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Fokus på barnearbeidet 

Øye-blikket berører meg 
av Heidi Kløverød 

Det finnes ingen store 
øyeblikk 
Det finnes mange - ulike - 
Felles for de er: ØYEBLIKKET 
 
Øye blikket  : du og den 
andre – øye mot øye-  Du 
er sett- og blir sett – 
Øyeblikket: Bare være til-
stede-  her og nå. 
 
Det som skjer: 
Stillheten under en an-
dakt, med øyne som følger 
med på det som skjer 
Med spørsmål om det 
som sies, med historier 
som er opplevd. 
Hånda som lister seg inn i 
din. Smilet som bryter 
gjennom stress og irritasjon. 
Latteren som sitter løst. 
Gleden i leken. Ærligheten 

i det som er leit. 
Hjertebrevet som blir gitt 
deg litt i hemmelighet. 
Den spontane klemmen. 
Åling rundt på gulvet i 
øvelsene. Sang – så taket 
letter. 
Full rulle hver torsdag. Ut 
på tur. 
 
Hvem er de: 
Den som alltid kommer, 
setter seg litt unna og 
lurer på: er det noen som 
ser meg i dag. 
Den som alltid kommer 
og tar oppmerksomheten. 
Den som alltid kommer 
og starter leken. 
Den som alltid kommer 
og har noe å fortelle. 
Den som alltid kommer 
og er forberedt. 

Den som alltid kommer 
og tar ting på sparket. 
Den som alltid kommer 
og  akkurat for sent 
Den som alltid kommer 
og er tidlig ute. 
Den som sjelden kommer, 
men kommer år etter år. 
 
Vi ba om: 
Et sted hvor barn var trygge, 
hvor alle skulle bli sett, og 
bli kjent med Jesus 
 
Vi opplevde: 
Glede, spontanitet, nær-
het, ekthet, opplevelser. 
Barn - fellesskap - musikk- 
Aktiviteter. 
Alle øyeblikkene.. 
 
Dette  beveger: Øyeblikk. 
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Veiviser’n 
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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 

På hellig grunn! 
 
Du tenker at det ikke kan skje utenfor en 
vislet kirke… Feil... Bønnerommet i Villaen 
har vært og er en ”hellig grunn” eller et 
”hellig rom” for meg.  
 
Hva er det som gjør dette rommet hellig?  Hellig-
heten her, har ikke kommet med menneskehender. 
Men jeg tror at Gud har bruk mange villige hender 
til å pynte og utsmykke bønnerommet, så det 
appellerer til mitt indre. Fra gulv til tak fylles dette 
rommet med farger, lys, bilder, symboler, musikk 
og gjøremål,  som alt har det ene formål... at jeg 
skal få kontakt med Gud. 
 
Helligheten i seg selv gjør at jeg har ærbødighet til 
dette steder. På bønnerommet snakker jeg ikke 
høyt med andre enn med Gud. På bønnerommet 
trår jeg varsomt og uten med sko på beina.  
 
Helligheten liksom gjennomsyrer detter rommet. 
Og det har du som har hatt bønnevakt vært med 
på å gjøre. Dine bønner har liksom satt seg fast i 
veggene på dette rommet. Her i disse veggene, 
ligger det masse glede, sorg, fortvilelse, tilbedelse, 
sinne og takknemlighet til Gud.  
 
Jeg tror at bønnerommet hadde vært et helt vanlig 
rom uten dere. Dere som trofast har bedt og tatt 
vakter, hele døgnet i en hel uke. Uten dere hadde 
det ikke hjulpet med midler som skal appellere til 
mitt indre. 
Så takk til dere alle som har gjort bønnerommet 
til et HELLIG STED. 

Kari Nøtland Sæthre  
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Da jeg gikk på ungdoms-
skolen, hadde jeg mange 
tilbud i baptistkirken på 
Ålgård. Jeg var med på det 
meste — både de gode 
og dårlige møtene, både 
de vellykkede og mindre 
vellykkede arrangementene. 
Jeg syntes til og med at det 
var stort hvis jeg fikk med 
meg søndagsmøtet. Dette 
var langt unna Åpen Dør. 
Sangene var meningsløse i 
mine ører, prekenene bare 
ord, ja, hele formen var 
som en lukket dør for 
meg. Hvorfor gikk jeg så 
mye i kirken? Hvorfor 
var jeg ikke mer kresen? 
 

Noen av gudstjenestene 
i baptistkirken i Skien kalles 
Åpen Dør. For noen år 
siden startet de opp som 
en ny gudstjenesteform. 
Det ble lagt vekt uttrykks-
former som kunne oppleves 
relevant og inkluderende 
for folk som var uvant med 
å gå i kirken. Vi har fortsatt 

disse gudstjenestene. Mange 
opplever dem som gode 
anledninger for å møte Gud, 
for ettertanke og for å være 
en del av det kristne felles-
skapet. Likevel kommer 
få nye. Hvorfor det? 
 

Det finnes sikkert flere 
svar på hvorfor jeg som 
tenåring gikk i kirken ved 
enhver anledning, mens 
ikke så mange nye kommer 
til Åpen Dør-gudstjenester. 
Her skal du få ett svar. I 5. 
Mos. 6:4 står en oppskrift på 
hvordan troen på Gud gis 
videre. Guds ord og bud skal 
du tale om når du sitter hjem-
me og når du går på veien. 
 

Jeg opplevde det. Jeg ble 
invitert med i en bibel-
gruppe hjemme hos ledere 
i ungdomsarbeidet. Hver 
helg ble alle ungdommene 
invitert hjem til noen i 
menigheten. Da jeg traff 
folk fra kirken på gata eller i 
butikken, så var de oppriktig 

glad for å se meg og inter-
essert i hvordan jeg hadde 
det. Da jeg gikk i niende 
klasse, fikset en av lederne 
en arbeidsuke for meg på 
jobben hans. Disse folkene 
var vitner for Gud både i 
hjemmet og ute blant folk  
- i tillegg til i kirken. De var 
store åpne dører for meg 
inn til Jesus Kristus og 
menighetens fellesskap. 
 

Åpen Dør i baptistkirken 
i Skien er bra. Stadig flere 
skal få oppleve åpne dører 
inn til Jesus Kristus og 
menighetens fellesskap. 
Dette skal skje gjennom 
husgrupper, middags- og 
kveldsmatsinvitasjoner, 
vennskap og praktisk hjelp. 
Da kommer de til Åpen 
Dør-gudstjeneste. De er 
nemlig allerede vant med 
å bli møtt av en åpen dør. 

Pastor Sveinung Vaagen 

Pastorens hjørne 
 

Åpen dør 

 

Denne andakten handler om å ha en 
åpen dør inn til Jesus Kristus og 
menighetens fellesskap. 
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Mitt  
Sangvers 

 

Knut Andreas 
Eikland 

 
Navnet Jesus 
 
Midt i nattens mørke blinker 
som et fyrlys Jesu navn, 

og hver hjelpløs seiler vinker 
inn i frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger 
høyt dets pris i himmelen! 
 
av David Welander 

Vi gratulerer 
 
 
70 år 
Bjørg Aspelund, 4. juni 
Ronald Brynhildsen, 19. juni 
40 år 
Heidi Engmo, 5. mai 
 
Nyfødte : 
Benedikte og Steffen Koth, en jente, 21. april 
 
Nye medlemmer: 

Sandra Kjeldsen 
Belladira Lanner 
 

Døde 
Eva Holm, 9. april 

 

Menighetshelg 
på 

Langesund Bad 
Gjestegård 

 

28. - 30. september 2007 
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Nyhetene forer oss 
med terrorister og 
elendighet fra Midt-
Østen. De sier sjelden 
noe om hva som 
egenlig skjer i den 
arabiske verden -  
om det som virkelig 

betyr noe. Derfor 
var det en fantastisk 
opplevelse å høre 
Nabil Costa fortelle 
gode nyheter fra 
Libanon i baptistkirken 
en tirsdagskveld i 
april. 

 
Utdrag fra bloggen til Sveinung 
Vaagen 
 
Komfortsone 
Det ser ut som om Gud 
ikke snakker til oss når 
vi sitter i vår komfortsone. 
Vi kom ut av den under 
krigen. Da begynte Gud 
å tale til oss, forteller 
Nabil Costa leder for 
baptistenes arbeid i 
Libanon. 
  
Elske fiendene 
Vi gjør vår tjeneste i Libanon 
og er glad for den. Vi 
bygger vårt teologiske 
seminar. Da krigen kom, 
fikk vi fem minutter på 
oss til å åpne skolen for 
shia-flyktninger. Først 
var jeg lei meg fordi det 
ville ødelegge vårt arbeid. 
Men da hadde jeg glemt: 
Du skal elske din fiende! 
Og da jeg så alle laste-
bilene med flyktninger, 
forstod jeg at vi skulle 
hjelpe dem. 

Nabil Costa forteller om et framgangsrikt arbeid 
 

Hva skjer i den arabiske verden ? 

Fortsettelse side på 14 
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Hjemme hos Esther, Thang og Merry 

Flyttet til Skien 

I september 2004 kom 
Esther og Thang til 
Norge. De ble bosatt 
i Bø. I januar 2005 fikk 
de en datter, som fikk 
navnet Merry.  
 
av Gunn Andresen 
 

I Bø har Thang fullført 
sitt Introduksjonkurs i 
norsk. Han har tidligere 
jobbet som kokk i flere 
år, og jobbet etter endt 
kurs 2 måneder på Bø 
hotell før jul i fjor. Etter 
dette har han vært på 
utkikk etter en ny jobb. 

Esther er halvveis i sitt 
norskprogram i og med 
at hun har hatt fødsels-
permisjon.  
 
Flytting til Skien 
I april i år flyttet familien 
fra Bø til Skien, og blir 
dermed den første 
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familien fra Burma, som 
etablerer seg i Skien.  
Familien bor nå i Ola 
Hansonsveg, rett ovenfor 
Rema 1000 på Falkum. 
Her leier de en leilighet 
i en firemannsbolig. De 
hadde med seg en del 
møbler og utstyr fra Bø, 
men har også fått overta 
en del fra noen menig-
hetsmedlemmer i Skien. 
 
Jobb og skole 
Årsaken til at de flyttet 
nå, var at Thang har fått 
fast jobb på Big Horn Steak 
House i Skien sentrum. 
Han skulle begynne i denne 
jobben første uken etter 
påske, men hele bygningen 
der restauranten var klar 
til å åpne, ble herjet av 
brann 29 mars. Familien 
valgte likevel å flytte. Pga 
denne brannen er nå Thang 
uten jobb inntil videre. 
Åpning av restauranten 
blir trolig til høsten. Men 
før dette skal han i 
sommer jobbe 6 uker i 
Arendal i en restaurant i 
samme kjede. Inntil da 
håper han på noen mindre 
jobber. Esther vil først 
komme videre i gang med 
sitt norskkurs i Skien til 
høsten. Da har lille Merry 

fått barnehageplass i 
Bakken barnehage.  
 
Den kristne tro  
Esther og Thang har 
vært kristne hele livet. 
Det var besteforeldrene 
til både Esther og Thang 
som ble kristne og senere 
baptister og som har 
"ført" troen videre i 2 
generasjoner.  Et bibel-
vers som betyr mye for 
både Esther og Thang er 
Matteus kap. 7 vers 
7.:Be, så skal dere få. Let, 
så skal dere finne. Bank 
på, så skal det bli lukket 
opp for dere. De vil også 
trekke frem Matteus 
kap. 7 vers 13.: om "2 
veier":: Gå igjennom den 
trange port.  
 
Glad for å bo i Skien 
Familien er glade for å 
ha kommet til Skien, å 
bo nærme menigheten 
er svært viktig for de. De 
håper at flere burmeserer 
snart vil flytte "etter" til 
Skien, for fellesskapet dem 
imellom er selvfølgelig 
viktig å ta vare på, ved 
siden av å bli godt kjent 
og etablert i sin nye 
menighet.    

Program for 
mai og juni 

 

Søndag 13. Mai 
11:00 Gudstjeneste med 
avslutning på kristen-
domsskolen. Sveinung 
Vaagen taler. Basis synger. 
Torsdag 17. mai 
18:14 Nasjonalfest. 
Søndag 20. mai 
17:00 Sang– og vitnemøte. 
Pål Ellefsen og Jenny 
Brynsholmen synger. 
Søndag 27. mai 
11:00 Pinsegudstjeneste 
i Porsgrunn baptistkirke. 
Tor Rønneberg taler. 
Lørdag 2. juni 
19:30 Sommerkonsert 
med Con Amore og 
Karisma. 
Søndag 3. juni 
17:00 Gudstjeneste. Per 
Midteide taler. Nattverd. 
Basis synger. 
Søndag 10. juni 
10:30 Menighetstur til 
Brekkeparken. 
Søndag 17. juni 
17:00 Gudstjeneste. 
Harald Edvardsen taler. 
Liv Marit Taranger synger. 
Søndag 24. juni 
18:00 Sommersøndag i 
kirken. 
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I to måneder har 
Arne Holte vært i 
Sierra Leone. Han 
har vært lærer ved det 
teologiske seminaret 
i Freetown.  
 
av Inge Taranger 
 
Undervisning 
Først fikk han et emne 
han skulle undervise i, men 
en uke før han skulle dra, 
fikk han nye emner. Nå 
skulle han undervise i 
Visdomslitteraturen og  

Johannes evangelium.  
Heldigvis er Arne så 
rutinert at dette ikke 
brakte han ut av fatning, 
men en måneds arbeid 
var "bortkastet." Det er 
110 elever ved Seminaret, 
men Arne underviste ca 
20 av disse. Dette var 
svært interesserte  
studenter og det ble 
mye diskusjoner og 
oppbyggelige samtaler. 
 
Til Lunsar 
Hver torsdag reiste han 

til Lunsar for å besøke 
Anne og Gudleik Husby. 
Arne fikk låne motor-
sykkelen til Gudleik og 
de 10 milene gikk derfor 
greit å kjøre. Anne, 
Gudleik og guttene er 
svært fornøyd med huset 
som ble restaurert av 
teamene fra Skien og 
det siste badet er også 
ferdig nå pluss at de har 
fått vannsystemet i orden. 
Pumpa drives nå av sol-
cellepanelet. Anne og 
Gudleik er i full gang 

Ble pensjonist og reiste igjen til Afrika 

Lærer i Sierra Leone 

 9 

med arbeidet og de er 
opptatt av å engasjere 
flest mulig av de innfødte. 
Dette kan ta sin tid. men 
det er dette som gir 
resultater over lengre tid. 
 

Praktisk tilrettelegging 
Arne har ikke bare vært 
opptatt av undervisning. 
Som den praktiske mannen 
han er, hadde han også 
med seg frø og har fått 
det til å spire å gro på 
flere områder. Det er 
svært viktig i Sierra Leone 
at de klarer å dyrke mye 
slik at alle kan spise seg 
mette. 
 

Victory Baptist Church 
Arne besøkte også 
Brickson Sam og så på 

arbeidet med Victory 
Church. Den begynner 
nå å ta form og de har 
støpt dekket slik at 
byggetrinn 1 er ferdig. 
De håper å kunne ta i 
bruk den nye kirken før 
sommeren. Kirken ligger 
fint til oppe i åssiden og 
har fin utsikt over havet. 
Menigheten teller 40 
medlemmer, men den 
vokser stadig. Den nye 
kirken vil romme 150 
mennesker; så her har 
de bygget i tro. 
 
Fort mørkt 
I Sierra Leone blir det 
fort mørkt. Klokken 7 
kommer mørket og i 
løpet av få minutter er 

det stummende mørkt. 
Noen steder har de et 
aggregat som skaffer lys 
i et par timer, men etter 
det er det bare lomme-
lykter og stearinlys. 
 
Idrett 
Arne fikk også være 
med på idrettsleker som 
skolen hadde. Foruten 
"vanlige" idrettsaktiviteter 
var det 60 m med cola-
flaske på hodet og sekke-
løp. Mye av dette for-
gikk til feiende musikk. 
 
Vi takker Arne for opp-
ofrende innsats i Sierra 
Leone og ønsker fortsatt 
Guds velsignelse over 
arbeidet der ute. 

Rent vann er viktig! 
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Møte med gamlepastoren 

Flott tur med Basis til Sverige 

Foreløpig er det lite 
som tyder på at det 
kan bli platekontrakt. 
Det er heller ikke meldt 
om en umiddelbar 
lansering av Basis i 
Sverige. Men at 
menigheten i Falken-
berg tok godt imot 
sangen til Basis, det 
stemmer i alle fall! 
 
av Odd Kløverød 
 
Gamlepastor´n 
hjelper til! 
Roy Arild Jensen og 
Christer Lilienberg hadde 

riktignok gjort en god 
jobb med å legge opp turen 
for alle oss 23 sangere 
som dro til Sverige i 
slutten av april, men 
jammen er det fint at 
gamlepastor´n også hjelper 
til litt! Da bussjåfør, Geir 
Håkon Eikland (snart 49), 
parkerte vår flotte 
”Konferansebuss” – der 
flere seter sto mot 
hverandre med bord i 
midten – var det nemlig 
Ingemar og Anna Lena 
Fhager som tok imot 
oss med kveldsmat! De 
hadde ordnet det slik at 

vi kunne overnatte på 
Saronkyrkans leirsted 
rett utenfor Göteborg. 
Som flere vet, er Ingemar 
Fhager en av flere pastorer 
i den menigheten. Flott 
overnatting! 
 
Göteborg og Falkenberg 
Dagen etter var det mange 
(les:damer) som var ivrige 
etter å komme fort inn 
til butikkene i Göteborg. 
Flere opplevde at pengene 
brant i lomma, mens andre 
erfarte at kredittkortet 
gikk varmt……! De fleste 
menn benyttet dagen til 

Stor stemming i bussen 
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se seg rundt i byen, 
beundre arkitekturen og 
teste kafélivets gleder. 
Ut på ettermiddagen 
kjørte vi en drøy time 
ned til Falkenberg for å 
synge i Christers ”gamle” 
menighet, Tullbrokyrkan”. 
Dette er en menighet 
omtrent like stor som 
vår egen. Det er en 
økumenisk kirke som 
ble stiftet på 70 – tallet 
etter en sammenslåing 
av Baptistkirken, 
Misjonskirken og 
Ørebromisjonen. 
Christer ble nesten tatt 
imot som ”den fortapte 
sønn”, og på disse kanter 
gikk han bare under 

navnet ”Kapellanen”! 
Selv om det var lørdag 
kveld, var kirken fullsatt  
- til alles store overraskelse! 
Noe skyldtes Basis, som 
sang veldig bra, men noe 
skyldtes nok også at vi 
hadde tatt med oss 
Ingemar Fhager for å tale 
på møtet. Etter konserten 
ble vi innkvartert i ulike 
hjem. Dagen etter sang 
vi igjen på gudstjenesten, 
før vendte bussen nordover 
til mer shopping på Torp …. 
 
Vi fikk formidlet noe 
I ”Konferansebussen” 
rådet det en god stemning 
på vei hjemover. – Jeg 
har ikke sunget i kor 

siden jeg bodde i Oslo 
rundt 1990, sier Heidi 
Engmo. – Det er gøy på 
kortur igjen, og i møtene 
følte jeg de tok imot det vi 
sang. Jeg tror vi inspirerte 
de litt også, for akkurat 
nå har ikke de noe kor. 
– Jeg føler også vi fikk 
formidlet noe, sier Kari 
Sæthre. – Også var det 
hyggelig å bo privat, skyter 
Tove Baklie Jensen inn. 
– Flott å få litt bedre 
kontakt med noen. 
Mens vi snakker er det 
ulike personer som til 
høy latter og applaus 
forteller historier.  
Akkurat nå forteller Ole 
Lysø om den gangen han 
joiket i baptistkirken på 
Hamar. Det var visst 
første gang det hadde 
vært joiket der….. 
Gjennom latteren hører 
jeg noen si: - Vi må satse 
på en slik tur hvert år! 

Birgit Andresen tar oppgaven 
som vertinne alvorlig 
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Baptistenes sommerfest i Bergen 10.-15. juli 2007 
 

La ditt rike komme! 

I år er det Bergen 
som inviterer alle 
baptister til landsmøte 
og sommerfest. Pastor 
Atle Eidem har til og 
med godt god for 
været – hva nå det 
måtte bety. 
 
av Jan Sæthre 
 
Morgensamlingene 
Morgensamlingene tar 
utgangspunkt i mottoet 
La ditt rike komme med 
fokus på – i mitt liv, i 
menigheten og ved å 
vise gjestfrihet. Også i år 
vil en starte morgen-
samlingene felles med 
bønn, lovsang og en 

presentasjon av dagens 
tema. Så vil det være en 
halv times undervisning i 
mindre grupper. I gruppene 
undervises på ulike språk 
norsk, engelsk, tamilsk, 
vietnamesisk, og burmesisk, 
før det blir bibelgruppe 
den siste halvtimen. Disse 
smågruppene blir et fint 
sted å bli kjent med noen 
nye på. 
 

Frokost 
Allerede før morgen-
samlingene er sommer-
festen i gang med ulike 
frokoster fra klokka 8. 
På torsdag er det frokost 
for nye sommerfestdeltakere 
ledet av Per Øvergaard 

 

Festtoget 
til Bergen 

 
Jeg vil lette min sjel 
og tenke på det som var: 
at jeg gikk fram i det store 
følget, drog i festtog til 
Guds hus med jubelrop og 
takkesang – en pilegrims-
skare i fest. (Salme 45, 5) 
 
Vil du være med i festtoget 
til Bergen i sommer? Her 
skal årets store begivenhet 
i vårt kirkesamfunn finne 
sted! Her kan du møte 
mange venner! Her kan du 
lette din sjel! Her kan du 
være med i jubelrop og 
lovsang til vår Gud! 
 
På vegne av Bergen Baptist- 
menighet og landsmøte-
komiteen ønsker jeg deg 
og alle dine hjertelig 
velkommen til sommerfest 
i Bergen! Vi samler oss 
rundt mottoet ”La ditt rike 
komme”. Det er vår bønn 
at Guds rike  skal komme 
- også til rike Norge! - 
også til deg og meg! 
 
Leder av Hovedkomiteen 
Ivar Hjelmervik 
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og Jan Sæthre. Fredag er 
det integrasjonsfrokost 
for både nye landsmenn 
og trauste norske flere-
generasjonsbaptister. 
Lørdag inviteres til 
misjonsfrokost under 
ledelse av Lise Kyllingstad. 
 
Kveldene 
På onsdags kveld taler 
rektor på SALT Kai 
Tore Bakke over lands-
møtetemaet La ditt rike 
komme. Under kvelds-
møtet på torsdag møter 
vi Rachel Hickson fra 
England ,som har et spesielt 
fokus på bønn. Lauran 
Bethell, som arbeider 
blant jenter utsatt for 
traficking i Praha er 
fredagens taler, mens 
misjonær Øyvind Hadland 
fra Thailand taler på lør-
dagens misjonsmøte. På 
søndagens gudstjeneste 
vil vi høre pastoren i 
vertsmenigheten Atle 
Eidem. Sommerfestene 
er fylt med mye sang og 
musikk. Årets musikalske 
gjester undersommer-
festen er Bjørn Aslaksen 
og Marianne Juvik Sæbø. 
Midnattsgudstjenesten i 
år vil være i Foldnes kirke 
på Sotra.  

Påmelding 
Brosjyrer er lagt ut i 
kirka, samtidig som du 
kan melde deg på via 
hjemmesidene til Det 
norske Baptistsamfunn 
www.baptist.no  
Deltakeravgiftene er kr. 
200 pr. person og kr. 
300 for familier med 
barn innen påmeldings-
fristen 1. juni. Deretter 
stiger påmeldingsgebyret. 
Som vanlig er det ulike 
former for overnatting , alt 
fra hotell til klasserom 
på skoler. Det kjøres en 
egen landsmøtebuss fra 
Grenland til Bergen.  
Prisen tur /retur er 400 kr.  
 
Landsmøte-
forhandlingene 
I forkant av sommerfesten 
er det formelle årsmøtet i 
Det norske Baptistsamfunn. 
Hele 4 menigheter har i 
år søkt om å bli medlemmer 
i baptistsamfunnet. De 
kommer fra Ålesund, 
Stavanger, Egersund og 
Tromsø. Årsrapporten 
viser vekst i baptistsam-
funnet, som nå har passert 
5.000 medlemmer igjen.  
Samtidig blir Det norske 
Baptistsamfunn som kirke 
samtidig mer flerkulturelt. 

 

Hun begynte sin misjonær-
tjeneste i Thailand i 1987. 
Der var hun med å etablere 
New Life Center i ChangMai. 
Et senter som hjelper unge 
jenter som er solgt, lurt 
eller dratt inn i prostitusjon. 
New Life Center gir jentene 
utdannelse og hjelp til et 
nytt og bedre liv. I 2001 
flyttet Lauran til en ny 
misjonsmark, til hjerte av 
Europa, storbyen Praha. 
Her hjelper hun unge 
mennesker som er utnyttet 
og trakassert som en følge 
av menneskehandel og 
prostitusjon. 
På sommerfesten vil Lauran 
Bethell holde temasamling 
om temaet: Menneskehandel 
i vår tid - fakta, utfordringer 
og håp” fredag formiddag 
og hun vil tale på kveldsmøte 
samme dag. 

Lauran Bethell 
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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 

Mange muslimer og arabere 
kommer til himmelen. 
Elsk dem nå, så blir ikke 
overgangen så stor i 
himmelen. Det blir mange 
Muhammed, Ahmed og 
Hassan der. Dere hører 
bare om terrorister. 
Ikke tro på nyhetene! Vi 
ser at evangeliet går fram 
i mange arabiske land. 

 
 
Det er mer enn en milliard 
muslimer i verden. 300 
millioner i Midt-Østen. 
17 millioner er kulturelt 
kristne. Av 300 millioner 
arabere er 88% muslimer 
og 6% kristne. De fleste 
kristne bor i Egypt og 
Sudan. Dessverre er de 
forfulgt og ofte brakt til 
taushet. Libanon er det  

 
 
eneste landet som godtar 
konverterte muslimer.  
   
Muslimske elever 
Beirut Baptist School 
har 1200 elever, hvorav  
1100 er muslimer. De 
hører evangeliet hver 
dag. De lærer Bibelen 
svært godt. Vi gir dem 
god eksamen, kristen 

Fortsettelse fra side 5 
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kjærlighet, billig skole og 
god, akademisk utdannelse. 
Det er ikke rart at de vil 
bruke vår skole. Når 
skolekoret synger kristne 
julesanger, består hele 
koret av muslimske 
ungdommer. 
 

Hjelpearbeid 
Lebanon Baptist Aid ble 
bygget opp under krigen. 
En fjerdedel av befolkningen 
ble flyktinger under krigen. 
Skolen vår ble brått om-
gjort til flyktningleir og 

sykehus. Vår skole ble 
senter for medisinsk 
hjelp for et stort område. 
Kirken ble mobilisert 
p.g.a. krigen.  
  
Forfølgelse er sunt for 
kirken! Vi tar alt for gitt, 
men vi fortjener ikke alt 
vi har. Vi har det bare 
p.g.a. Guds nåde. Gud 
minner oss på det på 
forskjellige måter. For 
oss ble det spesielt 
tydelig under krigen. 
  
Kontakter 
Typiske ting som de 
sjiamuslimske flykt-
ningene sa til oss, var: 
- Dere er kristne, hvorfor 
hjelper dere oss?  
- Vi har mange kristne 
venner, men vi visste ikke 

at dere hadde denne læren. 
- Kom og besøk oss når vi 
har reist hjem. 
  
Det er akkurat det vi 
gjør nå. Etter 34 dager 
med krig, ble fryktens 
murer revet, og en bro 
av kjærlighet ble bygget. 
Nå reiser vi til muslimske 
landsbyer. Vi har prosjekter 
med vannforsyning. Vi 
arrangerer posttraumatiske 
barneleirer for barna. 
De muslimske foreldrene 
ivrer for å la barna delta. 
I fire dager lærer vi dem 
om Jesus Kristus. Mange 
menigheter drar til Beirut 
og sponser slike kurs og 
hjelper oss i dette arbeidet. 
  
Ja, vi er minoritet, men 
vi har muligheter for 
tjeneste. Jeg oppfordrer 
dere. Spør Herren om 
han vil ha dere utenfor 
deres komfortsone. 6 
timer på fly og du er 
utenfor din komfortsone. 
Der Gud vil ha deg, er 
det fredeligste sted for deg.  
Gud hadde en sønn. 
Han sendte ham på 
misjonsmarken. Hvor? 
Midtøsten. 

Flyktningbarn sover på baptistskolen i Beirut 



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

Fokus på barnearbeidet 

Øye-blikket berører meg 
av Heidi Kløverød 

Det finnes ingen store 
øyeblikk 
Det finnes mange - ulike - 
Felles for de er: ØYEBLIKKET 
 
Øye blikket  : du og den 
andre – øye mot øye-  Du 
er sett- og blir sett – 
Øyeblikket: Bare være til-
stede-  her og nå. 
 
Det som skjer: 
Stillheten under en an-
dakt, med øyne som følger 
med på det som skjer 
Med spørsmål om det 
som sies, med historier 
som er opplevd. 
Hånda som lister seg inn i 
din. Smilet som bryter 
gjennom stress og irritasjon. 
Latteren som sitter løst. 
Gleden i leken. Ærligheten 

i det som er leit. 
Hjertebrevet som blir gitt 
deg litt i hemmelighet. 
Den spontane klemmen. 
Åling rundt på gulvet i 
øvelsene. Sang – så taket 
letter. 
Full rulle hver torsdag. Ut 
på tur. 
 
Hvem er de: 
Den som alltid kommer, 
setter seg litt unna og 
lurer på: er det noen som 
ser meg i dag. 
Den som alltid kommer 
og tar oppmerksomheten. 
Den som alltid kommer 
og starter leken. 
Den som alltid kommer 
og har noe å fortelle. 
Den som alltid kommer 
og er forberedt. 

Den som alltid kommer 
og tar ting på sparket. 
Den som alltid kommer 
og  akkurat for sent 
Den som alltid kommer 
og er tidlig ute. 
Den som sjelden kommer, 
men kommer år etter år. 
 
Vi ba om: 
Et sted hvor barn var trygge, 
hvor alle skulle bli sett, og 
bli kjent med Jesus 
 
Vi opplevde: 
Glede, spontanitet, nær-
het, ekthet, opplevelser. 
Barn - fellesskap - musikk- 
Aktiviteter. 
Alle øyeblikkene.. 
 
Dette  beveger: Øyeblikk. 

Innhold 
 

 

 

Burmeserne 

Den første av familien er flyttet til 
Skien. 

Side 6-7  

Sierra Leone 

Arne Holte tilbake i Afrika på 
misjonsoppdrag. 

Sidene 8-9 

Landsmøte & Sommerfest 

Bergen inviterer til årets 
storsamling for baptistene. 
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Skien Baptistmenighet 

Se det spirer 
allerede fram! 




