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Gleden var stor over 
å vinne, sokker, kaker 
og annet smått.  
Inntekten av høstens 
utlodning går til 
Sierra Leone 
 

av Kari Sæthre 
 

Mange var møtt frem 
for å kose seg med ris-
grøt eller pølser + kaffe 
og pepperkaker, fra 
kafeteriaen. Ellers var 
det flere som benyttet 

anledningen til å sikre 
seg årets julebakst. Det 
var masse deilig som var 
blitt laget rundt om i de 
forskjellige hjem.  

 

Veiviser’n ønsker å gi en 
stor takk til dere som 
solgte og kjøpte lodder 
på bøker og åresalg. En 
stor takk til dere alle som 
bidrog med gevinster. 
Totalt  kom det inn kr. 
42084,50 til Sierra Leone. 

Adventskveld 

Trekning på høstutlodningen 
Trekningsliste 

 
Matvareesker: 
Helene Forberg  

Eyolf Dale   
 

Lappeteppe:  
Familien Hultgren 

 

Bestemødrenes gavekort: 
Magnus Taranger 

Sandra Jensen 
 

Strikket herregenser: 
Jenny Brynsholmen 

 

Strikker damegenser: 
Ragnhild Aasheim 

 

Strikket barnekåpe: 
Reidun Johannessen 

 

Fleecegenser: 
Hege Kristine Eikland 

Berit Hogstvedt 
 

Trillekoffert: 
Roy Arild Jensen 

 

Velværprodukter: 
Oddlaug Landsverk 

 

Gavekort fra Intersport: 
Reidun Johannessen  

Alice Hansen koser seg på adventskvelden 

Innhold 
 

 

 

Andre juletradisjoner 

Jul er feiring Jesus, nye klær, deilig 
mat og det å være sammen 

Sidene 6 - 7   

Den gode hyrde  

Å telle sauer har vært jobben for 
Magnus Taranger i noen måneder 

Sidene 8 - 9  

Musikk 

Gitar og trommer høres godt når 
guttene øver annenhver torsdag 

Sidene 15 
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Med ønske om en  
velsignet juletid! 



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 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Gry Vaagen 35 71 01 20 
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 
Birgit Andersen 35 52 26 97 
Trine R. Bassebo 93 86 11 78 
Con Amore 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 
Basis 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 
Allehånde 
Randi Larssen 94 31 95 43 
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Juletreet! 
 
Hva betyr dette juletreet som vi snart skal ta 
inn i stua, hvor får vi det fra, hvordan pynter 
vi det og når kaster vi det ut?  
 
Symbolikk og hvor kommer det fra 
Symbolsk sett står juletreet for gjenfødelse, frukt-
barhet og påminnelse om vårens grønne tid, og er i 
seg selv også symbolet på selve livet 
Men i dag står juletreet tilbake som en festlig del av 
julen, og er en utbredt forbruksvare. Paradoksalt 
nok får det granskogrike Norge de fleste av sine 
juletrær fra trefarmer i Danmark. I 1999 ble det solgt 
mellom 1,5 og 1,6 millioner levende juletrær i Norge 
ifølge Norsk Gallup.  
I tillegg kommer rundt 400 000 juletrær som folk hugger 
i egen skog, eller som blir skaffet utenfor det vanlige 
salgsapparatet. Rundt 10% av juletrærne i norske 
hjem er av plast. Seks av ti norske husstander velger 
gran til jul. Med økt kjøpekraft velger mange dyrere, 
mer tettere og kraftigere edelgran fra Danmark. 
 
Juletreskikker  
I private hjem i Norge er det vanlig å plassere jule-
treet i stua. Det tas inn, settes i en juletrefot og 
pyntes ofte om kvelden lille julaften. Juletrepynt kan 
være hvite, elektriske lys, glitrende girlandre, snorer 
med små flagg, lenker laget av fargerikt papir, jule-
kurver av papir, blanke kuler, små figurer og annet 
som henges på treet.  
Det er vanlig å beholde juletreet til like over nyttår, 
men sjelden lenger enn til trettende dag jul da julepynten 
tas ned og treet kastes. Siste frist for å rydde jula bort 
er 13. januar da «tjuende dag Knut jager jula ut». 

Kari N. Sæthre 

Stjernen viser vei 
Tre menn er på vei. De 
er på vei mot et bestemt 
mål. Målet er GLEDEN. 
Deres kart og kompass 
er kunnskapen, fornuften 
og stjernen. Og alt pekte 
i samme retning, mot 
samme mål, og reisen gikk 
greit og ukomplisert. Helt 
til de nærmet seg målet. 
Da ledet kunnskapen og 
fornuften dem til hoved-
staden, der kongen bodde, 
der makten og æren, 
velstanden og rikdommen 
bodde. Hvor er GLEDEN? 
spurte de. Men den var 
ikke der, og ingen skjønte 
noen ting. Da kom de til 
å huske på stjernen. Den 
sto fortsatt på himmelen, 
den ventet på dem, og 
den lyste fortsatt like klart.  
 
Tvilen og fornuften 
Fornuften og kunnskapen 
hadde hjulpet dem et stykke 
på vei, men nå måtte de 

stole blindt på stjernen. 
Den førte dem til byen 
Betlehem, forbi sentrum, 
forbi det fine herberget, 
forbi de fasjonable husene 
og like til en bortgjemt 
stall. Fornuften og tvilen 
begynte igjen å presse 
seg på. Kan dette være 
målet? Er dette GLEDENS 
fødested? Heldigvis – 
troen på stjernen seiret 
over troen på fornuften 
og kunnskapen, og de 
gikk inn i stallen. Og der 
var GLEDEN. De var 
ved målet!  
 
Profetert i Bibelen 
De hadde funnet gleden 
med stor G, den GLEDEN 
som profetene hadde 
vitnet om flere hundre 
år tidligere, den GLEDEN 
som engelen hadde kommet 
med et budskap om til 
Maria, den GLEDEN 
som engelen forkynte 
for gjeterne på marken: 

«Frykt ikke! Jeg kommer 
til dere med bud om en 
stor GLEDE, en GLEDE 
for hele folket: I dag er 
det født dere en frelser 
i Davids by; han er Kristus, 
Herren.» 
 
Mange veivisere 
Hvor glade kan ikke vi 
være som fortsatt har 
stjernen! Vi har Guds 
ord, vi har evangeliet, 
det glade budskap, vi 
har lyset fra millioner av 
martyrer og kristne 
mennesker som viser 
oss veien til livets største 
GLEDE, Jesus Kristus.  
 
Følg den stjernen, og du 
vil bli like overrasket og 
like glad og takknemlig 
som de tre vise menn. 

Hans Otto Dønnestad 

Andaktshjørnet 
 

På vei mot gleden! 
 
av Hans Otto Dønnestad 
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Mitt  
Sangvers 

 

Tor Erik 
Flatebø 

Det er navnet ditt jeg roper 
vil du følge meg? 
Vil du trå i mine fotspor  
på en ukjent vei? 
Vil du kjennes ved mitt navn, 
vil du møte sorg og savn, 
vil du hvile i min favn 
og la meg bli hos deg? 
 
Når du kaller , må jeg lytte. 
Jeg vil følge deg! 
Jeg vil vende om og vandre 
på en ukjent vei. 
Dit du går, vil jeg gå med, 
Herre, la din vilje skje, 
for jeg vet at jeg skal se 
mitt liv fullendt i deg. 

 
Vi gratulerer 
 
 
 
Nyfødte 
Ingvild og Tom Runar Bergane, en jente- Mille 
Sofie, 1. november   
 
Døpt 
Annette Vala Larsen 16. november 

 

Lørdag 13/12 16:00 Skien Baptistkirke 
 Cc: 100,-/50,- 

 5 

Menigheten vår er blitt 
velsignet med mange 
barn. På Baluba og 
Kinderegg er det i 
gjennomsnitt ca. 30 - 
40 barn hver gang. 
 
av Kari Sæthre 
 

Undersøkelser viser at 
85 % av voksne kristne 
hadde en kristen tro før 
de var 10 år gamle. Dette 
peker på at undervisning 
for barna er nyttig for 
troen også seinere i livet. 
 
Undervisning 
Det er ikke en selvfølge 
at barna får undervisning 
hjemme. Barna er lenge 
i barnehage og på skole 
og andre aktiviteter tar 
tiden som barn og voksne 
burde hatt sammen. 
Skolen har heller ikke 
det samme fokus på 
kristendomsundervisning, 
som tidligere. 
 
Opplæring på 3 arenaer 
Pastor Sveinung Vaagen 
er veldig klar på at opp-
læring av barn skjer på 3 

arenaer. Det er er i hjemmet, 
på søndagsskolen og på 
barneaktivitetene i kirken. 
Det viktigste stedet er 
hjemmet. I hjemmet til-
bringer barna tross alt 
det meste av tiden sin. 
Menigheten ønsker å gi 
foreldre veiledning og 
hjelp til å kunne snakke 
om Jesus hjemme.  
 
Kursing 
Mandag 12. januar kl. 
18.00 blir det en tema-
samling med Viggo Klausen 
om ”Formidling av tro 
på Jesus hjemme og i 
kirken”. 
Det blir også en stor 
konferanse om barn og 
familiearbeid den 14. -
15. mars på Jæren. Buss 
og hotell er allerede 
bestilt så meld deg på til 
Sveinung Vaagen. 
 
I 2009 ønsker vi å satse 
fullt på barna og de unge.  
De er menighetens 
fremtid. De trenger at 
voksne ser dem og bryr 
seg om deres tro. 

Fokus på barnearbeidet 

Menighetsnytt 
Julens 

program  
 
 

Juleaften  
24. desember 15:00 
Julegudstjeneste 
Håpet innfris  
Harald Dønnestad taler. 
Åselill Sæthre, Logos & 
Jentegruppe synger. 
 
1. juledag  
25. desember 11:00 
Høytidsgudstjeneste 
Jesus er verdens håp 
Magne Hultgren taler. 
Kjerstin Taranrød synger. 

 
Søndag  
28. desember 17:00 
Julefest 
Barnearbeiderne inviterer. 

 
1. januar 17:00 
Nyttårstimen 
Den gamle  
skomakeren 
Kari & Jan Sæthre  
inviterer. 
Åselill Sæthre synger & 
Eyolf Dale spiller. 
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24. –25. desember 

Julefeiring på andre tradisjoner! 

Jul i Burma er ikke bare 
stor feiring av Jesu fødsel, 
men også nye klær, 
god mat og at mange 
mennesker er sammen. 
Hjemme på Ulefoss 
forteller familien Za 
Kung om mange gode 
minner fra hjemlandet 
sitt, og sin egen jule-
feiring i Norge. 

 
av Kari Sæthre 

 
Alle er sammen 
Julefeiring i Burma er på 
mange måter helt anner-
ledes enn i Norge, forteller 
Elizabeth.  I Burma er alle 
mennesker sammen. Ingen 
sitter alene. Alle i lands-
byen feirer ofte sammen 
og i byene deles feiringen 
inn slik at ca. 60 –100 
mennesker feirer sam-
men. En tid før jul blir 
det bestemt hvilket 

hus som skal ha jule-
feiringen. I dette huset 
møtes hele landsbyen 
eller nabolaget i byen til 
julefeiring den 24. og 25. 
desember. Noen ganger 
spanderer dette huset på 
alle. Andre ganger samler 
de inn penger og kjøper 
mat til alle som kommer. 
Det kan være 200 –300 
mennesker som feirer 
sammen i landsbyene.  
 

Zing Ko, Za Kung, Elizabeth, Ceupi og Thawng  
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Kristen høytid 
Julen er en høytid for de 
kristen. I Burma er det 
også mange buddhister. 
I jula kan de være sammen. 
med de kristne og feire. 
Alle ønsker jo et godt 
måltid mat og buddhisten 
er fredelig mennesker, 
forteller Elizabeth. Kjøtt 
er sjelden vare, men 25. 
desember er det alltid 
kjøtt for alle. For noen 
kan det være den eneste 
gangen i året de spiser kjøtt. 
 
Julepynting 
Det pyntes med bånd av 
farget papir og stjerner 
inne i husene. Juletre er 
det også. I Burma er det 
nesten ikke grantrær, 
forteller Za Kung. Det 
finnes mest furu og det 
brukes til juletre. Jule-
treet er ofte utenfor 
husene. I kirkene er det 
inne. 
 
Julematen 
Det lages en spesiell 
riskake - Chang. Denne 
lages av en spes. rissort  
som ”støtes” sammen med 
litt vann. Dette pakkes 
deretter i bananblader 
og kokes. Kaken deles 
opp i skiver og spises den 

24. desember på kvelden. 
Tidlig på morgen den 25. 
desember blir ofte jule-
middagen slaktet. Alle 
hjelper til med å forberede 
måltidet. Det slaktes en 
gris eller geit. Denne 
tilberedes hos dem som 
skal ha julefeiringen, forteller 
Za Kung videre.  Maten 
kokes ute, i kjempestore 
kjeler på åpen ild. I tillegg 
til kjøtt kokes det ris og det 
spises friske grønnsaker. 
Julemiddag spises ca.. kl. 
16:00 eller når den er ferdig.  
 
To viktige dager  
Feiringen starter kvelden 
den 24. desember. Da 
samles alle i huset som 
skal ha julefeiringen. Her 
er barn og voksne sammen. 
Det er andakt og de 
synger og ber. Etter hvert 
går de rundt med lyslykter 
fra hus til hus og ber for 
dem som bor der. Fra de 
forskjellige husene kan 
de får litt gaver som penger 
eller godterier  til barna, 
forteller Elizabeth. 
25. desember  samles barna  
til søndagsskole fra kl. 
07:00 – 09:00. Etterpå 
er det gudstjeneste for 
de voksne i kirken eller 
et privat hus fra 10:00 –

12:00. Mens maten koker 
er det mye underholdning 
og leker for barn og voksne. 
Når alle har fått spist 
julemiddag etter mange 
bordsetninger og mange 
runder med oppvask, 
senker julefreden seg. 
Alle er gode og mette 
kan Elizabeth berette og 
alle er fornøyde.  
 
Norsk jul 
Familien Za Kung har vært 
i Norge noen år og sett 
norsk julefeiring. De synes 
det er rart når noen sitter 
alene på julaftenen. Slik 
ønsker ikke de å ha det. 
De har ennå ikke bestemt 
hvilket hus som skal ha 
julefiring på Ulefoss i år. 
Hadde vi bodd i Burma 
ville hele nabolaget i 
Haugbakken hvor vi bor, 
feiret sammen, forteller 
de. Men slik er det ikke,  
og i Norge kan vi jo ikke 
være ut. Det blir jo litt 
trangt med 100 mennesker 
inne i huset vårt, sier 
Elizabeth. Familiene fra 
Burma som  bor på 
Ulefoss feire ofte sammen. 
Julematen blir kjøtt, ris 
og grønnsaker og gaver 
blir det også litt av. 
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Julehilsen fra Magnus i New Zealand. 

Hyrde på New Zealand! 

Magnus Taranger er 
nyutdannet sykepleier 
og ønsket å gjøre noe 
annet enn å arbeide 
Norge en periode. 
Han reiste til New 
Zealand hvor også 

hans kjæreste, Caroline 
skulle studere et 1/2 år.  
 
av Magnus Taranger 
 

Etter å ha tatt valget om 
å bo et halvt år så langt 
unna Norge som mulig, 

var det etter hvert tid 
for å finne seg en jobb 
her nede. Da det er 60 
millioner sauer her i 
New Zealand og ca 4 
millioner mennesker, 
ble valget ganske enkelt.  

Magnus Taranger med et lite lam som akkurat er født 
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Docking 
Jeg fikk jobb på en farm 
som hadde ca 26 000 sauer 
og lam spredt utover ca 
36 500 km².  Jobben gikk 
mesteparten ut på docking, 
noe som vil si å vaksinere 
lam, øremerke dem og 
kutte (svi) av halen. Sist-
nevnte er ulovlig hjemme i 
Norge, men her nede gjør 
de det på grunn av mark 
og dyr som fester seg til 
halen og dreper lammet. 
De er jo ute hele året. 
 
Farm- livet 
Den første delen av 
prosessen var å hyrde 
sauene og lamma inn i små 
innhegninger. Dette var 
ikke alltid like lett, da vi 
ville at alle skulle gå samme 
vei og det var alltid noen 
som gikk en helt annen 
vei. De er ganske ville! 
Situasjonen var veldig 
stressende for dyra og 
det hendte at noen av 
sauene fikk hjerteinfarkt 
og døde av stresset. Det 
var også veldig ofte at noen 
slapp unna, men da måtte 
vi bare konsentrere oss 
om de andre 200-300 
sauene. Når de aller fleste 
var samlet, måtte en skille 
lam fra sau. Ved utskillelsen 

var det viktig å være så 
rask som mulig med å 
docke alle lamma, slik at 
de ikke var for lenge borte 
fra mamma, og fant tilbake. 
 
Den gode hyrde! 
Jeg kan vel ikke si at jeg 
følte meg som en god 
hyrde nevnt i Bibelen. 
Spesielt ikke når en sau 
døde av hjerteinfarkt og 
noen kom seg unna,  uten 
at vi hadde tid til å finne 
de igjen. Da må jeg si at 
det er fantastisk å tenke 
på Jesus. Selv om han har 
millioner flere å hyrde enn 
det vi hadde, så glemmer 
han ingen, og dette gikk 
veldig tydelig opp for meg 
da jeg selv stod midt oppi 
saueflokken. 
 
Nok sau for denne gang 
Etter å ha docka ca 5000 
lam var det nok gårdsliv 
for meg. De har det bedre 
uten meg enn vi har uten 
Jesus for å si det sånn. 
Tiden var derfor inne 
for å komme tilbake til 
Auckland og min kjære 
Caroline. 
 
Juleforberedelser 
Nå nærmer det seg jul, 
også her på New Zealand. 

Kafeene spiller julesanger 
om hvit jul, reinsdyr og 
snø, og julepynten i gatene 
er oppe. Det er likevel litt 
rart, for temperaturen 
er rundt 20 grader og det 
blir bare varmere og 
varmere. Julesangene 
virker dermed veldig 
fjerne for en kiwi (New 
Zealender).  
 
Borte bra - hjemme best 
Vi har funnet ut selv om 
Auckland er kåret til 
verdens femte beste by 
å bo i, har vi det fantastisk 
hjemme i Norge. Ting 
som reint vann i springen 
(uten klor og fluor), 
høye lønninger (her er 
minstelønn ca 45 kr), 
god offentlig transport 
(hvertfall i Oslo) og godt 
isolerte hus (det vet de 
ingenting om her nede), 
dette er ting vi tar som 
en selvfølge. 
 
Hjem til jul 
Forhåpentligvis rekker 
vi hjem til jul i Norge, 
og jeg må si at jeg 
gleder meg veldig til å 
se familie og venner 
igjen samt å komme 
hjem til en koselig, kald 
norsk jul.  
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Barn snakker om jul 

Julen er Jesus, Rudolf og pakker 

Jul er både bursdagen 
til Jesus, det er jule-
sangerfavoritter som 
”Rudolf er rød på 
nesen” og det er 
selvsagt pakker, 
forteller de tre 8-9 
åringene Hanna, 
Sandra og Asia. 
 
av Hilde E. Holm 
 

” Historien er gammel. Vi 
har hørt den gang på gang, 
Om hyrder og om vise menn, 
Og om himmelsk englesang. 
Det skjedde i de dager 
Det skjer om og om igjen 
At Han som skapte jorda 
viser omsorg for den” 

Øvelse i Logos 
Det er øvelse i barnekoret 
Logos og ungene øver 
på julesanger. Sangen om 
den gamle historien, om 
Jesus-barnet som ble født 
en julenatt for lenge, lenge 
siden er fengende og 
ungene synger av full hals. 
I pausen får jeg en prat 
med tre av korjentene; 
Asia, Hanna og Sandra.  
 
Ordet ”jul” 
Hva tenker de på når jeg 
sier ”Jul”? Det er 
bursdagen til Jesus. Selv 
om det jo ikke er helt 
sikkert at han ble født 

akkurat den 24. desember, 
sier Hanna. 
Jeg tenker også på at Jesus 
ble født i julen, sier Asia- 
og Sandra sier at hun tenker 
på gaver og julenissen 
som kommer.  
 
Julenissen 
Nå vet alle tre jentene 
at det ikke finnes noen 
ordentlige julenisser, det 
er visst riktig lenge siden 
de trodde på nissen. 
Asia forteller at da hun 
gikk i barnehagen opp-
daget hun at det var mannen 
til barnehagelæreren som 
var nissen.  

Hanna , Sandra og Asia 

 11 

Julegaver 
Men dette med gaver da, 
hva har egentlig det med 
jul å gjøre, spør jeg. 
Jo, sier Hanna etter-
tenksomt. Jesus var jo en 
gave til oss menneskene, 
så når vi gir gaver minner 
det oss om det. Og vis-
mennene gav jo også 
gaver til Jesusbarnet, 
husker jentene. 
 
Mye å glede seg til 
Hvorfor er det så morsomt 
med jul?  
Jeg gleder meg fordi vi 
har fri fra skolen, og ikke 
skal gjøre lekser, sier 
Asia raskt. 
Det er også morsomt 
med besøk fra andre i 
familien, og Hanna sier 
hun skal besøke beste-
mor og bestefar som hun 
ikke ser så ofte. Og alle 
tre er enige om at det 
selvsagt hadde gått an 
med  jul uten gaver også, 
men det hadde nå blitt 
kjempekjedelig syntes de. 
 
Julesanger 
Har dere en favoritt jule-
sang?  
”Rudolf er rød på ne-
sen” er kjempefin me-
ner jentene og nynner i 

vei. Og så kan de ”Nå 
tennes 1000 julelys”, for 
den har de lært på skolen. 
Og julefavoritten i koret, 
den er sånn: 
 
-En bro ble til mellom  
himmel og jord 
Et viktig møte ble satt 
Sa Skaperen kom som et 
lite barn 
Den første julenatt. 
En stall, en krybbe, et leie 
av strå 
Her lar han underet skje 
Ja helt uten  kongelig 
prakt og glans 
Så enkelt hendte det. 
Et barn som fødes en 
stjerneklar natt 
Og binder det hellige bånd 
Det gjør at vi fortsatt kan 
bli berørt 
Av Herrens skaperhånd 
 
Øvelsen fortsetter 
Jentene går tilbake til 
Logos og fortsetter med 
å øve på sangen: 
” Historien er gammel. Vi 
har hørt den gang på gang, 
Om hyrder og om vise menn, 
Og om himmelsk englesang. 
Det skjedde i de dager 
Det skjer om og om igjen 
At Han som skapte jorda 
viser omsorg for den” 

Advents 
program 

 
Søndag 7. desember 15:00 
Gudstjeneste 
Håp i fremmed land 
Sveinung Vaagen taler. 
Burmesisk solosang & 
Liv Marit Taranger synger. 
Dåp. Nattverd. 
Stjerneskatten for barna. 
Adventskos med Suppe 
og rundstykker. 
 

Lørdag 13. desember 16:00 
Julekonsert 
Soul Stirring Sisters 
synger  
med bl.a. Åselill Sæthre 
Kafé i kirken fra 15:00. 
 

Søndag 14. desember 15:00 
Gudstjeneste 
Håp i usikkerheten 
Sveinung Vaagen taler. 
Jenny Brynsholmen synger.  
Stjerneskatten for barna. 
Adventskos med Boller & 
lussekatter. 
 

Søndag 21. desember 15:00 
Vi synger julen inn. 
Håp i møte med Gud 
Sveinung Vaagen taler. 
Logos, Basis, Con Amore,  
Asia Hem & Hanna Vaagen 
synger.  
Stjerneskatten for barna. 
Adventskos med Pepper-
kaker og gløgg. 
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Verden rundt 

Spennende opplevelser med 
Up With People 

Julie Evensen Holm har 
det siste halve året reist 
med organisasjonen 
Up With People. 
Hun har besøkt 20 byer 
i USA, Mexico og 
Filippinene sammen 
med gruppens 120 
ungdommer fra 22 

ulike land . Julie er 
eneste norske medlem, 
og stortrives i det 
internasjonale, farge-
rike miljøet. Til jul er 
hun hjemme igjen 
for et par ukers ferie, 
før turen etter all 
sannsynlighet går 

tilbake til USA for å 
jobbe for organisa-
sjonen noen måneder. 
 
av Julie Holm 
 
Opplevd mye 
Det er rart å tenke på 
at når dere leser dette 

Julie sammen med mange andre fra gruppen mens de maler på en skole Colorado 
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er jeg nesten hjemme i 
Skien igjen. Etter 4 måneder 
og 2 uker på reise er det 
nå fire spennende uker i 
Filippinene som gjenstår. 
Semesteret mitt med 
Up With People har vært 
fantastisk og jeg har opplevd 
mye og lært utrolig mye. 
Sannsynligvis har jeg enda 
mer i vente denne siste 
måneden på Filippinene! 
 
Up With People 
Up With People ble 
grunnlagt i 1965, og over 
disse 4 tiårene har 
organisasjonen både 
oppnådd utrolige ting og 
forandret mange men-
neskers liv. Som noen 
av dere kanskje vet reiste 
moren min, Hilde, i 1982/83 
og da var programmet 
veldig annerledes enn 
hva det er i dag. Også 
Anne Marie Dønnestad 
fra menigheten har reist 
med gruppen! De reiste 
et helt år og programmet 
var i mye større grad 
sentrert rundt et musikalsk 
show. Mange i Skien og 
Porsgrunn så nok showene 
og husker Up With People 
fra besøk her på -80 og 
-90 tallet. 

Mye frivillig arbeid 
Slik programmet ser ut i 
dag, er det mer fokusert 
mot frivillig arbeid og 
samfunnstjeneste. Vi reiser 
i 6 måneder og tilbringer 
en uke i hver by vi besøker. 
Showet er fortsatt flott 
og energisk med stort 
internasjonalt preg. Jeg 
syntes det er kjempegøy, 
og er bassist i gruppens 
band. Jeg har også fått 
synge et par solonummer, 
og det er moro!  
 
Musikk og dans 
Gjennom showet får vi 
muligheten til å sette 
fokus på en lokal organisa-
sjon eller bedrift som 
jobber for positive for-
andringer lokalt. Det er 
utrolig å se hvordan 
musikk og dans fungerer 
som et internasjonalt 
språk og kan nå alle i 
publikum, på tross av 
ulik alder, kultur og 
bakgrunn.  
 
Bor privat 
En viktig del av pro-
grammet er det å bo 
lokalt hos vertsfamilier 
hver uke og det er også 
en fantastisk opplevelse. 

Det er selvfølgelig ut-
fordrende å skulle til-
passe seg til en ny familie, 
ny kultur og nytt hjem 
hver uke, men nå har jeg 
familie i 20 forskjellige 
byer rundt om i verden! 
Over 450 000 familier 
har siden 1965 åpnet 
hjemmet sitt for Up With 
People's studenter.  
 
Filippinene 
Det blir spennende å se 
hvor stor overgangen 
blir fra hverdagsliv, opp-
tredener og reising her i 
USA til våre fire uker på 
Flippinene, men jeg tror 
jeg er forholdsvis godt 
forberedt. Når dette 
skrives er jeg på flyplass 
i Los Angeles mens jeg 
venter på flyavgang for 
Filippinene via Hong 
Kong.  
 
Kommer hjem til jul 
Gleder meg til å kommer 
hjem til jul å se dere alle 
igjen.  
 
Til da ønsker jeg dere 
Guds rike velsignelse. 
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Baptistmisjonæren Liv 
Godin fylte nettopp 90 
år og er bokaktuell. 
 

Alderen er ingen hindring 
for denne viljesterke og 
utholdende damen. Hun 
fortsetter sine mange 
oppgaver i Kongos jungel – 
med rullator og krykker! 
Boken er historien om 
en av Herrens trofaste 
tjenere, en kvinne som 
helt fra barnsben av var 

overbevist om at hun 
skulle bli misjonær.  Hun 
reise ut til Kongo i 1946. 
Her ventet en ny og 
spennende verden på 
den unge kvinnen, som 
aldri før hadde vært utenfor 
Norges grenser. Men 
livet i jungelen kan også 
være farefullt: Tre ganger 
har hun måttet flykte 
gjennom jungelen for å 
redde livet. Siste gangen 
var hun 80 år gammel.  

Aldri for gammel 

Liv Godin er bokaktuell 
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Torsdagsaktivitet for de som liker å spille 

Musikalske gutter 

”Gitargutta” møtes 
annenhver torsdag i 
kirken og får spille 
under instruksjon fra 
musikkarbeider Rune 
Brynsholmen. En 
”trommis” er også 
kommet med underveis! 
 
av Hilde E. Holm 
 
Øvelse gjør mester 
Jonas, August, Simen og 
Giedrios spiller på gitarer 
og Andres på trommer, 
denne øvelsen. Det 
stemmes og klimpres, 
og hele lekerommet, 
som for anledningen er 
øvelsesrom, fylles med 
masse lyd. - Ha en finger 

på første båndet, en på 
femte bånd og en på sju-
ende bånd, sier Rune og 
klapper takten. Guttene 
spiller med stor iver. De 
har hatt dette tilbudet 
siden oppstart i høst. 
 
Spennende for gutter 
Det er viktig å ha et tilbud 

til guttene i kirken, og i 
tillegg til et tur og fri-
luftstilbud er det nå også 
startet opp med  musikk- 
opplæring. Hit kommer 6 
til 7 gutter de torsdagene 
barnekoret Logos har 
øvelse. Tradisjonelt sett 
har det vært flest jenter 
i Logos så håpet er at dette 
tilbudet skal være noe 
guttene synte er spennende 
å være med på. 
 Jeg håper dette kan være 
starten på rekruttering 
av flere musikere i 
menigheten. Håper også 
at dette skal interessere 
guttene så mye, at de får 
lyst til å fortsette og 
lære mer om musikk og 
instrumentet sitt, sier 
Rune Brynsholmen 

Jonas, August og Simen i dyp konsentrasjon 

Giedrios og Rune på gitar. Andres konsentrerer seg om trommene 



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

Gleden var stor over 
å vinne, sokker, kaker 
og annet smått.  
Inntekten av høstens 
utlodning går til 
Sierra Leone 
 

av Kari Sæthre 
 

Mange var møtt frem 
for å kose seg med ris-
grøt eller pølser + kaffe 
og pepperkaker, fra 
kafeteriaen. Ellers var 
det flere som benyttet 

anledningen til å sikre 
seg årets julebakst. Det 
var masse deilig som var 
blitt laget rundt om i de 
forskjellige hjem.  

 

Veiviser’n ønsker å gi en 
stor takk til dere som 
solgte og kjøpte lodder 
på bøker og åresalg. En 
stor takk til dere alle som 
bidrog med gevinster. 
Totalt  kom det inn kr. 
42084,50 til Sierra Leone. 

Adventskveld 

Trekning på høstutlodningen 
Trekningsliste 

 
Matvareesker: 
Helene Forberg  

Eyolf Dale   
 

Lappeteppe:  
Familien Hultgren 

 

Bestemødrenes gavekort: 
Magnus Taranger 

Sandra Jensen 
 

Strikket herregenser: 
Jenny Brynsholmen 

 

Strikker damegenser: 
Ragnhild Aasheim 

 

Strikket barnekåpe: 
Reidun Johannessen 

 

Fleecegenser: 
Hege Kristine Eikland 

Berit Hogstvedt 
 

Trillekoffert: 
Roy Arild Jensen 

 

Velværprodukter: 
Oddlaug Landsverk 

 

Gavekort fra Intersport: 
Reidun Johannessen  

Alice Hansen koser seg på adventskvelden 

Innhold 
 

 

 

Andre juletradisjoner 

Jul er feiring Jesus, nye klær, deilig 
mat og det å være sammen 

Sidene 6 - 7   

Den gode hyrde  

Å telle sauer har vært jobben for 
Magnus Taranger i noen måneder 

Sidene 8 - 9  

Musikk 

Gitar og trommer høres godt når 
guttene øver annenhver torsdag 

Sidene 15 

Nr. 5/2008 - Årgang 22 

Skien Baptistmenighet 

Med ønske om en  
velsignet juletid! 




