 
et av verdens fattigste 
land, men det var likevel 

et nesten sjokkartet 
møte vi fikk. Etter et 
døgn på reisefot, landet 
vi i Freetown. Dette er 
en by, 3 ganger Oslo, 
men det var ikke noe 
særlig elektrisk lys. En 
del hadde generatorer, 
men de fleste måtte 
greie seg med parafin-
lamper og stearinlys. 
Veien ut til Lunsar var 
bemerkelsesverdig fin. 
Det var 120 km dit og 
bortsett fra lange køer i 
selve byen, gikk turen 

dit svært greit. Køene i 
byen kunne godt skyldes 
et langt gravfølge på 
flere tusen mennesker 
som gikk i hovedveien, 
eller en som sleit med ei 
svær hestevogn, hvor han 
selv var både hest og 
kjører. 
 
Første møtet med 
byen Lunsar  
Vi hadde nok ventet denne 
landsbyen på 20.000 
innbyggere, mer som en 
tettbygd landsby med 

Misjonsinnsats i Sierra Leone 

Dugnad i verdens fattigste land  
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noen hovedgater med 
butikker. Det vi opplevde 
var en ”hovedgate” med 
en del skur hvor de 
solgte matvarer og ting 
folk hadde ”bruk” for. 
Noe shoppingsenter var 
det selvsagt ikke, men 
når arbeidsløsheten er 
oppe i 80-90% er det 
heller ikke så mye folk 
har å kjøpe for. Vi ble 
alle møtt av smilende 
mennesker som ropte 
”aboto” til oss. Den 
første gruppen ropte 
”aboto” tilbake, men da 
de fikk greie på at 
”aboto” betydde hvit 
mann, hilste de tilbake 
på engelsk i stedet. 

Istandsetting av  
misjonærbolig 
Vi var ikke kommet til 
Lunsar for å gå i butikker, 
men for å bygge opp 
igjen den ødelagte 
misjonærboligen. Utvendig 
så huset fint ut, men inni 
var alt ødelagt. Doen var 
knust og flisene på badet 
halvveis slått i stykker. 
Veggene var griset til og 
innertaket var borte. 
Det var litt av en oppgave 
som ventet. Men plan-
leggingen hadde vært 
svært bra. Containeren 
som kom samtidig med 
den første gruppa inne-
holdt nesten alt hva vi 
trengte for å sette huset 

i stand. Temperaturen lå 
på 35-38 grader på dagen 
og da er det ”flott” å 
arbeide inni et hus og 
særlig oppunder taket. 
Men arbeidet skred greit 
fram og alle jobbet iherdig. 
Da vi overleverte huset 
var alt nytt innvendig. 
Kjøkkenet fra Ikea var 
på plass, badet var i orden 
og det var både lys fra 
agregat og solcelle. 
Containeren ble innredet 
til verksted og der er det 
også svært mye verktøy 
som familien Huseby kan 
trenge. 
 
Måltidene 
Til frokost og kvelds 
ordnet vi oss selv og 
spiste norsk knekkebrød 
og pålegg. Middagen 
ordnet kokkene til oss 
og dette besto av ris og 
en ”stuing” av grøntfor 
eller kjøtt. I en lampe-
kuppel fikk vi servert 
dessert. Vi hadde noen 
innfødte arbeidere som 
jobbet sammen med oss 
og de spiste også sammen 
med oss. Jeg var svært 
overrasket da jeg så 
hvordan de lesset på alt 
det tallerken kunne tåle. 
Etter hvert skjønte jeg 

Tormod Bergsland holder på med det elektriske anlegget 
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at dette var det eneste 
måltidet de fikk om dagen 
og da så -. 
 
Søndagsmøtene 
Møtene på søndagene 
var en spesiell opplevelse. 
Hva syns du om å sitte 
på et møte i 3-4 timer i 
nesten 40 grader? 
Kollekten tok en time 
hvor det var sang og 
dans og runde på runde 
opp til ”alteret”. Vi satt 
og svettet i ei kortarmet 
skjorte, mens taleren hadde 
skjorte, mintgrønn vest 
og mintgrønn frakk. Han 
holdt på en time og ropte 
200 ganger halleluja og 
da svarte menigheten. 
Amen. Du fikk ikke lov 
til å sovne, for det var 
damer med flotte hatter 
som gikk rundt og vekket 
de som hadde problemer 
med å holde seg våkne. 
 
De blinde og fattige 
Vi fikk se hvordan en 
stor gruppe blinde, jobbet 
på et jordstykke. Her 
skulle de dyrke sine egne 
vekster i stedet for å gå 
rundt å tigge. De manglet 
imidlertid en del redskaper 
og såkorn og det var 
dette de ba om hjelp til. 

De hadde også en som 
trengte medisiner for 
ikke å bli helt blind. Han 
hadde også epilepsi og 
trengte medisiner til 
dette. Han kunne bli bra 
om han fikk medisiner i 
5 år. Han har fått for de 
fire første månedene. 
Svært mange ba om 
hjelp til forskjellige ting; 
alt fra penger til skole-
gang til sko eller mat. Vi 
hadde med oss mange 
esker med tøy og alle på 

området fikk t-skjorter 
og litt annet tøy. Ungene 
fikk også hver sin leke, 
som barna i menigheten 
hadde sendt med. Det 
var stor stas. 
 
Spesielle minner 
Jeg kan heller ikke glemme 
Amin på 12 år. Han hadde 
mistet faren sin før krigen 
og moren hans var kommet 
vekk under krigen. Nå 
bodde han hos en onkel 
og skrev et langt brev til 
”Men of God” om hjelp 
til bøker og skolegang. 
Vi hjalp han med noe, og 
vi håper Gud legger til 
rette for mer oppfølging. 
 
Glede og vennlighet 
Jeg tror alle som var 
med til Sierra Leone er 
takknemlige for hva vi 
fikk være med på. La oss 
fortsatt be for landet og 
at vi fortsatt kan være 
en hjelp og støtte for de 
som har lite av materiel-
le goder, men mye av 
glede og vennlighet. 

En blind mann som jobber på 
jordstykket som han har fått tildelt 
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Høydepunkter 
i programmet 
juni - oktober 

 
Søndagene  25. juni - 6. august 
18:00 Sommersøndag i kirken 
Landsmøtet 11. – 16. juli på 
Raufoss 
Ungdomsleir 5. – 11. august 
på Vegårshei  
Søndag 13. august 10:30 
Gudstjeneste. Sveinung Vaagen 
Søndag 20.august 17:00 
Åpen Dør. Per Midteide 
Søndag 27. august 17:00 
Samlingsfest. Per Midteide 
Søndag 3. september 17:00 
Åpen Dør - Sierra Leone. 
Oppstart av Baluba 
Seminar tirsdag 5. september 
18:00 – 21:00               
Om flyktningarbeid – gratis  
Besøk 6.-17.september 
Ingemar og Anna Lena Fhager 
Søndag 17. september 17:00  
Åpen Dør med Basis og 
Ingemar Fhager. Baluba 
18.-24.september 
NY BØNNEUKE! 
Søndag 24. september 10:30 
Gudstjeneste. Per Midteide 
17:00 Familiefest 
Lørdag 30. september  
Stor konsert med NGV -
Norwegian Gospel Voices 
Besøk 14.-16.oktober     
Kor fra Braunschweig i Tyskland 
Uke 42. 16.- 21. oktober 
Loppemarked  

Menighetens valgmøte 
 

Etter valgmøtet 1. juni, har det blitt noen 
forandringer i menighetsrådet og de forskjellige 
utvalg. Christer Lilienberg ble gjenvalgt til 
viseforstander. 

 

av Kari Sæthre 

Menighetsråd 
Ingrid Eikland, Christer 
Lilienberg, Kari Sæthre, 
Dag Norli, Harald Dønne-
stad, Harald Edvardsen. 
Sekretær 
Helge Hole 
Visesekretær 
Rolf Flatebø 
Kasserer 
Reidun Johannesen 
Visekasserer 
Karin Skyer 
Programutvalg 
Randi Larsen, Ragnhild 
Aasheim, Magne Hultgren 
Omsorgsutvalget 
Ragnhild Kiste, Tore 
Jensen, Unni Thorbjørnsen, 

Liv Flatebø. 
Økonomiutvalget 
Karin Skyer, Jarle Øygarden, 
Reidun Johannessen, 
Thor Grønseth. 
Eiendomsutvalget 
Aage Andresen, Arne Holte, 
Magnar Aasen, Pål Ellefsen. 
Mediautvalget 
Kari Sæthre, Harald Hem, 
Inge Taranger, Julie Holm. 
Teknisk utvalg 
Thorbjørn Andersen, 
Geir Håkon Eikland, 
Harald Edvardsen,  
Tormod Bergsland. 
Valgkomiteen 
Jan Sæthre, Ragnhild 
Aasheim, Bård Aasland. 

Vite mer om baptistkirken? 
 

av Harald Dønnestad 
 

Torsdag 21.september 
inviterer vi alle nye 
medlemmer og alle andre 
interesserte til en  
informasjonskveld om 
kirken vår. Det blir blant 

annet en spennende 
vandring tilbake i historien, 
et innblikk i dagens situasjon, 
gleder og forpliktelser 
ved å tilhøre en menighet 
og mye annet. Alt pre-
senteres på en moderne 
og inspirerende måte. 
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12-17. april var det 
ig jen duket  for   
vinterens store  
happening, nemlig 
påskeleir på Hafjell! 
 
av Camilla Scheie 
 
12. april dro 40 spente 
ungdommer og ledere 
til Hafjell, for å igjen 
hygge seg med ski, sol 
og gode venner. Det var 
totalt 130 deltakere på 
leieren, som sto i regi av 
ØBU. Også i år tilbrakte 
deltakerne dagene på 
Solvang skole i bunnen 
av Hafjell-bakkene, hvis 
de ikke var i bakken eller i 
svømmehallen. Mange av 
ungdommene hadde ikke 

sett hverandre siden 
påskeleir i fjor, og det 
var mye å ta igjen av både 
skravling, smiling og latter.  
 
Været var ikke strålende, 
men sola skinte klart på 
himmelen et par dager. 
Dette var selvfølgelig 
ikke noen begrensning 
for ungdommene – som 
storkoste seg uansett 
vær! Mange tilbrakte 
opptil flere dager i Hafjell 
skisenter, der bakkene 
byr på utfordringer for 
både store og små. 
Også i år ble lørdagen 
tilbrakt ved Gaiastova 
på toppen av Hafjell. 
Dette ble en spennende 
fellesdag med både 

hoppkonkurranser, 
akekonkurranser, tau-
trekking og grilling.  
 
Temaet for leiren var 
”Ikke perfekt – men 
ekte”, og Hilde Mikalsen 
og Marius Tidemann var 
leirprester. De fortalte 
oss mye om hvordan vi 
kan finne, og ta vare på 
den unike ”røde tråden” 
Gud har gitt hver og en 
av oss. Dette var et 
spennende og aktuelt 
tema ungdommene 
kunne ta med seg hjem 
til hverdagen som ventet. 
 
Som ferier flest, var 
også denne ferien over 
nesten før den hadde 
begynt. Dagene forsvant 
utrolig fort, og før vi 
visste ordet av det, var 
det på tide å pakke 
sakene og vende snuta 
hjemover. Påskeleiren 
på Hafjell var nok en gang 
blitt en stor suksess, og 
både førstegangsdeltakere 
og veteraner vender nok 
med glede tilbake til 
neste år!  

Et tilbakeblikk på 

Endelig påskeleir! 
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Åpent for alle 

Konfirmasjon i baptistkirken 

Opplegget omkring 
konfirmasjons-
undervisningen for 
2007 begynner å ta 
form. 
 

av Sveinung Vaagen 
 

Åpent for alle 
Konfirmasjon i Baptistkirken 
er åpent for alle uansett 
tro, kirketilhørighet eller 
religion. Vi tror dette kan 
være et godt tilbud til dem 
som ikke er medlem av, 
eller ikke har noe forhold 
til, Den norske kirke og 
til dem som ønsker kristen 
konfirmasjon i stedet for 
humanistisk konfirmasjon. 

Ledere og innhold 
Våre konfirmasjonsledere 
er Sveinung Vaagen og 
Solfrid Bergsland. 
Programmet er ikke helt 
klart ennå, men det blir 
oppstart og en weekend 
sammen med konfirmanter 
fra baptistkirker på 
Sørlandet i begynnelsen 
av september. Selve 
konfirmasjonsdagen, søndag 
13. mai, markeres med en 
høytidelig og litt humoristisk 
forbønnsgudstjeneste. 
 
Bare ta kontakt 
Kjenner du noen som er 
usikre på konfirmasjons-

sted, kan de ha glede av 
å høre om tilbudet i 
Baptistkirken. Vi bruker 
ikke lister fra Folkeregisteret 
som Den norske kirke 
og Humanetisk forbund 
gjør i sin markedsføring. 
Vi har invitert 92-modellene 
som er registrert i 
menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. Ellers 
markedsføres vårt tilbud 
gjennom personlig kontakt. 
Spørsmål angående 
konfirmasjon i Baptistkirken 
rettes til pastor Sveinung 
Vaagen, sveinung@mac.com/ 
45234508. 
 

Årets konfirmanter 
hadde konfirmasjon 

søndag 7. mai. 
Fra venstre foran: 

Sigrid Stensbøl, 
Mette Marie 

Hafredal, Helene 
Lysa Forberg, Sofie 

Juve Andresen, 
Christin Gulseth 

Severinsen, Mattias 
Knutsen, Marius 

Hjort og pastor 
Sveinung Vaagen 
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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 

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 

 

Hittegods 
 

I løpet av det siste 
halvåret er det blitt 

innlevert flere nøkkel-
knipper på kontoret. 

Søndag 23. april var det 
en som fant et par bril-
ler utenfor kjøkkenet. El-
lers blir det stadig gjen-
glemt fine klær og andre 

ting i kirken. Savner du 
noe, må du gjerne hen-
vende deg til kontoret i 

kirken. Det kan hende vi 
kan hjelpe deg! 

Gaveinntekter 
For noen dager siden 
ble tilgodebeløpene 
på skatteavregningen 
utbetalt. Mange har 
registrert gaveinntekter 
til menigheten og fått 
en skattereduksjon. 
 
av Jan Sæthre 
 
En giver som har registrert 
en gave på 12.000 kroner, 
får en skattereduksjon 
på 28 % av beløpet, og 
det tilsvarer  3.360 kroner. 

Beløp inntil 12.000 kroner 
får samme forholdsmessige 
reduksjon i skattebeløpet. 
 
Som sist år oppfordres å gi 
denne skattereduksjonen til 
menighetsarbeidet. De 
siste tallene fra økonomi-
utvalget viser 22.000 
kroner mindre innsamlet 
enn budsjettet hittil i år. 
Gaver kan oversendes 
Skien baptistmenighets 
bankkonto med  konto-
nummer 2680.34.04266.  

 15 

Medlemskriterier 
Etter en lang prosess, og 
med det nødvendige 2/3 
flertall fattet menighets-
møtet 1. juni vedtak om 
et tillegg til menighetens 
vedtekter om medlemskap 
som sier:  
”I enkelttilfeller kan også 
personer bli medlemmer 
på bekjennelse av sin tro 
på Gud og Jesus Kristus 
som Herre og Frelser.”   
Med denne vedtektsendringen 
ønsker vi å gi rom for 
dem som ønsker å bli en 
del av menigheten, men 
som av forskjellige grunner 
ikke er klare for at dåpen 
skal være ”inngangsbilletten”. 
Vi understreker at vedtaket 
ikke rokker ved vår identitet 
som baptistmenighet, og 
det innebærer heller ikke 
noen endring i menighetens 
teologiske grunnsyn med 
hensyn til dåp. Det ble også 
vedtatt en prosedyre, som 
skal følges ved medlems-
opptakelse i menigheten. 
For å vite mer om dette 
kan du henvende deg til 
en av pastorene. 

Misjonsutvalg 
I samme menighetsmøte 
ble det også vedtatt å 
opprette et misjonsutvalg 
som skal jobbe med å 
koordinere menighetens 
misjonsengasjement. 
Medlemmene til dette 
utvalget er ikke helt i boks 
enda, men vi håper å ha 
det på plass til høsten. 
 
MUR 
For å styrke menighetens 
musikkarbeid, arbeider  
vi med å danne et eget 
MUsikkRåd. Dette rådet 
skal jobbe med rekruttering 
og koordinering av musikk-
arbeidet. Vi trenger flere 
musikanter, og vi ønsker 
å ha mer musikk og sang 
på møtene våre. Målet er å 
få til en første samling før 
sommeren, for å kunne 
komme godt i gang til høsten. 
 
Gudstjenesteteam 
Menighetsrådet og program-
utvalget jobber med 
opprettelsen av et eget 
gudstjenesteteam. Guds-
tjenestene er viktige 

samlinger, og for å jobbe 
målrettet med disse møtene 
ønsker vi at en gruppe 
mennesker skal jobbe 
spesielt med dette, både 
med innhold og uttrykksform. 
 
Dåp 
1.pinsedag var en festdag 
for menigheten! Det 
var en begivenhetsrik 
gudstjeneste med dåp av 
to av våre ungdommer, 
og innslag fra våre 
Burmesiske venner fra 
Bø og Ulefoss. 
 
Innvielse 
Den nye speiderhytta i 
Luksefjell ble offisielt 
innviet med snorklipping 
på menighetsturen 11. 
juni. Den ”nye” menighets-
hytta var blitt riktig fin 
og hensiktsmessig, takket 
være en fantastisk dugnads-
innsats siden august 2005. 

Nytt fra menighetsrådet 
 
av Ingrid Eikland 



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

Seminar tirsdag 5. september kl. 18:00 - 21:00 

Lær mer om andre nasjoner 
og mennesker 
Hvordan møter vi 
dem som har flyktet 
til Norge? Eller som 
kommer til landet 
vårt av ulike årsaker? 
 
av Kari Sæthre 
 
Vi er forsjellige 
Hvordan takler en ”stakkers” 
nordboer at det kommer 
mennesker fra andre 
steder på jorda til 
akkurat min menighet? 
Det er ikke alltid like 
lett å forstå hverandre, 
mest på grunn av språk, 
men også fordi kultur 
og levemåte kan være 
forskjellig. 
 
Burma 
Vår menighet har kontakt 
med flere familier både 
på Ulefoss og i Bø. Ni 

Burmesere er bl itt 
medlemmer av menigheten 
vår.10 forskjellige familier 
og enkeltpersoner har 
sagt ja til å være spesiell 
kontaktperson for 
vennene våre på Ulefoss 
og i Bø. Men vi trenger 
noen flere familier.  
 
Lære mer 
Ønske om å lære mer 
om Burma og evt. andre 
land, har vært etterspurt. 

Derfor ønsker menigheten 
å arrangere et seminar om 
møtet med andre kulturer 
og menneskene der.  
 
Hvem kommer? 
Det Norske Baptistsamfunn 
i samarbeide med Kirkelig 
Nettverk for integrering 
av flyktninger og innvandrere 
har ansvar for innhold i 
kurset. Terje Aadne, 
som er ansatt av DNB 
som integreringspastor, vil 
også delta. Vi håper også 
at sentrale personer fra 
International Organisa-
tion for Migration (IOM) 
vil være med.  
 
Gratis 
Seminaret er gratis. Så 
sett av denne datoen og 
kom og lær mer om 
andre folk og kulturer. 

Innhold 
 

 

 

Dåp 

I. pinsedag var en høytidsstund 
i menigheten 
 

Side 6 

Frivillig i Kambodsja 

Unni og Jakob er vel hjemme 
igjen 

Side 2-3 

Kristendomsskolen 

7 flotte ungdommer avsluttet 
kristendomsskolen  
 

Side 13 

Misjonsdugnad i 
Sierra Leone ! 
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