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

Skien Baptistmenighet
Nr. 4/2007 - Årgang 21

Åpen dør

Hjem til hverandre

Innhold

Dåp
Heidi Trainer Flatebø ble døpt
9. september
Siden 5

Så koselig, var det
første Mette Aasland
tenkte, da familien
hennes ble spurt om
å ha kveldsmatgjester
fra menigheten.

vi det ved å sitte bak
”Dette er unik mulighet til
hverandre i en kirkesal? å bli kjent med nye. Vi får
Svaret er vel nei.
bedre tid til hverandre og
det å lage og spise en
Familien Aasland var et enkel kveldsmat sammen
av mange hjem, som ble gjør noe unikt med oss
spurt om å åpne hjem- mennesker,” kan Mette
av Kari Sæthre
met sitt en søndagsfortelle.
kveld. Dette syntes både Dette var en lite skummel
Menigheten har i høst
Bård og Mette var så
ting fortsetter hun.
fokusert på det å ta vare viktig at det kunne de
Så ta utfordringen neste
på hverandre. Hvordan ikke gå glipp av.
gang menigheten invitere
skal vi gjøre det? Greier
til kveldsmat.

Hjerteoperert
Anette Sam reddet livet etter
operasjon i Tyskland
Sidene 8-9

Tove Baklie Jensen
Håndarbeid, skogstur, tenåringsmor
er ord som klinger
Sidene 14-15

Ny start i Afrika !
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Veiviser’n
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre
Medarbeidere: Harald Hem, Hilde
E. Holm, Rune Brynsholmen
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
-----------------Utleie-----------------Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76
-----------------Ledere----------------Menighetsrådet:
Kari N. Sæthre
Barnearbeidet:
Gunn Andresen
Søndagsskolen:
Anette Stensbøl
Bente Hoppestad
Trall:
Anne Lene Madsen
Ungdomsgruppa:
Sveinung Vaagen
Con Amore:
Rune Brynsholmen
Speider`n:
Geir Håkon Eikland
Basis:
Jenny Brynsholmen

35 94 10 16
35 59 88 62
35 53 07 11
35 59 02 70
35 52 28 38
35 71 01 20
35 50 01 22
35 53 54 08
35 50 01 22

Er du fornøyd?
Et hus trengs å ryddes, vaskes, tørkes støv
og av og til oppussing og vedlikehold. Dette
gjør seg av seg selv. Nei… det trengs
mennesker som kan ta et i et tak.
Hvorfor er noen mennesker fornøyde og positive,
selv om de sliter og strever og vasker? Her er vi i
nærheten av det viktigste i det å tjene Gud.
Jeg tror at mennesker er fornøyde, når de finner
en jobb de liker og fokuset deres er rettet vekk
fra dem selv, og mot et felleskap de er med på å
ivareta og passe på.
Men hvordan finner du din plass?
Huset mitt, kirka mi, trenger mennesker som
passer barna og lærer dem om Gud.
Kirka mi trenger mennesker som gir veiledning,
oppmuntring og trøst til ungdommen.
Kirka mi trenger mennesker som ser dem som
sliter i ekteskapet. Vi trenger noen som kan hjelpe
og verne om familien.
Kirka mi trenger mennesker, som vise omtanke,
omsorg og kjærlighet til dem som føler seg utstøtt
og forlatt av Gud og mennesker.
Kirka mi trenger mennesker til å ta vare på de
eldre… noen som ser dem som den edleste
skatten vi har i huset vårt.
Kirka mi tenger mennesker til å passe på alle rom,
som den inneholder.
Vi har mange mennesker som allerede gjør en
flott jobb i huset mitt.
Finn du også din plass, hvor du trives!!!
Kari Nøtland Sæthre

Pastorens hjørne

Punkt 1 i din
livsrytme
av Sveinung Vaagen
Pastor Sveinung Vaagen

Du har mye å gjøre.
Du har mye å tenke på.
Du er ofte stressa.
Egentlig er livet temmelig
slitsomt, synes du.
Du trenger å slappe av,
tenker du. Du trenger
mer fri. Du trenger å ha
det morsomt og kose
deg. Du trenger mindre
ansvar.

Vi ble skapt for å leve
sånn:
1. Be
2. Arbeide

sitt slitsomme liv. Der
helbreder og forkynner
og trøster han. Han har
mye å gjøre, mye å tenke
på og all grunn til å bli
Sånn levde Jesus. «Selv stressa. Det gjør ingentrakk han seg ofte tilbake ting, for opplevelsen av
til øde steder og ba.»
Gud sitter ennå i kroppen
Det er beskrivelsen av og snart skal han trekke
Jesus i Lukas 5.16. Det seg tilbake til et øde sted
er der, sammen med vår og be igjen.
himmelske Far, at Jesus
Noen kjenner seg igjen. slapper av. Der er han Det handler om utDet vet jeg. Akkurat
helt fri. Der er det faktisk gangspunktet for din
sånn tenker jeg også om også morsommere og
livsutfoldelse; hva er
meg selv iblant.
koseligere enn man
punkt én i din livsrytme?
skulle tro. Der har Jesus Begynner du i tusen ting
Men
null ansvar.
å gjøre og tenke på,
eller begynner du et øde
Den livsrytmen virker
Så, etter å ha vært på et sted sammen med Gud?
dårlig. Vi ble ikke skapt øde sted og bedt og
Jeg har prøvd begge
for å leve sånn:
slapt av og hatt fri og
deler — og jeg er over1. Stresse
hatt det morsomt og
bevist om at den ene er
2. Slappe av
koselig og uten ansvar, bedre enn den andre.
så drar Jesus rett ut i
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Mitt
Vi gratulerer
Sangvers 60 år
Asia
Hem

Program

Karin Skyer 11. november
40 år:
Anita Solvang Hole 14. november
Nygifte
Tomas Fhager og Ida Nagelsen Hansen -14 juli
Anne Genoveva Therkelsen og Richard Skyer
– 30. juni
Trine Raflund Bassebo og Svein Kåre Sivertsen
– 18. august
Marita Edvardsen og Bjørnar Holhjem
– 25. august
Fødte

Jeg æ'kke redd
når det er mørkt om kvelden
jeg æ'kke redd
når jeg skal legge meg
for Gud har lovet
Han vil passe på meg
så jeg kan
alltid stole på Han

Ellen Hansen og Bassem Mostafa,
en jente - Viktoria, 4. mars
Kari Driessen og Hans van der Nes,
en jente - Lise, 17. juni - Nederland
Belladira og Alejandro Lanner,
en gutt - David, 20. august

Bønnedag
Søndag 4 november 0-24
10:30 Gudstjeneste
19:00 Tomasmesse

Døpt
Heidi Trainer Flatebø – 9. september
Nye medlemmer
14. oktober

Doi Sang Ram Ling
Van Tha Sui
Sa Doe Shein (Saldo)
Nightingale Shein
Mya Sein Shein
Daniel Chit
Nab Mu Chit
Maw Maw Ku Chit
Go Go Chit

Døde

Ellen Fyrong – 24. august

Søndag 28. oktober
Om jeg er liten eller stor
17:00 Sang og musikkmøte.
Billy Taranger taler.
Menighetskoret fra
Drammen synger.
Søndag 4. november
Fra død til liv Menighetens bønnedag
10:30 Gudstjeneste.
Sveinung Vaagen taler.
Liv Marit Taranger synger
17:00 Tomasmesse.
Per Midteide taler.
Søndag 11. november
Farsdag
17:00 Åpen Dør.
Christer Lilienberg taler.
Trine Henriksen synger.
BALUBA.
Søndag 18. november
Svakhet og styrke
10:30 Gudstjeneste. Per
Midteide taler. Basis og
Øivind Midteide synger.
Søndag 25. november
Takkefest
17:00 Åpen dør.
Sveinung Vaagen taler.
Logos synger. BALUBA.
Søndag 2. desember
Framtid og håp
17:00 Åpen dør med
påfølgende Adventskveld.
Dåp. Per Midteide taler.
Tor Erik Flatebø synger.
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Utdrag av nyhetsbrev fra Sierra Leone

På plass i en fremmed kultur

Det er snart gått to
måneder siden Eivind
Stranheim og Anders
Homme forlot Norge,
med retning Afrika.
I Sierra Leone bor de
sammen med misjonærparet Anne og Gudleik
Huseby, i Lunsar.
Sammen med Gudleik,
arbeider de blant barn
og ungdom, med fokus
på idrett.

Hvor lenge?
Anders og Eivind skal
bo i Sierra Leone fram
til sommeren 2008. De
reiser med European
Baptist Mission (EBM)
sitt frivillighetsprogram
og er delvis støttet av
Skien baptistmenighet,
Norske baptisters barneog ungdomsforbund
(NBUF) og Det norske
baptistsamfunn (DNB).

Blitt kjent med mange
Guttene kan fortelle at
de er blitt kjent med
mange, men navn er er
stor utfordring. Det
hadde kanskje vært
lettere visst alle kunne
holdt seg til et navn.
Men man må visst ha
både afrikanske og
kristne\ muslimske navn,
kan Eivind forklare.

Kulturforskjeller
Arbeidet har gått med til
å rydde en fotballbane for
palmer. En artig historie
forteller litt om kulturforskjeller.
Gutta forteller: ”Det
skulle jo være en smal sak
og felle noen palmer, og
jevne ut jorda. Men da
den første palmen falt
begynte de få tilskuerne
våre å juble. Vi ofret ikke
det så mange tankene før
en lokal pastor fleipet med
at vi hadde vært med på å
avgjøre valget.
Det har vært valg her
akkurat som hjemme.
Men det vi ikke visste var
at palma var symbolet/
logoen til det tapende
partiet. Og vi som hadde
planer om å ikke involvere
oss politisk… ”
Første oppdrag
Anders og Eivind forteller
videre: ”Vi ankom den
første landsbyen med
premierenerver. Ikke
visste vi helt hvordan vi
skulle gjøre det rent
praktisk, og da vi så at
det fortsatt lå nedhogde
trær på banen, ble vi litt
svette. Vi samlet oss i kirka
før vi startet opp. Der inne

plutselig bestemte seg for
å spille på det laget som
hadde ballen for øyeblikket.
Det er ikke enkelt å
kommunisere uten felles
språk og kultur. Men moro
er det. Smil og latter og
klapp på hodet er internasjonalt.”
satt minst 80 personer og
ventet på oss, selv om vi
kom 20 min før avtalt.
Pastoren som langt på vei
må kunne kalles blind,
satte i gang sang på
stammespråket. Da
begynte det å regne. Jeg
(Eivind) beklager for at jeg
tidligere i livet har misbrukt
uttrykket "himmelen åpnet
seg." For det har jeg
virkelig ikke sett før da.
Plutselig var fotballbanen
og veien vi hadde kjørt på
forvandlet til store elver og
sjøer.
Vi trodde ingen kom til å
møte opp, men før
oppvarmingen var ferdig
var det plutselig over 70
barn i alderen 4-12.
Hvite mennesker var
tydeligvis en ekstrem
sjeldenhet. De aller yngste
gråt av frykt, mens resten
var med på fotball. Kaoset
ble stort ettersom alle

Slå-på-ring ble til slutt mer
populært enn fotball. Men
da vi sto i ring og vi holdt
hendene deres, merket vi
at absolutt alle skalv.
Regnet og mangelen på
klær hadde kjølt de helt
ned. Vi avsluttet og prøvde
å anbefale dem å gå hjem
og tørke seg. Men nesten
alle ble igjen for å se mer
på oss ta på oss og synge
for oss. Til slutt sto vi der
å sang hode skulder kne å
tå på norsk for å holde
varmen.
Forbønn
Vi har det veldig bra og
nyter alt vi ikke skjønner
og forstår i fulle drag.
Tusen takk til alle som
tenker på oss, ber for oss,
og som gir lyd fra seg. Alle
bønnene bærer oss her
nede, forteller Eivind og
Anders fra Sierra Leone.
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Annette Sam på sykehus i Tyskland

Hjerteoperasjonen
gikk bra !
I november i fjor
ble Annette Sam
diagnostisert med en
hjertefeil. Anette er
datteren til pastor
Brickson Sam i vår
vennskapsmenighet i
Freetown i Sierra Leone.
av Jan Sæthre
Det viste seg at hjerteoperasjonen ikke kunne
gjennomføres i noe land
i Vest-Afrika. Arbeidet
med å skaffe finansiering
til en privat operasjon i
Europa startet umiddelbart.
Samtidig ble ulike hjelpeorganisasjoner kontaktet
for å bistå. Den tyske
organisasjonen Deutsches

KinderZentrum tilrettela
gjennomføringen av
operasjonen på sykehuset,
mens midler fra Skien
baptistmenighet har dekket
de andre kostnadene.
26. september ble hjerteoperasjonen gjennomført.
Den viste seg å være mer
omfattende en planlagt,
siden hun også hadde hull
i hjertet. Operasjonen var
vellykket. Fredag 19.
oktober kom hun hjem til
Sierra Leone sammen
med mamma’n Annie.
Familien ønsker å rette
en stor takk til alle som
har vært med å bidratt,
slik at livet kunne reddes
for Annette.

Miljøarbeider og kjøkkenhjelp
søkes til ungdomsarbeidet.
Liker du å jobbe med ungdommer
og lage mat - er dette noe for deg.
Ta kontakt med
Sveinung Vaagen
452 34 508
eller Kari Sæthre
995 91 714
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Nytt fra
menighetsrådet

Årets stordugnad

Langesund Bad 28. –30 september

Solbergtun nymalt

Glimt fra menighetshelgen

Konstituering
Menighetsrådet har
høst valgt Kari Sæthre
til menighetsrådsleder.
Ungdomsarbeidet
En stabil gjeng med ungdommer kommer trofast til Con Amore og
på fredagskveldene.
Fredagskveldene er
også blitt utvide med et
tilbud på Borgestad,
annen hver fredag KRIK (Kristen idrettskontakt). Men ungdomsarbeidet mangler
voksne ledere, noen
som kan være der for
dem.

Nå skinner 20 hus i
gult, blått, rødt og
hvitt. Nymalt og fine.
Og det er takket være
en iherdig innsats av
en stabil gjeng.

kveld og på lørdager,
hele denne periode. Og
damene har gjort en
kjempeinnsats kan Dag
Nordli, dugnadens
”primusmotor” fortelle.
Men det var to som var
av Kari Sæthre
med på å gjøre dugnaden
spesiell trivelig. Huset til
Lederfest
Skien baptistmenighet
Berit og Aage Andresen
Festen den 26. november fikk et tilbud om å male hadde kaffegjester hver
blir for barn- og unghele Solbergtun, totalt
dag i 6 uker. En stor takk
domsleder og dem som 40 leiligheter utvendig. til dem for gjestfriheten.
har vært leder på leir i Nå er halve jobben
Også en stor takk til alle
2007. De vil alle få en
gjort. Resten av jobben dere som stod på, kveld
skriftlig invitasjon.
vil bli vurdert i løpet av etter kveld eller som
Til våren vil det bli
vinteren.
kom med mat.
arrangert en menighets- Dugnaden startet 14.
Håper at enda flere
fest for alle, med fokus august og tok 6 uker.
kommer og maler når
på ”Trivsel og tjeneste”. Det har vært jobbing hver Dag gir beskjed.
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9 ungdommer deltar på Tentro

Baptistenes landsmøte og sommerfest i Bergen

Konfirmantene har startet opp

Innviet til misjonstjeneste

Årets konfirmanter samlet på utsiden av baptistkirken

Hver andre uke samles
9 kjekke ungdommer
i Villa Brekkeby til
undervisning. Undervisning tar utgangspunkt i Tentro, som
er et opplegg som
brukes av mange
menigheter.

Kalvøysund ved Arendal.
Neste obligatoriske tur
er til Trovasli i slutten
av november og en
felles konfirmantweekend
for flere menigheter på
Vatnar til våren.

Hjort, Anne Rebekka
Eikland, Øyvind Taranrød,
Natasjha Kamanzi, Marion
Larsen Teigen.

Sveinung Vaagen har
ansvaret for undervisningen. AvslutningsgudsDeltakere
tjenesten, hvor det
Navnene på konfirmantene legges vekt på personlig
Samlinger
er Sondre Stensbøl,
forbønn for hver enkelt,
Gruppa har allerede
David Duesund, Ingvild er 11. mai kl. 11.00.
vært på sin første helgetur Solvang Foss, Moo Blu
i september. Den gikk til Soe Shein, Charlotte

Forbønnshandling for Else og Arne Holte

Else og Arne Holte
ble innviet til et nytt
misjonsoppdrag i
Kamerun under
baptistenes sommerfest i Bergen.

25 nye menigheter og ha
6.000 døpte medlemmer,
samtidig skal misjonsengasjementet bli større
i alle menigheter.
Optimismen ble understreket ved at 6 nye
Framtidstro
menigheter ble opptatt
Årets landmøte var preget som medlemmer.
av en stor tro på framtidig
vekst i Det norske
Valg
baptistsamfunn. Målet
Jan Sæthre ble gjenvalgt
fram til 2020 er å plante som leder i hovedstyret,

samtidig som Harald
Edvardsen ble gjenvalgt
som varamedlem til
hovedstyret. Hilde
Evensen Holm ble nytt
medlem i medierådet.
Sondre Taranger ble
varamedlem til styret
for Holtekilen folkehøgskole, mens Geir Håkon
Eikland er varamedlem
til valgkomitéen.
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Veiviser´n presenterer:

Tove Baklie Jensen

ERIKSRØD STENHUGGERI AS

Alder: 46 år
Bosted: Snurråsen i Siljan
Født og oppvokst: Siljan
Annet: Gift med Roy Arild,
mamma til Silje(19) og Ida(17)

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

av Hilde Evensen Holm

35 58 89 00

Grenland Reisebyrå
Torggata 9, 3724 SKIEN
35 52 89 50  35 52 82 15

Siljan Utbyggingsselskap AS
Sentrumsvn. 105
3748 SILJAN
35 94 25 21

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

post@salt-oslo.no

Fortsettelse fra side 15 godt!

blir det jo også litt opppussingsprosjekter innimellom, det prøver jeg
også å få litt tid til. Ellers
er jeg glad i å gå turer.
Da aller helst alene i
skogen - der får jeg klarnet tankene - det gjør

Akkurat nå
Hm.. Det å være tenåringsmor med alt det
innebærer av gleder og
bekymringer opptar
meg hele tiden. Utover
det så har jeg mange
tanker og ønsker om å
få tilbake den første

kjærligheten jeg opplevde
som nyfrelst. Kunne
ønske meg gløden og
engasjementet en hadde
den gang. Jeg ønsker
også for meg selv at jeg
først og fremst skal
være engasjert i
mennesker, ikke i
aktiviteter i menigheten

Arbeid
Jeg er sykepleier og
jobber ved kirurgisk
avdeling på Betanien
Hospital. Det trives jeg
veldig godt med. Vi har
mange kronisk syke hos
oss med revmatiske
lidelser og det er en
givende pasientgruppe å
jobbe med. Jeg er også
så heldig at jeg har fått
lede en mestringsgruppe.
Her jobber vi med det å
lære seg til å leve med
sykdommen. Det gir
meg mye å få jobbe så
nært mennesker som en
får i denne jobben. På
Betanien er det også
mange faste ”kunder”,
så vi blir godt kjent med
hverandre. I høst går jeg
opp til full stilling, så det
er ganske travelt. Jeg

tok sykepleierutdanning
i voksen alder, var ferdig
utdannet for 5 år siden.
Før den tid jobbet jeg
som hjelpepleier, og var
da på Sykehuset Telemark.
Menighetsrådet
Det er første gang jeg
tar på meg oppgaven å
være i menighetsrådet.
Etter litt tenketid følte
jeg at nå var det min
tur. Nå har jeg tid og
overskudd til å prøve
dette. Det oppleves
ganske ansvarsfullt, men
på den annen side er menigheten velorgansiert
nå. Det er spennende å se
menigheten fra innsiden.
Dette handler også om
å være tilstede på møtene våre og Gudstjenestene og ha oppgaver i

den
forbindelse, som f eks å
dele ut nattverden. Det
var en veldig spesiell
opplevelse første gang
jeg gjorde dette. Det var
sterkt å få være med å
formidle Guds Velsignelse
og jeg opplevde at dette
styrket min tilhørighet
til mennesker rundt meg.
Hobby
Jeg er veldig glad i å lage
ting med hendende
mine. Liker å holde på
med ulike former for
håndarbeid. Nå skal jeg
på kurs snart om toving
av ull på silke, det gleder
jeg meg til. Jeg har symaskin hjemme og
prøver å få tid til å bruke
den. Når en har hus så
Fortsettelse på side 14
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