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Menighetsdag lørdag 8. mars

Ingemar Fhager vil inspirere
om trivsel og tjeneste
Lørdag 8. mars får
Skien baptistkirke
besøk av Ingemar
Fhager. Han har
tidligere vært
pastor i menigheten, og bor nå
i Sverige
av Kari Nøtland Sæthre

Dagen starter 11.00
og varer til 17.00.
Fokuset er "Trivsel
og tjeneste", som er
menighetens hovedmål. Ingemar har en
temasamling i starten
av dagen, vi ser på film
sammen om ”Å leve for
det beste” og det blir
samtale, intervjuer og
seminarer.
Tre ulike seminarer
Sveinung Vaagen har et

Skien Baptistmenighet

Noe for barna
Hele dagen er det
program for barna,
under de ulike
samlingene. Det
inneholder alt fra
lek, spill, sang,
dans, mini Boss og
å lage påskepynt.
Spiser sammen
Pausene og maten
er også viktig. Vi
spiser en varm lunsj
sammen og serverer
kaffe, kaker og frukt.
Dette koste kr. 30
per person å ordne. Så
seminar om "Disippelskap"
vi tar et stort spleiselag.
og Jan Sæthre snakker om
"Aksepter ditt oppdrag". Bare lørdag
Samtidig blir det et lite Del dagen med menigheten
konsept av "Minns du din. Ingemar Fhager besøker
songen" ved Pål Ellefsen oss bare på lørdag, så ta
og Ingemar Fhager.
deg tid til å hilse på han.

Innhold

Avskjedsfest
40 roser og mange gode ord
og gaver til Per Midteide
Sidene 12 - 13

Barneleir
Stor aktivitet blant barn og
ledere på Vegårshei
Sidene 10 - 11

Tomflasker for Sierra Leone
Garasjen fylles med flasker som
finansierer prosjekt i Afrika
Siden 13

Påsken gir nytt liv !
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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
Sveinung Vaagen
45 23 45 08
Rønningjordet 10, 3718 Skien
Kontorleder
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76
Menighetskontor
Mandag – fredag 09:00 - 12:00
Musikkarbeider
Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Utleie
Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76
Ledere
Strategi & menighetsleder
Kari Nøtland Sæthre 35 94 10 16
Drift
Reidun Johannessen 35 52 61 01
Familie
Gunn Andresen
35 59 88 62
Tjeneste
Harald Dønnestad
35 53 80 26
Søndagsskolen
Anette Stensbøl
35 53 07 11
Bente Hoppestad
35 59 02 70
Trall
Anne Lene Madsen 35 52 28 38
Logos
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26
Friluftsgutta
Jan Runar Hoppestad 35 59 02 70
Ungdomsgruppa
Sveinung Vaagen
35 71 01 20
Con Amore
Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Basis
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22
Målrettet Liv
Jan Sæthre
35 94 10 16
Allehånde
Randi Larssen
94 31 95 43

Underet skjer igjen!
Ennå en gang er vi vitne til at den kalde svarte
jorda blir omskapt til et nydelig og fargerikt
dekke, med krokuser og andre vårblomster.
Enda en gang skjer det som virker så umulig og
utenkelig. Og enda en gang kan vi ta del i det
umulige og utenkelige, som Jesus viser oss
gjennom påskeevangeliet.
Våren er her med nytt liv. Den bare venter på å få
lov til å eksplodere. I denne eksplosjonen skapes
det noe, liksom av ingen ting. Jorda har ligget snødekket eller helt svart i flere måneder. Og plutselig
titter det opp nydelige vekster over alt. Dette er
under. Disse første blomstene om våren er nesten
mer kjærkomne enn alle andre blomster. De virker
liksom så sterke og modige der de står. Noen
ganger presser de seg gjennom snø og is også.
De har livskraften i seg.
Har du livskraften i deg? Kanskje et dumt spørsmål
etter en vinter, som kan ta motet fra de fleste.
Regn, snø, tåke, is og mildvær når det ikke skal
være mildvær. Vi blir paranoide midt oppi dette.
Er det vinter eller er det vår? Dette spennet kan
tappe oss for krefter og hvor er da livskraften?
Det finnes en annen livskraft som ikke er avhengig av de ytre omstendighetene. Det er
denne livskraften vi blir påminnet om i påskeevangeliet. Denne livskraften kan også bli din.
Om du ikke har opplevd den, så prøv. Den er sterk
og kan uttrette mye, for Han som står bak denne
kraften har skapt både himmel og jord og alle
blomster. Tørr du la denne kraften påvirke deg?
Kari Nøtland Sæthre

Andaktshjørnet

Livet som kristen
teori og praksis
av Jan Arnth Larssen
Jan Arnth Larssen

Fødsel og omvendelse
En fødsel fører et barn
inn i en verden av uante
inntrykk, opplevelser og
erfaringer. Omvendelsen
- den nye fødsel - fører
også inn i en verden av
uante inntrykk, opplevelser
og erfaringer. For barnet
så vel som for den nyomvendte, gjelder det å
gå inn i den nye verden med
nyfikenhet og livsapetitt.

Teori og praksis
For at livet skal utvikles
etter Guds vilje, er det
viktig at teori og praksis
går hand i hand. Kristenlivet skal fungere i det
daglige. Først da har jeg
og andre glede og nytte
av det. For en som
drømmer om å kjøre bil
blir det utilfredsstillende
i lengden å bare lese boka
"veien til førerprøven".
Han må få sette seg bak
Kristenlivet
rattet og erfare hva bilDet kristne liv er et
kjøring er. Slik blir det
erfaringsliv, selv om det også også utilfredsstillende å
innbefatter teoretisk
bare leve på kristne
kunnskap, f.eks. om
teorier. Man må erfare
Bibelen. Det er ikke et gleden over å erfare
åndelig liv på siden av
Guds nærhet, Guds
eller parallelt med mitt handling i det daglige,
fysiske liv. Nei, kristen- Guds ledelse, bønnesvar og
livet er HELE livet mitt, velsignelse. Et kristenliv
alltid og alle steder.
uten erfaring, er som å

være forelsket uten å
komme i kontakt med
den du elsker. Den som
opplever at livet med
Kristus fungerer, vil aldri
gi slipp på det.
Nærhet til Kristus
Hemmeligheten bak et
rikt kristenliv i vekst er
nærhet til Kristus.
Nærheten oppleves i
første rekke gjennom
bønn. Gjennom tilbedelse
får man også styrke,
veiledning, glede og
inspirasjon til å gå videre.
Når jeg tilber er alle
mine sanser, min vilje,
min lengsel og min
kjærlighet rettet mot
Gud. Da kommer
erfaringen.
Lykke til!
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Mitt
Vi gratulerer
Sangvers 60ToreårJensen 1. mars
Hanna
Vaagen

Grete Elsie Moen 6. april
Gunn Bohmann Olsen 24. april
Unni Thorbjørnsen 27. april
40 år
Tore Dalen Gregersen 28. januar
Torbjørn Jensen 17. februar
30 år
Solfrid Kolle 13. februar
Solbjørg Andersen 2. mars
Fødte
Doi Sang Ram Ling og Van Tha Sui, en gutt - Aron , 7. januar
Ina og Gintautas Juonys, en jente - Joana, 12. januar
Marte og Kjetil Fjelddalen, en gutt - Jakob, 13. februar
Aya Mya San Boi Hnin og Boi Hnin Tial Thong, en jente,
22. februar

Du er hellig, du er hel.
Du er alltid mye mer
enn vi noen gang forstår.
Du er nær oss nå.
Velsignet være du, du vår
herre og vår Gud.
Din velsignelse på jord
blir til brød på vårt bord.
Ref.
Du er hellig. Du er helhet.
Du er nærhet.
Hele kosmos lover deg.
Hosianna, hosianna, hosianna.
Hosianna vår Gud.

Nye medlemmer
Gideon Naung Naung Aung
Po Si Paw
Peter Htun

Misjonsdugnad
Bli med til Sierra Leone
i mars og april 2009.

Ulike oppgaver skal utføres - så alle kan bidra !
For ytterligere informasjon kontakt :
Jarle Stensbøl
915 50 970
Jan Sæthre
901 76 760

Arne Holte leder misjonsarbeidet i det sentrale Afrika

Dramatisk melding fra Afrika
I flere uker har
Tchads befolkning
opplevd krig, død
og rasering av hjem.
Utdrag av rapport fra Arne J. Holte

Uvisshet
Situasjonen i Tschad er
fremdeles uviss, tre uker
etter kampene i hovedstaden N’djamena da mer
enn 60 000 flyktninger
krysset grensen og slo seg
ned i Kousseri i Kamerun
og området omkring.
Flytningene blir bedt om
å dra tilbake, men de fleste
er redde. Mange av de som
er igjen i Kousseri, blir
flyttet til en flyktningleir
i nærheten, hvor de får tak
over hodet, forpleining og
medisinsk hjelp. Andre
har installert seg hos
familie i Kamerun. Det er
antatt at flyktningene vil
være i Kousseri området i
2 -3 måneder, alt avhengig
av normaliseringen av
forholdene i Tschad.

Foto: World Vision
Flyktninger krysser grensa mellom Tchad og Kamerun

også er medlemmer, har
organisert seg for å ta seg
av flyktningen i Kousseri.
Den lutherske og reformerte
kirken, har virksomhet i dette
området og baptistene samarbeider med dem. Pastor
Houseyakne Zacharie fra
Maroua ble med en lastebil
med matvarer og var med
på en utdeling, organisert
av en lokal komité og kirkene
i Kousseri. Den Europeiske
Baptistmisjonen (EMB) har
bidratt med 4000 Euros.
De franske baptistmenighetene har også hatt en
innsamling. Den kristne
Kirkene tar ansvar
CEPCA, de protestantiske organisasjonen World Vision,
kirkers råd i Kamerun, en kristen nødhjelp - og uthvor baptistkirkene (UEBC) viklingsorganisasjon som er

spesielt opptatt av skjebnen
til barn i krisesituasjoner,
har bidratt med betydelige
midler i form av matter,
ulltepper og parafinlamper.
Behov for støtte
Under kirkekaféen etter
gudstjenesten 10. februar
ble det innsamlet 6.700
kroner. Arne Holte
meddeler at pengene
er kommet frem.
Dersom du vil hjelpe en
befolkning som er i krise
og vil trenge hjelp en tid
framover, kan du sende
din gave til Skien baptistmenighets konto
2680.34.04266 merket
Støtte til flyktninger fra
Tchad.
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samarbeidet med de andre
i teamet. Vi drar hverandre
opp og videre og pusher
hverandre litt!, sier Bente.

Bruk gavene dine

Tjeneste gir glede
Vi har snakket med
to av mange i menigheten, som har tatt
på seg en oppgave; en tjeneste. Det er
Bente Hoppestad
som er en av lederne
i Baluba, og Tore
Jensen som er opptatt at omsorg og
mellommenneskelige
møter, gjennom
arbeidet han gjør i
det som til nå har
vært omsorgsutvalget.
av Hilde E Holm

Baluba
Bente Hoppestad er en av
lederne i barnetilbudet Baluba.
Dette er en søndagskole
med drama, dokketeater,
sang , bibelundervisning i
grupper og aktiviteter.
Her er Bente en del av
et team av ”medarbeidere”,
som har hver sine oppgaver at jeg skal bruke noe av
i forhold til tilbudet til ungene. tida mi på å formidle det
jeg selv har fått. Det er
Min tjeneste
Jesus sitt ønske for livene
- Jeg ser så absolutt på våre, tror jeg. Du kan jo
oppgaven eller aktiviteten kalle det et kall, men det
i Baluba som en tjeneste. høres litt skummelt ut.
Jeg tenker at det er riktig Det er i alle fall noe jeg

er overbevist om at jeg
skal holde på med nå.
Det gir meg mye glede
så det kjennes riktig! Jeg
er selvsagt også sliten i
perioder, men det gir så
mye tilbake både med
respons fra ungene og

Trivsel som drivkraft
Da vi snakker med henne,
når vi henne på mobiltelefon, mens hun står i
lageret i kirken for å
forberede nok en Balubasamling og hun skal på
møte med de andre Balubalederne seinere samme kveld.
- Det tar mye av tiden din dette?
- Ja det gjør det jo, men
jeg trives med det jeg gjør.
Vi er gode på å avgrense
oppgavene så jeg kan holde
på med det jeg liker. Det er
en nøkkel for å få dette til.
- Er tilbakemeldinger viktig
for å kjenne glede i tjenesten?
Det er kanskje personavhengig, men det gjelder
i alle fall for meg! Jeg
trenger tilbakemeldinger
fra ungene og bekreftelse
på det jeg gjør fra de jeg
samarbeide med og andre.
Hvis jeg ikke får det, tror
jeg fort jeg kan mister
troen på meg selv og at
det jeg gjør er riktig.
Tjenesten hjelper meg
Oppgaven i Baluba kommer
også i en periode av livet
hvor jeg har små barn.

Trivsel er min tjeneste
Jeg kommer lett i kontakt
med andre og tror at når
dette føles riktig for meg,
så er dette min tjeneste.
Vi har vel tidligere mer
tenkt på alt vi gjør i
menigheten som aktivitet
og oppgaver. Jeg har
ofte tenkt at det ble for
mye aktivitet. Men kan
vi se på det vi alle gjør lite eller mye - som en
Så jeg får formidle noe viktig tjeneste, så blir det et
til dem samtidig! Ikke minst litt annet perspektiv.
får jeg selv masse i forhold
til mitt eget andaktsliv Nær mennesker
gjennom forberedelsene - Hva gir deg inspirasjon i
jeg må gjøre. Jeg lærer mye tjenesten?
om Bibelens fortellinger Det er blant annet det å
være møtevert og få
på denne måten!- sier
treffe mange mennesker.
Balubaleder Bente.
Jeg føler mye glede ved
disse møtene med andre
Omsorg
Pappaen til Bente, Tore - det gjør noe med meg.
Jensen, har mange år bak Det gir inspirasjon.
seg i ulike oppgaver i
menighetssammenheng. Liker mennesker
Jeg leser også Guds
- Jeg har nå vært i det
som har vært omsorgs- Ord hver dag og har et
utvalget. Det heter jo ikke andaktsliv. Der står det
det lenger, men jeg vil blant annet at Paulus
jo fortsette med min følte glede over ”å se
brødrene”. Det er akkurat
jobbing direkte mot
slik det er for meg også
andre mennesker. Jeg
trives med det, og føler - jeg følger glede ved å
at det er riktig for meg, være sammen med andre
å jobbe ”mann til mann”. mennesker.
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Kinderegg er mer enn sjokolade

Tre ting på en gang for barna
På ”Kinderegg” får
barna tre ting på en
gang- akkurat som i
reklamen! Søtsaken
som aktiviteten har
lånt navnet sitt fra,
lover gode opplevelser
og overraskelser. Og
på ”Kinderegg” i kirken
er intensjonen at barna
skal få akkurat det.
av Hilde Evensen Holm

Noe hver søndag
Kari Sæthre er primus
motor for ”Kinderegg”,
som er et tilbud til de
yngste under møtene i
kirken, de søndagene det
ikke er Baluba eller annet
opplegg for barna.
- Da vi startet opp med
dette i 2005/2006 var det
noen søndager i løpet av
året hvor det ikke var tilbud
til ungene. Baluba, som er
søndagsskolen, greide ikke
å gi et tilbud hver søndag.
Barnefamilien uteble på
møtene og jeg tenkte at
noe måtte gjøres. I
starten hadde vi forskjellige
bibelfortellinger på over-

head + lek. Etter hvert Liker å kle seg ut
kom ideen, ”Kinderegg”. - Jeg kler meg ut som på
Jesu tid og er forteller
Tre ting
og diverse personer i fra
Samlingen består av tre bibelen. Ungene syntes
ting. Her er andakt, en sikkert jeg er ei rar dame,
styrt aktivitet, en sang
ler Kari – men de følger
eller en lek.
nå i alle fall med.! Og jeg
- Andakt har vi hver gang. koser meg.
Jeg vet at ungene er med
på mye gjennom uken og Er for alle aldre
tenker at når de først er En utfordring er det jo å
i kirken, skal de få oppleve nå et stort alderspenn blant
at her får de også med barna som kommer. Her
seg Guds Ord på veien, er ingen nedre eller øvre
sier Kari. Hun har valgt aldersgrense så de kan
å dramatisere bibel- være fra 2-3 til 10-12 år.
fortellinger som sitt
Jeg har alltid med en annen
andaktsopplegg.
voksen. De største barna
som snart er ungdommer,

hjelpe også til med de mindre
barna på samlingen. De
gjør en kjempejobb, så det
fungerer bra, sier Kari.
Hun oppfordrer også foreldre til å bli med, om de
har små barn som strever
med å sitte stille. Det er
ofte fint at det er litt flere
voksne til stede.
Trives med oppgaven
- Jeg koser meg masse med
denne oppgaven og syntes
det er kjempemoro å
formidle bibelen gjennom
fortellinger og dramatisering.
Jeg opplever at vi har det
fint og koselig på ”Kinderegg”,
avslutter Kari Sæthre.

K
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Vegårtun leirsted 8.-10. februar

”Du er” - tema på barneleir

Leirprestene Marthe
Brun Svendsen og
Elisabet Vågsvoll,
forkynte på morsomme
og kreative måter, at
Gud har skapt oss til
fantastiske mennesker.
Sørlandets baptistungdom arrangerte
barneleiren, som var
på Vegårtun leiersted.
Det var 15 deltakere
og 5 ledere fra Skien.
av Marte Midtbø Haugen og
Helene Liknes

God mat og mye gøy
To timers busstur var
absolutt verdt det. Da vi
kom frem var det som
vanlig god mat å få. Det
er en av de tingene vi
forbinder med Vegårshei,
den utrolig gode maten.
På kvelden var det møte og
vi sang Vegårsheisangen.
Den handler om at vi skal
ha det gøy på Vegårshei.
Da kvelden kom, var det
som alltid vanskelig å få
sove.

Nye venner
Man får alltid nye venner
på Vegårshei, som lederne
sa: "Dra aldri hjem uten
og ha byttet adresse og
telefonnummer".
Mange aktiviteter
Lørdagen var det mange
aktiviteter å velge mellom.
Det var dans, drama,
hobby og film. Vi valgte
film. Der laget vi en
musikkvideo av Lisa Børud,
”Vi har en Gud som er god”.

Program i mars og april
2. mars 17:00
Åpen dør
Peter går på vannet
Magne Hultgren taler.
Tove Holst Skyer,
Richard Skyer & Tor
Erik Flatebø synger.
Nattverd.

20. mars 18:00
Skjærtorsdag
Peter vender om og
styrker sine brødre
Kjell Holtet taler.
Nattverd. Felles for
baptistmenighetene i
Grenland.

8. mars 11:00
Menighetsdag

21. mars 11:00
Langfredag
Peter fornekter Jesus
Sveinung Vaagen taler.
Gudstjenesten er i
Skien metodistkirke.

9. mars 17:00
Familiefest
Peter får ikke lov å
vaske beina til Jesus
Sveinung Vaagen taler.
Trall og Logos synger.
Jenny & Rune
Brynsholmen synger.
BALUBA.
16. mars 10:30
Gudstjeneste
Peter forlater alt
og følger Jesus
Sveinung Vaagen taler.
Kjerstin Taranrød
synger.
På lørdagskvelden hadde
Dag - Frode Vaagsnes
fra Arendal, ordnet en
stor overraskelse til oss.
Han hadde tatt med seg
hoppeslottet, Noas Ark.

23. mars 09:30
Påskefrokost
11:00 Festgudstjeneste
1. Påskedag
Peter løper til graven
Sveinung Vaagen taler.
30. mars 17:00
Åpen dør
Jesu fortellinger:
Huset bygd på fjell
Jan Sæthre taler.
Basis og Tove Holst
Skyer synger. BALUBA.

6. april 17:00
Åpen dør
Dykk dypere
Harald Hem taler.
Con Amore synger.
Nattverd.
3. april 18:30
Menighetsmøte
Harald Hem innleder.
13. april 10:30
Gudstjeneste
Sveinung Vågen taler.
Anne & Richard Skyer
synger. BALUBA.
20. april 17:00
Sang– og vitnemøte
Jenny & Rune
Brynsholmen synger.
27. april 17:00
Familiefest for alle
generasjoner
Trygve Wikstøl taler.
Logos synger.

Det var veldig gøy. Møtene Vegårshei, er at uansett
var også fine. Vi lærte mange hva som skjer, kan man
nye sanger om Jesus.
alltid gå til en leder. De
stiller opp og ordner alt
Gode ledere
mulig. Vi ønsker å komme
Det som også er godt med tilbake til Vegårshei.
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På fallrepet

Så har jeg forlatt Skien
- for denne gang

Per Midteide og Kari Sæthre på avslutningsfesten, med overrekking av gaven fra menigheten

Det er en litt underlig
følelse. En epoke er
slutt for mitt vedkommende, og et
kapitel er over for
menigheten. En flott
søndag i Guds hus,
rundet av dette
kapittelet med en
innholdsrik gudstjeneste og etterfølgende fest, med
utmerket servering,
taler og blomster…
av Per Midteide

Søndag er kirkedag
Når jeg nå takker både
menigheten og Veiviserens
lesere, gjør jeg meg
selvfølgelig tanker om
tiden som ligger foran.
Jeg skulle så ønske at dere
som sjelden kommer i
kirken, skulle oppleve dette
fellesskapet på nytt.
Søndag er kirkedag!
Det er fint å tro på Gud
hjemme for seg selv,
men Gud har gitt oss
menighetens fellesskap.

Kristus er menighetens
Herre, og han ønsker at vi
skal tilbe ham i fellesskap,
høre Guds ord forkynt og
dele nattverdens brød og
vin med hverandre, slik den
store forsamlingen gjorde
det søndag 10. februar.
Min visjon
Så tenker jeg på den utfordring menigheten, og
baptistene i Grenland
står overfor når det gjelder
å utnytte våre samlede

ressurser i tjenesten for
Gud. Jeg tenker at Skien
Baptistmenighet kan
være et kraftsentrum,
og sammen med baptister
både i Porsgrunn, Ulefoss,
Gvarv, Bø og Siljan, tenke
stort og ekspansivt. Jeg
snakket litt om dette på
siste menighetsmøte. Da
var det ikke tid til å drøfte
slike tanker inngående,
men det er viktig å tenke
stort, å drømme om alt
som kan bli til virkelighet
dersom vi hele tiden spør
hva Gud vil med vårt eget
liv og menigheten vår.
Gode ressurser
Tenk på de ressursene vi
rår over. Sveinung Vaagen
er nå pastor i full stilling.
Flere andre kan forkynne
Guds ord. Det er flust
med sangkrefter og utrolig
mange villige hender. Jeg er
virkelig spent på menighetens utvikling i årene som
kommer. Hvis vi virkelig
har et ønske om å være
Jesu disipler, går vi i alle
fall spennende og rike tider
i møte både som enkeltpersoner og som menighet.
Burma
Så må vi heller ikke glemme

at vi er velsignet med mange
ivrige troende fra Burma.
Jeg ble ganske rørt over de
ordene de sa til meg under
avskjedsfesten, og takker for
det! Men de representerer
viktige elementer i menighetens misjonsstrategi.
Måtte de finne sin plass i
Guds arbeid i Grenlandsregionen, og må menigheten gi dem rom og

muligheter til å virke!
Takk til Gud
Jeg takker Gud for at
han lot meg være hos
dere i disse tre årene,
og takk til dere alle
som gjorde tiden så
meningsfull. Med ønske
om Guds velsignelse
sender jeg min hilsen
til dere alle!
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Påskeleier 19.- 24. mars

Stedet er Torpomoen
ERIKSRØD STENHUGGERI AS

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

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

Målrettet liv

Nytt kurs starter mandag
31 mars 19:00 i Baptistkirken.
Kurset er åpent for alle !
Påmelding til Jan & Kari Sæthre
35 94 10 16 eller 901 76 760
 jsaethre@online.no

Går du i 8. klasse eller
er eldre, kan du være
med på årets påskeleir
på Ål i Hallingdal.
Stedet heter Torpomoen. Her kan du få
sove på rom med egen
seng, samtidig som flere
kjente alpinbakker
ligger i nærheten.

samlinger og fritidsaktiviteter. Det ligger
flere kjente alpinbakker
i området som Hemsedal,
Ål, Geilo, Gol og Nesbyen.
På området er det også
preparert lysløype for
langrenn.

Det er Østlandets Baptistungdom, som arrangerer
av Kari Nøtland Sæthre
leiren. Lars Tore Gyland
Mikalsen er leiransvarlig.
Påske er snø, ski, leir og Du som er fra Skien
bli kjent med nye venner. og ønsker å reise på
På Torpomoen får du leir, kan kontakte med
alle tingene. Stedet er
pastor Sveinung Vaagen.
en rednings - og øvingspark, som blir brukt i På www.leirklubben.no
ulike sammenhenger.
finner du mer informasjon
Her er gode lokaler for om pris og påmelding.

Trekning på
utlodningen
i desember
1.Gavekort fra Intersport
1066 Camilla Hjort
2. Matvareesker
1559 Simen Andersen
1517 Anita Hole
2183 Magnus Hafredal
3. Lappeteppe
2818 Liv Flatebø
4. Gavekort fra Elkjøp
4790 Henny Halvorsen
5. Strikket herregenser
1018 Erling Holtsdalen
6. Strikket damegenser
3445 Ragnhild Rismyhr
7. Strikket barnekåpe
3495 Solveig Gavelstad
8. Fleecegenser fra SD
2112 Sindre Amundsen
9. Velværeprodukter
fra AWWAY
1264 Reidun Johannessen
10. Bestemødrenes
gavekort
3187 Aslaug Ellefsen
1003 Gerd Holtsdalen
11. Trillekoffert
2822 Liv Flatebø
12. Gavekort fra
Herkules
3687 Tor Erik Flatebø

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - -
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Menighetsdag lørdag 8. mars

Ingemar Fhager vil inspirere
om trivsel og tjeneste
Lørdag 8. mars får
Skien baptistkirke
besøk av Ingemar
Fhager. Han har
tidligere vært
pastor i menigheten, og bor nå
i Sverige
av Kari Nøtland Sæthre

Dagen starter 11.00
og varer til 17.00.
Fokuset er "Trivsel
og tjeneste", som er
menighetens hovedmål. Ingemar har en
temasamling i starten
av dagen, vi ser på film
sammen om ”Å leve for
det beste” og det blir
samtale, intervjuer og
seminarer.
Tre ulike seminarer
Sveinung Vaagen har et

Skien Baptistmenighet

Noe for barna
Hele dagen er det
program for barna,
under de ulike
samlingene. Det
inneholder alt fra
lek, spill, sang,
dans, mini Boss og
å lage påskepynt.
Spiser sammen
Pausene og maten
er også viktig. Vi
spiser en varm lunsj
sammen og serverer
kaffe, kaker og frukt.
Dette koste kr. 30
per person å ordne. Så
seminar om "Disippelskap"
vi tar et stort spleiselag.
og Jan Sæthre snakker om
"Aksepter ditt oppdrag". Bare lørdag
Samtidig blir det et lite Del dagen med menigheten
konsept av "Minns du din. Ingemar Fhager besøker
songen" ved Pål Ellefsen oss bare på lørdag, så ta
og Ingemar Fhager.
deg tid til å hilse på han.

Innhold

Avskjedsfest
40 roser og mange gode ord
og gaver til Per Midteide
Sidene 12 - 13

Barneleir
Stor aktivitet blant barn og
ledere på Vegårshei
Sidene 10 - 11

Tomflasker for Sierra Leone
Garasjen fylles med flasker som
finansierer prosjekt i Afrika
Siden 13

Påsken gir nytt liv !

