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Påskeleir 2007 
Hvert år arrangerer 
ØBU - Østlandets 
baptist ungdom, en  
fantastisk opplevelse 
for oss ungdommer - 
PÅSKELEIR. 
Årets påskeleier er 
på Solvang skole, 5. 
minutters gange fra 
Hafjell ved Lillehammer. 
 
av Julie E. Holm 
 
Hvorfor påskeleir? 
Påsken er en tid hvor vi 
minnes det offeret Jesus 
gjorde for oss, da han 
døde og stod opp igjen 
for 2000 år siden. De 6 
dagene vi tilbringer på leir 
i Hafjell, er en flott opp-
levelse med masse ski, 
snowboard og gøy, og 
selvsagt mye Jesus!  
 
Fokus på Jesus 
Alle kan stort sett velge 
selv hva de vil gjøre på 

dagtid, og tilbudene står 
i kø. Du kan være i 
bakken, dra i badeland 
eller kanskje du bare vil 
ligge å “steke” deg i den 
varme påskesola.  
Det er også møter hver 
dag, et morgenmøte og 
et kveldsmøte. Her får 
vi sette fokus på det 
som er grunnen til at vi 
har påsken, nemlig Jesus. 
Med mange  flotte 
andakter og lovsang er 

møtene, noen absolutte 
høydepunkter på leiren. 
Leirpresten i år heter 
Kjersti W. Fremmegård. 
 
Hvordan komme seg dit? 
Da blir selvsagt spørsmålet; 
hvordan skal man komme 
seg med på påskeleir? 
Eller kanskje, hvordan 
skal dere foreldre bli 
”kvitt” ungdommene deres 
noen dager i påsken, slik 
at dere endelig kan nyte 
litt tid for dere selv!  
Og ang. påmelding og 
transport kan du lese på 
nettet. Gå inn på 
www.leirklubben.no 

og meld deg på selv.  
Magnus Taranger er en 
av leirsjefene. 
Det er supert på leir, 
dette må DU ikke gå 
glipp av. Alle er velkomne, 
uavhengig av om du er 
fra Østlandet eller er 
baptist…  

Innhold 
 

 

 

Dåp 

Ingrid M. Løkken og Linn Merete 
Lysø Sølyst har blitt døpt 

Side 4  

24/7  

Undersøkte bønneliv i London 
Sidene 8-9 

Harald Edvardsen 

Kjerka og bassgitar er ord 
som klinger... 
 

Side 15 

Nr. 1/2007 - Årgang 21 

Skien Baptistmenighet 

En bønn for 
barnearbeidet! 



Veiviser’n 
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre 
Medarbeidere: Harald  Hem, Julie 

Holm, Inge Taranger  
 

Herman Baggers gate 1, 3717 Skien 
Internett: www.baptist.no/skien 

E-post: skien@baptist.no 
 

Menighetens kontor: 35 52 90 00         
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 

Tirsdag 10:30 –15:30 
 

-----------------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 
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 

Influensa! 
 
Det store samtaleemnet nå om dagen er 
influensa. De fleste har erfart hva ordet 
innebærer. Men hva betyr egentlig ordet? 
 
Influensa kommer av det italienske ordet 
”influens”. ”Infuens” igjen er avledet fra det 
latinske ordet ”infuentia” som betyr - Innstrøm-
ming fra stjernene. 
Ja, det er jo vanskelig å si hvor disse virusene 
kommer fra. I dag vet vi at de oppstår på den 
sørlige halvkule, når det er vinter der. Så beveger 
de seg oppover til oss på den nordlige halvkule, 
når vinteren kommer her.  
 
Det snakkes om forskjellige influensaviruser, som 
ofte har navn fra Asia. Ja, disse virusene strømmer 
virkelig innover oss nå, som om de skulle komme 
fra stjernene.  
Uansett hvor de kommer fra og hva de heter, har 
flere av oss som leser dette bladet, erfart at syke 
blir vi … når dette viruset stopper hos oss.  
Feberen stige, nesa renner, muskler og ledd verker 
og pusten blir dårlig. 
 
Da er senga god å ha og vanligvis det eneste som 
hjelper, fordi det bare er et virus, sier legen. Da 
hjelper ikke penicillin. 
 
Så du som ligger akkurat nå, og føler veldig synd 
på deg selv. God bedring og tenk på at du har fått 
en innstrømming fra stjernene. Høres ikke det litt 
himmelsk ut? 

 
Kari Nøtland Sæthre  
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Påskefjellet frister 
Ja, det er vel i de baner 
man tenker når man 
hører ordet - påske-
forberedelser.  
Men det var faktisk ikke 
akkurat det jeg hadde i 
tankene.  
For om halve menigheten 
drar til fjells i påsken, 
må  ”presten” holde seg 
i kirken – det er jo der 
det skjer! 
Nå kan man riktignok ta 
med seg innholdet i 
påskebudskapet uansett 
hvor man befinner seg. 
Men spør du meg, er 
den aller best i kirken! 
Så var det dette med 
forberedelser, da! 
 
Fasten 
Folk vet enda hva Faste-
lavens søndag er. Det er 

den søndagen med boller 
og krem, noe som vel i 
våre dager neppe er 
forbeholdt en dag i året… 
Så er det ”blåmandag” 
og så kommer ”fetetirsdag” 
før ”askeonsdag” setter 
inn og innleder det man i 
kirkeåret kaller ”fastetiden”. 
Alt dette dreier seg om 
forberedelser til påsken, 
og denne forberedelsen 
er helt uavhengig av 
solkrem og velsmurte 
ski. 
 
Jesu lidelse og død 
Det er vel heller få av 
oss som praktiserer 
noen form for faste i 
denne tiden. 
Men kanskje kan vi finne 
fram fortellingene om 
Jesu reise opp mot 
Jerusalem, den skjebne-

svangre påsken – lese 
om hans lidelse og død 
slik de ulike evangeliene 
framstiller historien. 
Dette er den mest 
dramatiske delen av hele 
Bibelen vår.  
 
Påskevandring 
Dette året har vi ikke 
den fantastiske påske-
vandringen i kirken vår. 
Men det går altså an å 
gjenoppleve det alt 
sammen ved å lese 
evangeliefortellingene. 
Ta å se på hvordan de 
hver på sin måte, 
beretter om den viktigste 
uken å vår historie. 
 
God forberedelse! 
 

Pastor Per Midteide 

Pastorens hjørne 

 

Påskeforberedelser 
 
Litt tidlig kanskje?? 
For det kan da ikke være nødvendig å  
pakke ryggsekken for påsketurer og finne 
fram solkrem med høy faktor riktig enda! 
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Mitt  
Bibelvers 
Ina Juoniene 

Gled dere i Herren alltid! 
Igjen vil jeg si: Gled dere! 

 

For noen år siden var jeg 
midt oppe i en vanskelig 

situasjon da dette enkelte 
verset trøstet meg.  Uansett 
hva som skjer, må jeg glede 
meg i Herren. For meg, 
er dette verset også et 
løfte i forbindelse med 

Romerne 8:28 at; 
 

...alle ting er med å tjene til det 
gode for dem som elsker Gud... 

 

Jeg er overbevist om at Gud 
vil at vi skal være glade og 
tilfredse med hva Han gir 
oss.  Jeg bærer disse ordene 
med meg i både gode og 

vanskelige dager. 

Vi gratulerer 
 
80 år 
Margareth Edvardsen, 28. februar 
70 år 
Oddny Hansen 2. mars 
Ragnhild Aasheim, 25. mars 
60 år 
Astrid Holst, 12. januar 
Åge Skyer, 29. mars 
50 år 
Arnhild Edvardsen, 18. januar 
40 år 
Siv Beate Hjort, 16. januar 
Bodil Sommer, 24. mars 
30 år 
Liv Marit Taranger, 16. mars 
 
Nyfødte : 
Ingrid M. Løkken og Ari Løkken, en jente, Ida, 
12.november 2006 
Liv Marit og Sondre Taranger, en gutt, Herman, 
1. desember 2006 
Sandra og Atle Kjeldsen, en jente, Andrea,  
4. desember 2006 
 
Nye medlemmer: 

Za Neih Thang Sang Mang 
Ester Hu Mang 
 
Døpt 
Ingrid Midteide Løkken  
Linn Merete Lysø Sølyst 
 

Døde 
John Samuel Eriksen, 8. januar 
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Et år har gått og vi 
har hatt årsmøte. 
Det gir anledning til 
å både se litt bakover 
men også tenke 
fremover.  
 
av Christer Lilienberg 
 
Menigheten vokser 
Det er med stor glede 
vi ser at menigheten 
vokser. Ved årsskiftet 
var vi 235 medlemmer 
og vi må helt tilbake til 
1960 – tallet for å finne 
høyere tall. Det er også 
gledelig at en del av de 
nye medlemmene er 
mennesker fra andre 
land som har flyktet til 
Norge og funnet et 
fellesskap i vår menighet. 
Dette er likevel ikke 
majoriteten av de nye 
medlemmene vi fått i 
året som gått, og det er 
godt å se at vi rekrut-
terer bredt.  
 
Lekkasje 
I høst hadde vi prob-
lemer med lekkasje i 
taket i kirken. Dette 

førte tankene videre 
til andre bekymringer 
i forhold til året som 
gikk. Vi har kontakt 
med veldig mange 
mennesker gjennom 
våre forskjellige virk-
somheter.  Men det 
er mange som kom-
mer, er med en stund 
og siden ser vi de ikke 
lenger.  
 
Barn og ungdom 
Særlig i våre kor har 
det vært færre delta-
ker i det siste året. 
Når det gjelder barne- 
og ungdomsarbeidet er 
dette en bekymrende 
utvikling.  

I menighetsrådet og 
blant de som jobber 
med barn og unge tar vi 
dette på alvor og ønsker 
å bidra til å snu denne 
utviklingen. Vi har rett 
og slett ikke råd til å 
miste menneskelige 
resurser. Vi ønsker å 
nå flere barn, unge og 
voksne og gjøre kirken 
til et sted hvor alle kan 
kjenne tilhørighet 
omsorg og fellesskap.  
 
Smågrupper 
Vi tror at de små 
gruppene kan være en 
god mulighet for å bygge 
det nære fellesskapet. 
Dette vil vi gjøre enda 
mer sentralt i menig-
heten.  Vi ønsker at 
alle vi får kontakt med 
skal kunne kjenne at ”dette 
kan bli mitt åndelige 
hjem”.  
 
Og du, brenner du for 
barne- og ungdoms-
arbeid? Vi trenger deg! 

Fokus på ”lekkasje” 
 

Nytt fra menighetsrådet 



av 6 

Hilsen fra Vestlandet 

Ålgård er stedet - Skien er best! 

For snart 7 år siden 
forsvant en lyshåre, 
blid og koselig gutt 
fra menigheten.  
Hvor er han nå?  
 
av Einar Grønvold / Kari Sæthre 
 
Hvem er han? 
Har du gjettet på Einar 
Grønvold, har du gjettet 
riktig. Veiviser’n har 
denne gangen beveget 

seg helt til Vestlandet og 
her er Einar’s historie. 
 
Kone, barn og menighet 
Nå er jeg 36 år, gift og 
har 2 gutter som heter 
David og Kristian. Er 
veldig stolt av dem. De 
likner tross alt på meg! 
Vi har det bra, og er alle 
med i baptist kirka på 
Ålgård. Jeg er leder for 
møtevertgruppa i kirka. 

Janne, kona mi, er leder 
i søndagsskolen, hvor 
også ungene er aktive. 
 
Mange venner 
Jeg har jo fått mange 
nye og gode venner på 
Ålgård. Det er jeg 
kjempe glad for. 
Men jeg fikk mange gode 
venner i Skien baptist- 
kirke ...det er jeg utrolig 
glad og takknemlig for. 
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Jeg takker Gud for alle 
gode venner i Skien, som 
har betydd mye for meg 
i ungdomstida. 
Jeg var jo med i 15 år … 
før jeg flyttet til Ålgård! 
Hjelp som tida flyr!!! 
Ja ”Babbetisten” var og 
er et godt sted. 
 
Barndomsminner 
Som liten bodde jeg i 
Hubroveien på Gulseth, 
i samme gate som Hans-
Otto og Inger-Lise 
Dønnestad. Jeg har 
mange gode barndoms-
minner derfra!  
Jeg begynte i "babben” 
da jeg var 15 år. Det har 
jeg ikke angret ett 
sekund på! 
Jeg ble tidlig kjent med 
Harald Dønnestad ...og 
vi er fortsatt kjempe 
gode venner! 
 
Hva jobber vi med? 
Jeg er student … evig 
student. Jeg har min 
egen sponsor … Aetat 
Sandnes ....he he he....!!! 
Jeg går andre året på 
al lmennlærer ved 
universitetet i Stavanger. 
Jeg trives godt blant de 
unge.  

Janne er førskolelærer, 
og jobber i barnehage i 
Gjesdal kommune. Hun 
begynner i ny barnehage 
til høsten, samme barne-
hage som ungene. Det 
blir bra! 
 
På besøk 
Vi var i Skien og feiret 
julen 2006. Det var 
kjempe kjekt å treffe 
familie og gode venner! 
Vi fikk med oss en fantastisk 
julegudstjeneste på 
julaften. Det var kanskje 
den beste gudstjenesten 
jeg har vært med på i 
Skien. Det var jo smekk-
fullt .... Halleluja!!!! 
 
På familieleir 
I vinterferieuka var vi 
alle på familieleir i Sirdal 
på Liland ungdomssenter. 
Dette var en leir for hele 
menigheten. Viktig med 
slike samlinger. 
 
Ålgård baptistkirke 
I Ålgård baptist kirke 
pusser vi nå opp kirke-
salen! Det blir bra....!!! 
Jeg er veldig glad for at 
vi har Vidar Bergsland 
og Solveig som forstander-
par i kirka og Jim Foss 
som ungdomspastor.  

Vi har  og en tid for 
Gud arbeider + et 
ungdomsteam,  som an-
satte i vår menighet.  
De skaper ny glede og 
begeistring i kirka. Det 
er stort! 
 
Et Gudsord 
Jeremia 29:11-13 er mitt 
favoritt bibelvers.  
Gud vil gi oss framtid og 
håp. Fredstanker og ikke 
tanker til ulykke. Tenk 
på det at vi kan se lyst 
på framtida. Amen. 
 
Ønsker besøk 
Har ikke hatt så mye 
besøk, etter at jeg flyttet  
fra Skien for snart 7 år siden. 
Jeg savner alle gode venner 
fra Skien. Skien Baptist- 
kirke vil alltid være min 
hjemme - menighet ... så 
lenge jeg lever!  
Så hjertelig velkommen 
 
Adresse 
Min adresse på Ålgård 
er Navrabakken 21 b 
4330 Ålgård. Og ring 
meg gjerne på tlf. 
51611026 eller mob. 
90082575 eller send en 
mail: einargronvold 
@hotmail.com 
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Bønnekampanjen-
24/7 engasjerer. Den 
siste helga i februar 
var seks ungdommer 
og pastor Sveinung 
Vaagen på studietur 
til London. 
 
av Sveinung Vaagen  
 
I London besøkte vi noen 
kirker og snakket med 
personer, vi tror vi kan 
lære noe av i forhold til 
hvordan bønneuka kan 

organiseres og hvordan 
en menighet kan drives. 
Her er noen små glimt.  
 
En lang tur 
Etter å ha ventet over sju 
timer på Torp, på grunn 
av ekstremt snøvær, kom 
vi endelig av gårde med 
en kald buss til Lysaker.  
Vi kom oss til Seminaret, 
hvor vi installerte oss for 
natten. Kveldens absolutte 
høydepunkt var lasagne 

og sjokolademousse og 
After Eight servert av 
Palma Eidberg. Tusen takk.  
Så var det bare å sove 
litt på gulvet, før vi stod 
opp i 03.30-tida! Det ble 
taxi til Lysaker og flytoget 
til Gardermoen.  
 
Endelig i London 
Vi ankom London på 
fredag og tok flybussen 
inn til Victoria Station. 
Derfra fant vi T-banen, 

Ungdommen på tur 22 - 26. mars 

London - here we are! 

Sveinung Vaagen, Knut Andreas Eikland, Sofie Juve - Andresen, Silje Jensen, Adeline Edvardsen, 
Annicken Taranrød og Eivind Strandheim    
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kom oss opp og ut, stoppet 
en taxi og kjørte til en 
adresse som jeg hadde 
fått på SMS fra Bente 
Sandtorp. Hun og noen 
studenter fra Salt Oslo, 
var også med. 
 
Carla Harding - 24/7 

Da vi kom fram, var de 
andre akkurat ferdige med 
å høre Carla Harding 
fortelle om 24/7 bønn. 
Carla var på NBUF’s 
årsmøte i fjor, og var den 
som  inspirerte og tente oss 
fra Skien, for 24/7 bønn. 
Hun snakket om at et 
bønne - rom på et nøytralt 
sted, utenfor kirken, 
midt i byen, ville være 
det beste. Hun anbefalte 
også et samarbeid med 
andre menigheter. 
Men hun var også klar 
på at vi ikke skulle kapre 
mennesker fra hverandre. 
Derfor ville et nøytralt 
bønneromme være å 

anbefale. 
Jeg kunne tenkt meg å 
invitere Carla til Skien 
en helg i høst eller neste 
vinter og samtidig invitere 
andre menigheter i byen. 
Jeg husker noe hun var 
begeistret for i 2. Mose-
bok kapittel 19. Det var 
voldsomme greier når 
Gud kom, men den 
gangen fikk bare Moses 
og Aron komme opp på 
fjellet og snakke med Gud 
selv. Nå kan alle! 
 
All Nations Church 
Vi overnattet i en baptist-
kirke som heter All 
Nations Church. Det er 
en fantastisk gjestfri 
menighet. Da vi endelig 
kom fram, var det som om 
de ventet på gamle venner. 
Det er en sånn kirke hvor 
du kommer inn og kjenner 
at her er det skikkelig 
stas at jeg er meg.  
Vi lå rundt omkring på 
gulvet og hadde med oss 
soveposer og liggeunderlag..  
 
Visjon og oppdrag 
På lørdag formiddag fikk 
vi høre om den visjon 
og oppdrag denne 
menigheten har. Deres 

visjon og oppdrag er å 
bli i Jesu ord og å kjenne 
sannheten. Dette gjør de 
på følgende måte:  
Tar ordene fra Efeserbrevet 
2 på alvor, om Jesus som 
rev ned muren mellom 
folk, og bli en multi-
kulturell kirke. 
Tar ordene fra Matteus 
25 på alvor, om hva Jesus 
spør om på Dommens dag, 
og la kristenlivet bli et liv 
for dem som har det 
vanskelig.  
Tar ordene fra Efeserbrevet 
3 på alvor, om at kirken 
er til for å gjøre Guds 
hemmelighet kjent for alle, 
og gi alle mennesker 
tilgivelse og aksept, i 
Jesu navn. 
 
Tilgivelse 

Vi fikk lov til å skrive i sand, 
viske det ut og føle oss 
tilgitte. Slik er vår Gud, 
og det takker vi for. 
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Baptistenes Verdensallianse 

Ny generalsekretær fra Jamaica 

Generalsekretær 
Denton Lotz i  

Baptistenes Verdens- 
allianse blir pensjonist 
ved utgangen av 
2007. Etter en lengre 
prosess med å finne 
hans etterfølger, er 
det nå klart at Neville 
Callam fra Jamaica 
innstilles som ny 
generalsekretær.  
 
av Roger Dahl 
 
Callam er en anerkjent 
pastor, teolog, forfatter 

og mediemann i sitt 
hjemland. Han har også 
hatt mange lederverv i 
internasjonal baptistme. 
Ny generalsekretær 
velges formelt av årsmøte 
i BWA som skal være i 
Ghana i juli. De første 
kommentarene på inn-
stillingen av Callam som 
ny generalsekretær ut-
trykker glede over at 
den neste BWA-lederen 
kommer fra den sørlige 
del av kristenheten. 

Det norske baptist-
samfunn har som 
målsetting at det 
skal plantes 2 nye 
menigheter årlig. 
 
av Jan Sæthre 
 
Stavanger 
1 januar ble Den vietna-
mesiske baptistmenighet 
i Stavanger dannet. 
Menighetsstiftelsen er 
et naturlig skritt videre 

for en vietnamesisk 
gruppe, som har vært i 
Stavanger Baptistmenighet 
siden begynnelsen på 
1990-tallet. Menigheten 
teller ved stiftelsen 20 
voksen og 10 barn. 
 
Lofoten 
De siste månedene har 
Baptistsamfunnet knyttet 
kontakt med en gruppe 
baptister fra Kongo som 
er bosatt i Lofoten. 

Gruppen ledes av Bongwa 
Ayumba og består av 23 
voksne og 10 barn. 
Gruppen har regelmessige 
samlinger i pinsemenig-
heten på Leknes. 
Integrasjonspastor Terje 
Aadne og distriktsarbeider 
Hermod Bakkevoll har 
den siste tiden besøkt 
Lofoten flere ganger og 
bistått gruppen i å  
organisere sitt arbeid.  

Menighetsplanting 

Nye menigheter i baptistsamfunnet 

Neville Callam 
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Ta vare på helsa di 
og bli med på skitur 
18. mars!  
 
av Odd Kløverød 
 
Mest i nærområdet 
Målfrid Bjella, Trond 
Andresen og under-
tegnede er menighetens 
”selvutnevnte” turgruppe! 
Vi har de siste årene 
dratt noen av dere med 
både hit og dit; fortrinnsvis 
i nærområdet.  
En gang dro vi helt til 
Gaustatoppen, og en 
annen gang dro vi over 
fylkesgrensa og gikk på 
Kyststien fra Stavern. 
Bortsett fra det har vi holdt 
oss i Skien og Siljan, og 
noen av dere har vært med 
til Solmyrås, Skårafjell, 
Geitebuvarden, Stygge-
mann, Holmefjell og 
Rustankollen – for å 
nevne noen av stedene.  
Har man med små barn 
eller er dårlig til beins, 
er det jo absolutt en 
mulighet å gå en kortere 
tur. 

Ut på ski! 
Felles skiturer har det 
blitt lite av. Så vidt jeg 
husker har vi bare hatt 
en til Svanstul i fjor. I år 
har vi planer om Lukse-
fjell. Vi har god kontakt 
med en av de innfødte 
der oppe, Harald Skyer, 
og han har mulighet for 
å kjøre opp spor når vi 
kommer. De siste føre-
meldingene fra Luksefjell 
er vanskelige å spå. Men 
vi håper på masse snø.  
 
 

Hvor starter turen? 
Møt opp ved kirka 18. 
mars klokka 10.00, så 
får vi se hvor vi ender! 
Vi har tenkt å starte 
fra Johnseter. Fra dette 
stedet kan både Råd-
mannen, Bølene og Blå-
fjell være aktuelle turmål. 
Jeg har ennå ikke snakket 
med Mona Skyer, som 
bor rett i nærheten. Men 
jeg regner med at alle 
drar hjem til henne og 
familien og spiser en 3 
retters middag etter 
turen… 

Turgruppa i kirka består!  

Klar for ny tur? 

Gaustatoppen, her kommer vi! Anne-Marie Dønnestad og 
 Helge Hole 
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Sang- og musikkmøte 25. mars: 
 

”Syng med den stemmen 
du har …” 

Du inviteres herved 
til stort sang- og 
musikkmøte i  
Baptistkirken. Sett i 
gang med enkle 
sangøvelser hjemme 
i stua allerede nå, 
for søndag 25. mars 
klokka 17.00 må du 
være klar!! 

av Odd Kløverød 
 

Korene er med 
Selv om fellessangen er 
viktig, kommer alle 
korene også til å delta. 
Logos, Con Amore og 
Basis har meldt sin 
ankomst. Mange sanger 
er det ikke plass til fra 
korene, men alle blir med. 

Noen sanger blir kanskje 
også sunget sammen med 
menigheten.  
 
Solosang 
I tillegg deltar Liv Marit 
Taranger med solosang. 
Samtidig kan andre 
”gjestesolister” komme i 
tillegg!  

 Kanskje denne kvartetten debuterer på sangmøtet?  
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Ingen tale, men musikk 
Tale blir det ikke denne 
dagen; sangene med 
sine tekster tror vi kan 
være en god tale denne 
kvelden. Like viktig som 
sangen på et slikt møte, 
er musikken. Vi lover 
derfor godt akkompagne-
ment fra flere musikere, 
slik at det kan bli et 
skikkelig ”driv” over 
fellessangen! 
 
Ønsk en sang! 
Vi har hatt sangmøter 
tidligere der noen i 
menigheten har fått 
følgende utfordring: 
”Finn en sang som betyr 
noe spesielt for deg. Fra 
talerstolen forteller du 
kort hvorfor du valgte 
sangen, og etterpå 

synger menigheten - 
eller en solist - den 
sangen du valgte.”  
Denne utfordringen har 
vi også gitt til noen 
denne gangen. Det blir 
derfor ikke fritt fram for 
å ønske sanger den 
kvelden; vi har allerede 
snakket med noen.  
 
Noe for alle aldre 
Så får vi håpe at de valgte 
sangene er litt forskjellige 
slik at alle aldersgrupper 
både får høre, og være 
med og synge, noen av 
sine yndlingssanger.  
Så ha stemmebåndet 
stemt. Her skal det synges. 
 
Velkommen til sangfest i 
Baptistkirken, og ta gjerne 
med en sangglad venn! 

Program for 
mars og april 
 
Søndag 18. mars 
10:00 Tur sammen med 
turgruppa. 
17:00 Kveldsmøte. Sveinung 
Vaagen taler. Anne Therkelsen 
synger. Baluba. 

 

Søndag 25. mars 
17:00 Sang- og musikkfest 
sammen med menighetens 
sangere og musikere. 

 

Palmesøndag 1. april  
10:30 Påskegudstjeneste. 
Sveinung Vaagen taler. 

 

Skjærtorsdag 5. april 
17:00 i LANGESUND. Felles 
nattverdgudstjeneste for 
baptistmenighetene i Porsgrunn, 
Skien og Langesund. 

 

Langfredag 6. april 
11:00 i FRELSESARMEEN. 
Felles gudstjeneste for 
Metodistkirken, Baptistkirken 
og Frelsesarmeen. 

 

1. Påskedag 8. april 
11:00 Høytidsgudstjeneste. 
Per Midteide taler. 

 

Søndag 15. april 
10:30 Gudstjeneste. 
17:00 Familiefest. 

 

Tirsdag 17. april 
19:30 Møte med besøk av 
Nabil Costa fra Libanon.                 
Basis synger. 

 

Søndag 22. april 
10:30 Gudstjeneste. 
Per Midteide taler. 

Basis er et av korene som deltar på sang og musikkmøtet 
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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 

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

  boendreg@online.no 

post@salt-oslo.no 

Annette Sam 
Hjerteoperasjonen til 
Annette Sam vil skje på 
et sykehus i München. 
Hennes far Brickson 
Sam forteller at alle 
dokumenter nå er fylt ut 
og returnert til Tyskland. 
Familien uttrykker en 
overveldende takk for 
gaven på over 40.000 kr. 
som er samlet inn i Skien 
baptistmenighet til reisen. 

Husmøter 
hos burmeserne 

i Bø og på Ulefoss! 

 

Onsdag 28. mars, Onsdag 18. april, 
Lørdag 26. mai & Tirsdag 26. juni 
Avreise fra baptistkirken kl. 18:00 

 

Ta kontakt med Kari Sæthre på 
telefon 35 94 10 16 eller 995 91 714 

om du har lyst til å være med! 
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Arbeid 

Jeg jobber som service-
tekniker i YIT og har holdt 
på med det en del år. 
Begynte i Sentrum Elektriske 
i 1983. Siden har det vært 
forandringer i eierstruktur 
osv hos arbeidsgiver, og 
nå er vi altså en del av YIT. 
Jeg driver med elektriske 
installasjoner, telefonnett, 
alarmer og data for ulike 
oppdragsgivere , som oftest 
i næringslivet i Grenland. 
Jeg trives greit i jobben. 
 
Menighetsrådet 
Jeg har hatt noen perioder 
i menighetsrådet opp 
igjennom årene, og har 
også vært viseforstander. 
Det oppleves ansvarsfullt 
å ha et slikt verv.  
Jeg tenker at det er i mitt 
lodd å tenke på menig-
hetens ve og vel, hvordan  

 
den fungerer  og hvordan 
klare å få den til å fungere 
optimalt så vi når målet 
om å vinne flere mennesker 
for Kristus. 
Det er denne delen som 
er mest krevende i forhold 
til det å være menighets-
rådsmedlem, opplever 
jeg. Tidsmessig tar det 
ikke all verdens av tid.   
 
Hobby 
Det er vel ”Kjerka” det! 
Jeg ordner en del med det 
tekniske under møtene. 
Dessuten er det grusomt 
moro å spille bass! Jeg 
spiller for koret Basis, og 
ellers etter behov, om 
noen spør. Hjemme blir 
det ikke så mye sang og 
spill på meg lenger, men 
det er moro å holde på 
litt med dette i menigheten. 

 
Akkurat nå 
Det jeg har tenkt mye på 
i det siste, er plassen vi 
gir i møtene våre til det 
enkle vitnesbyrdet fra 
enkeltmennesker. Vi har 
jo så mange ressurser i 
menigheten og er så 
veldrevne, nærmest 
”profesjonelle” på mange 
måter.  
Jeg liker kjempegodt å 
se ”Minns du Sången” 
programmene på TV. 
Der har jeg lagt merke 
til hvordan også de som 
har gamle og litt rustne 
stemmer slipper til, og 
hvor ekte dette oppleves. 
Jeg spør meg selv om vi 
ikke har vært flinke nok 
til å gi rom for alle, og 
tenker at det må vi 
gjøre noe med i tida 
framover. 

Veiviser´n presenterer: 
 

Harald Edvardsen 
 

Alder: 51 år 
Bosted: Melum 
Født og oppvokst: Melum 
Annet: Gift med Arnhild,  
 pappa til Marita, Yvonne og Adeline. 
 

av Hilde E. Holm 



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

Hafjell 4.- 9. april  

 

Påskeleir 2007 
Hvert år arrangerer 
ØBU - Østlandets 
baptist ungdom, en  
fantastisk opplevelse 
for oss ungdommer - 
PÅSKELEIR. 
Årets påskeleier er 
på Solvang skole, 5. 
minutters gange fra 
Hafjell ved Lillehammer. 
 
av Julie E. Holm 
 
Hvorfor påskeleir? 
Påsken er en tid hvor vi 
minnes det offeret Jesus 
gjorde for oss, da han 
døde og stod opp igjen 
for 2000 år siden. De 6 
dagene vi tilbringer på leir 
i Hafjell, er en flott opp-
levelse med masse ski, 
snowboard og gøy, og 
selvsagt mye Jesus!  
 
Fokus på Jesus 
Alle kan stort sett velge 
selv hva de vil gjøre på 

dagtid, og tilbudene står 
i kø. Du kan være i 
bakken, dra i badeland 
eller kanskje du bare vil 
ligge å “steke” deg i den 
varme påskesola.  
Det er også møter hver 
dag, et morgenmøte og 
et kveldsmøte. Her får 
vi sette fokus på det 
som er grunnen til at vi 
har påsken, nemlig Jesus. 
Med mange  flotte 
andakter og lovsang er 

møtene, noen absolutte 
høydepunkter på leiren. 
Leirpresten i år heter 
Kjersti W. Fremmegård. 
 
Hvordan komme seg dit? 
Da blir selvsagt spørsmålet; 
hvordan skal man komme 
seg med på påskeleir? 
Eller kanskje, hvordan 
skal dere foreldre bli 
”kvitt” ungdommene deres 
noen dager i påsken, slik 
at dere endelig kan nyte 
litt tid for dere selv!  
Og ang. påmelding og 
transport kan du lese på 
nettet. Gå inn på 
www.leirklubben.no 

og meld deg på selv.  
Magnus Taranger er en 
av leirsjefene. 
Det er supert på leir, 
dette må DU ikke gå 
glipp av. Alle er velkomne, 
uavhengig av om du er 
fra Østlandet eller er 
baptist…  

Innhold 
 

 

 

Dåp 

Ingrid M. Løkken og Linn Merete 
Lysø Sølyst har blitt døpt 

Side 4  

24/7  

Undersøkte bønneliv i London 
Sidene 8-9 

Harald Edvardsen 

Kjerka og bassgitar er ord 
som klinger... 
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Skien Baptistmenighet 

En bønn for 
barnearbeidet! 




