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Konsert, fest og gudstjeneste!
tillegg til koldtbord.
Loppemarked har i mange
år vært en viktig inntektskilden for betaling av kirken.
Derfor ønskes en fokusering
på denne aktiviteten. Har
du klær eller ting fra ulike
loppemarkeder, så ta kontakt
med Birgit Andersen.
Midtveis i festen vil barna
få besøk av den kjente
tryllekunstneren "Timian".
Påmelding skjer til kontoret
Lisa og Sofie Børud eller til Hans Otto Dønnestad
Helgen 21.- 22 mars Søstrene gir alltid masse innen 13. mars på epost eller
er det 10 år siden vi glede med sitt smittende telefon. Koster kr. 100 for
innviet kirken vår. Dette gode humør og sceneshow. voksne og kr. 250 pr. familie.
må feires. Vi ønsker Billetter kan forhåndskjøpes
deg velkommen ulike hos Odds bok og musikk, Søndag 22. mars
eller kjøpes ved inngangen. Jubileumsgudstjeneste
arrangementer.
Billetter koster kr. 80
kl.15.00. Det blir innslag
Lørdag 21. mars
for barn og kr. 100 for av barn og unge, "gamle"
Klokka16.00 blir det konsert voksne. For en familie
og nye sangere og
med Lisa og Sofie Børud. koster det kr. 300. Vær Sveinung Vaagen taler. Det
Logos blir med på et par tidlig ute for å få plass.
blir eget opplegg for barna
sanger og dansegruppa
under deler av gudsdanser sammen med Lisa Jubileumsfesten er kl.18.00 tjenesten. Det blir selvpå noen sanger. Lisa har til ca.21.00. Det blir film følgelig kirkekaffe.
blitt 13 år og Sofie er 10 år. og bilder, taler og sang i
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Veiviser’n
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre
Medarbeider: Hilde E. Holm
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
Gry Vaagen
Trall
Anne Lene Madsen
Logos
Anne-Marie Dønnestad
Friluftsgutta
Jan Runar Hoppestad
Ungdomsgruppa
Birgit Andersen
Con Amore
Rune Brynsholmen
Basis
Jenny Brynsholmen
Allehånde
Randi Larssen

35 59 02 70
35 71 01 20
35 52 28 38
35 53 80 26
35 59 02 70
35 52 26 97
35 50 01 22
35 50 01 22
94 31 95 43

Veiviser’n!
Veiviser’n er menighetens avis. Den er gratis
til alle som er medlemmer av menigheten
og til alle andre som av en eller annen grunn
måtte ønske å få bladet. Det gies ut 4 - 5
ganger i året og er på 16 - 20 sider. Men vi
tillater oss å legge ved en giro en gang i året,
for å dekke utgiftene som trykking av bladet
gir. Så i dette nummeret vil du finne en giro
som du kan benytte om du ønsker.
Veiviser’n ønsker å gi et bilde av menighetslivet.
Vi i redaksjonen ønsker å gi deg innblikk i hva som
skjer og hvor mennesker reiser.
Vi prøver også med jevne mellomrom å finne ut
hvor ”våre” studenter er, og få dem til å skrive en
hilsen til Veiviser’n.
Avisen dekke opp noe av det som skjer sentralt i
baptistsamfunnet og ellers ute i verden.
Vi ønsker også å formidle det kristen budskapet
gjennom det som skrives. I hvert nummer er det
alltid en andakt som skrives av ulike mennesker.
Har du lyst til å bidra med ditt her, så ta kontakt.
Om du ellers har gode ideer for hva som bør
skrives, eller du selv liker å skrive, ønsker vi svært
gjerne at du tar kontakt med oss i redaksjonen.
Veiviser’n er et sted hvor bedrifter og butikker kan
annonsere. Annonsering for et år koster fra kr. 800
til kr. 3000. Dette er avhengig av hvor mange spalter du ønsker. Om du har noen du kjenner eller
ønsker å støtte bladet selv på denne måten, så vil vi
gjerne ha kontakt med deg.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Jesus roper ut et
nådens år!
av Sveinung Vaagen

Jesus står i synagogen
i Nasaret. Alle kjenner
ham. De er spent på
hva Jesus skal si. De
har hørt så mange
spennende rykter
om Jesus fra andre
steder. Nå er han
endelig hjemme.
Jesus bruker Guds Ord
Jesus merker den spente
atmosfæren. De vil ha
underholdning. Jesus
slår opp i Bibelen og
leser profetien han har
kommet for å oppfylle
en gang for alle:
Lukas 4. 18–19
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til
å forkynne godt budskap
for fattige. Han har sendt
meg for å rope ut at fanger
skal få frihet og blinde få

synet igjen, for å sette
undertrykte fri og rope ut
et nådens år fra Herren.
Synd og tilgivelse
Noen ganger skjønner vi
at vi har syndet. Vi
skjønner at vi har
sviktet. Vi har vendt oss
bort fra Gud og ødelagt
for oss selv og andre.
Men de fleste gangene
merker vi det ikke. Det
er jo nesten ingen i
Norge som lenger
tenker på at de har
syndet og trenger
tilgivelse for å kunne gå
oppreist videre i livet og
inn i evigheten. Stort
sett har vi bare en litt
udefinerbar dårlig følelse
eller uro. Bibelen,
derimot, er helt
konkret. Der handler
syndene med størst

Sveinung Vaagen

spalteplass om ting vi
sier og hvordan vi
bruker pengene våre.
Der sliter de fleste.
Nåde og evig liv
Jesus sa at ordene han
leste ble oppfylt mens
han leste dem. Det var
ingen søte ord om nåde
fra Herren. Det var en
erklæring om at Jesus
sine handlinger skulle
rope ut nåde fra
Herren. Da Jesus gav
håp til de håpløse, da
han helbredet de syke,
da han gav sitt liv for å
sone straffen for alle
våre synder, da han
beseiret døden og gav
oss en åpning til evig liv
- da ropte Jesus ut et
nådens år fra Herren.
Det er et langt år, det
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Mitt
Vi gratulerer
Sangvers 85MyaårSein Shein, 12. april
Roy Arild
Jensen

70 år
Dagfrid Margrethe Haugerød, 3. mars
60 år
Sølvi Midteide, 20. januar
Aslaug Helene Ellefsen, 7. april
Ragnhild Nyheim Grønseth, 24. april
50 år
Odd Kløverød, 6. februar
Roy Arild Jensen, 14. april
40 år
Morten Andreas Flatebø, 11. januar
Harald Dønnestad, 8. februar
Jørn Roger Steen, 14. februar
Harald Hem, 21. februar

Så vad jag än gör
vad jag än tar mig för
skal jag aldrig släppa taget
om denna osynliga hand
som Herren sträckt mig
Ja vad jag än gör
vad jag än tar mig för
skal jag aldrig släppa taget
om detta osynliga land
som kallas himmelen

Tekst og melodi
Ingmar Johansson

20 år
Julie Evensen Holm, 17. februar
Peter Htun, 26. mars
Nyfødte
Ala og Gintas Aleksandravicius, en jente, Sonja Veronika, 8. januar
Ester Hu Mang og Sang Mang Za Neih Thang, en
gutt, Simon Van Tha Peng, 3. februar
Døpt
Tha Kler Soe Shein, 7. desember - 08
Synnøve Kvernes, 7. desember - 08

Død

Ruth Høgli, 16. januar

Fokus på arbeidsmål

”Gi troen videre”!
Mandag 9. februar
hadde menigheten
årsmøte. Tradisjon tro
ble arbeidsmålene for
2009 vedtatt. Det er
nedskrevet 5 mål dette
året og ett hovedmål.
av Kari Sæthre

Hovedmål
”Gi troen videre” er hovedmålet for menigheten. Vi
ønsker at alle skal bli
glade i Jesus og dermed
ønske å dele troen med
mennesker de omgåes.
Jesus til barna
Menigheten ønsker undervisning til barna hver søndag.
For å få det til trengs det
flere voksne medarbeidere
på Kinderegg og Baluba.
Dette året skal vi forsøke
å ha fokus på foresattes
rolle som trosformidler
til barna. Dere som er
foreldre eller foresatt,
vil noen søndager få med
dere litt info om hva barna
har gjennomgått på søndagsskolen. Det kan også være

oppgaver, som dere kan menighetens medlemmer
løse sammen med barna. om å bli vennefamilier.
Vi håper på fem nye
Aktivt ungdomsarbeid vennefamilier. Om du
Stabil ledersituasjon er lurer på dette så ta kontakt
målet vært for ungdoms- med Kari Sæthre eller
arbeidet. Til høsten har Sveinung Vaagen
vi ikke ledere igjen.
Derfor ønsker vi to nye Misjon
ungdomsarbeidere og en Menigheten har i flere år
hatt misjonsengasjement
ny ungdomskorleder,
som kan overta etter i Kongo og nå er vi i mest i
Sierra Leone. Vi vil drøfte
Rune Brynsholmen,
vårt videre misjonsnår han slutter i juni.
Om du tenker at dette er engasjement og lage en
noe for deg, så ta kontakt langsiktig plan for det.
med Kari Sæthre.
Ta ansvar for driften
Integrering av ”nye av menigheten
For at menigheten skal
landsmenn”
Vi har mange som søker kunne eksistere er vi
til menigheten. Og det avhengig av at mennesker
er gledelig. Alle trenger trofast gir penger til
å bli møtt med varme og menigheten. Vi har tro
for 10 nye givere med
omsorg. Men vi ser at
fast trekk i 2009.
mennesker fra andre
kulturer spes. trenger hjelp Vi ønsker også at alle
og støtte i et fremmed kunne tenke på at kirken
land. Vi ønsker å utarbeide er min. Det som skal gjøres i
kirken er mitt og ditt ansvar.
en langsiktig plan, for
hvordan best ta i mot og Ønsket er at flere får et
ta vare på mennesker. Vi eierforhold til kirkebygget
ønsker også å utfordre og Luksefjellhytta.
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20. - 21. mars 1999

for å få kjøpt en ny kirketomt. I møte med byplansjefen den 19.
august 1992 ble vi fortalt at det var en mulighet for å få kjøpt den
tomta som kirken nå
ligger på. I tro til Gud
sendte vi en prinsippsøknad den 6. oktober
samme år. Den 27. juni
1995 vedtok Skien formannskap at vi kunne få
kjøpt «byplantomta».

Ti år i ny kirke

Grunnsteinsnedleggelse 06.09.1999. Aage R. Andresen og Billy Taranger

Etter en prosess som
varte i nesten ni år,
kunne Skien baptistmenigheten innvie
sitt nye kirkebygg i
Herman Baggersgt. 1
helgen 20.–21. mars 1999.
En takknemlig, stolt
og glad forsamling
stemte i «Da bryter

lovsang ifra sjelen ut.
Takk store Gud! Takk
store Gud!» på søndagens gudstjeneste.
En intens og utfordrende periode i
menighetens historie
var over.
av Hans Otto Dønnestad

Bakgrunn
Utover 1980-tallet ble
det snakket mer og mer
om behovet for en større
og mer funksjonell kirke.
Det resulterte i et
«Utredningsutvalg for ny
kirke», som den 30. mai
1991 fikk i oppdrag å
undersøke muligheter

Kirkeplanene tar form
Den 14. september
1995 vedtok menighetsmøtet med mer enn 60
fremmøtte enstemmig å
takke ja til tilbudet.
Allerede den 30. mars
1995 var det blitt nedsatt
en «Utredningskomité for
nytt kirkebygg» med
Hans Otto Dønnestad

Aage R. Andresen, byggekomitéens leder, og Jarle Stensbøl på
møte i byggekomitéen i mars 1998

som leder. I tillegg ble
det nedsatt fire underutvalg. Den 25. januar
1996 vedtok menigheten
enstemmig et prinsippvedtak om å bygge ny
baptistkirke på byplantomta, og i september
1996 ble utrednings-

komitéen avløst av en
byggekomité med Aage
R. Andresen som leder.

Finansiering og bygging
Hovedsaken var nå å få
finansiert det nye kirkeprosjektet, og fantasien
og offerviljen var bortimot grenseløs. Mest
imponerende var det
krafttaket vi tok i mars
1998, da vi samlet inn
2,5 millioner kroner i
løpet av to uker.
Budsjettet på 13,3 mill
kroner holdt – med god
margin. En viktig årsak
til det var ikke minst
En del av dugnadsgjengen tar en rast i bakken: den enorme dugnadsIngrid, Liv, Ruth, Heidi og Inger Lise. Vinteren 1999 innsatsen, som kom opp
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Loppemarkedet i 2004
hadde en stor omsetning.
Fra venstre: Hans Otto og
Inger Lise Dønnestad,
sivilarbeider Eyolf Dale og
pastor Ingemar Fhager

Den nye kirken reiser seg. Bildet er tatt i juli 1998

i ca. 7 000 timer. Kirken
ble et praktbygg på 1 200
m2, fordelt på to etasjer.
Arkitekt var Jon Seip
fra Oslo. Eiendommen,
som er på 4,7 da, inneholder i tillegg til kirkebygget en flott sveitservilla, «Villa Brekkeby».
Mest gledelig er det at vi
ble gjeldfrie høsten 2008.

taler og hilsener, vakker
sang, en tankevekkende
prolog, historikk og blomsteroverrekkelser. Ordfører
Rolf Erling Andersen
gratulerte med ny kirke
og håpet at menigheten
ville vokse seg minst
dobbelt så stor. Selve
innvielseshandlingen ble
foretatt av pastor Jan Arnth
Larssen, og generalsekretær
Innvielsesfesten
Billy Taranger. Hele helgen
Gleden og begeistringen var en sammenhengende
«slo gnister», og alle kjente fest.
en dyp takknemlighet til
Gud da vi kunne innvie
Ny kirke – nye muligheter
vårt nye kirkebygg i mars Viktigst med ny kirke er
1999. Det var mange gode likevel å nå nye mennesker

med evangeliet, og vi har
satset stort på å få til tilbud
og tiltak som kan resultere
i at kirkefremmede kommer
til kirken. Og her kan vi
nevne: babysang, drama
og dans, «Mix» og «Juba»,
fast bønnetjeneste, nabotreff, kollegatreff, lokaltreff, kvinnelunsj, kulturkvelder, omvisninger,
alphakurs, nye samtalegrupper, «Åpen dør»,
familie - og menighetshelger,
turer og infobrosjyrer.
I løpet av disse årene
har vi hatt kontakt med
et utall nye mennesker,
og i år 2000 ble 15 nye

medlemmer ønsket velkommen. Vi må tilbake
til 1930-årene for å finne
noe lignende. I løpet av
dette første året i ny kirke
økte møtebesøket med
40 %. Den 31.desember
2008 hadde menigheten
255 medlemmer, det høyeste
antall siden 1932. Noe av
denne veksten skyldes
blant annet den store
tilstrømmingen av burmesere
de siste tre årene. Utleie av
underetasjen og villaen
har gitt menigheten
gode ekstrainntekter.

pastor, men lekfolket
tok denne utfordringene
på strak arm – i bønn og
tro til Gud. Behovet for en
fast hyrde ble imidlertid
ikke mindre med tida,
og i januar 2002 ble
Ingemar Fhager ønsket
velkommen. Noe av det
han vil bli best husket
for, er begrepet MAST,
som står for Modenhet,
Antall, Samhold og Tjeneste.
Han var også en meget
dyktig forkynner og
sjelesørger. Dessverre sluttet
han etter bare tre år.
Per Midteide begynte i
Ansatte
50 % stilling i mars 2005
I juni 1999 måtte vår
og holdt på til han gikk
avholdte pastor, Jan
av som pensjonist i februar
Arnth Larssen, si opp sin 2008. Med sin rike erfaringsstilling av helsemessige
bakgrunn og sin gode forårsaker. Fram til 2002
kynnelse var han et aktivum
var menigheten uten ansatt for menigheten. Mange

nøt også godt av hans omsorg på det personlige plan.
Menigheten ønsket etter
hvert en pastor som
kunne fokusere på barneog ungdomsarbeidet. I
august 2005 kunne vi
ønske Sveinung Vaagen
velkommen, og han gikk
inn for oppgaven med liv
og lyst. Hans opprinnelige
80 % stilling ble utvidet
til 100 % da Per Midteide
sluttet, slik at han også
kunne fylle noen av de
oppgavene Per hadde.
I september 2000 kunne
menigheten ønske Rune
Brynsholmen velkommen
i 50 % stilling som musikkarbeider. I tillegg til
å lede Con Amore fikk
han også andre musikalske
oppgaver. Rune er en
lun og fin person og har
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Kontakt med baptistene i Myanmar

Sterke menigheter i et slitent land

Fra grunnsteinsnedleggelsen 06.09.1999

gjennom snart ni år gjort
en god innsats for menighetens sang- og musikkliv.
Han slutter i mai dette
år for å gå over i annet
arbeid.
I august 2008 ble Birgit
Andersen ansatt i 20 %
stilling for ett år, med fokus
på barn og ungdom.
Med sitt vinnende og
åpne vesen er hun en
god kontaktskaper.
Det bør også nevnes at
Hans Otto Dønnestad
på frivillig basis har arbeidet som administrativ
leder/kontorleder i de ti
årene vi har vært i den nye
kirken.

Ny struktur og nye
utfordringer
På menighetsmøtet den
22. november 2007 vedtok
menigheten enstemmig en
ny ledelsesstruktur for
menigheten. Menighetsrådet
ble erstattet av fire utvalg,
hvert med tre medlemmer, hvorav én er leder.
Utvalgene er: strategiutvalget,
tjenesteutvalget, driftsutvalget
og familieutvalget. Strategiutvalget er det koordinerende organet, og lederen
for dette er også menighetens leder. For tiden er
det Kari Sæthre. Idéen bak
den nye strukturen er at
utgangspunktet for all

tjeneste skal være gaver og
ikke oppgaver. Vi ønsker
med andre ord å være en
nådegavebasert menighet.
En evaluering av den nye
strukturen vil ble foretatt
etter to år. Men det er
verken strukturer, planer
eller opplegg som skaper
en attraktiv og voksende
menighet. Det er det ene
og alene brennende
hjerter og Jesus-fokuserte
mennesker som gjør.
Utfordringen for oss alle
blir nå å skape grobunn for
brann, glede, Jesusbegeistring og takknemlighet. Dette vil vi satse på –
i tro til Gud!

Flyktningbarn på illegal skole i Malaysia

Vi har ikke hatt mulighet
til å sende misjonærer
utenlands, men nå
ser vi flyktningene som
misjonærer i dagens
situasjon, sier K D Tu
Lum som er generalsekretær for Mynamar
Baptist Convention.
Takk for at dere har
omsorg får vårt folk,
var hans hilsen til
baptistene i Norge.

baptistsamfunnene i
verden. Arbeidet skjer i
Magnar Mæland og Jan 18 regioner og 13 ulike
Sæthre besøkte Mynmar språk benyttes.
eller Burma, som var det
tidligere navet på landet, Malaysia
i desember. Målet var å Første stopp i Asia var
opprette kontakter med Malaysia, hvor de fleste
lederne for baptistene
av Chinflyktningene bor
nasjonalt, og blant chin og i mange år før de kommer
karenfolkene. Myanmar videre. I dag bor det
har 1,5 million baptister 60.000 chinflyktninger i
og er et av de største
landet, hovedsaklig i
av Jan Sæthre
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Vi har ikke hatt mulighet
til å sende misjonærer
utenlands, men nå
ser vi flyktningene som
misjonærer i dagens
situasjon, sier K D Tu
Lum som er generalsekretær for Mynamar
Baptist Convention.
Takk for at dere har
omsorg får vårt folk,
var hans hilsen til
baptistene i Norge.
av Jan Sæthre

Magnar Mæland og Jan
Sæthre besøkte Mynmar
eller Burma, som var det
tidligere navet på landet,
i desember. Målet var å
opprette kontakter med
lederne for baptistene
nasjonalt, og blant chin og
karenfolkene. Myanmar
har 1,5 million baptister
og er et av de største
baptistsamfunnene i
verden. Arbeidet skjer i
18 regioner og 13 ulike
språk benyttes.
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landet, hovedsaklig i
Kuala Lumpur og ute i
skogen i Cameroon
Heights. De er illegale
flyktninger og kan uten
videre deporteres til
Thailand. Familien til den
deporterte må samle inn
4-5.000 kroner slik at
myndighetene kan bestikkes
og personen kan komme
tilbake til Malaysia. Alternativt havner mennene
som slaver på fiskebåter
og kvinnene selges til
bordeller. Baptistmenigheten i Kuala Lumpur
har et omfattende arbeid
blant flyktningene gudstjenester, kvinneforening, ungdomsarbeid
og skole. Det hender at
politiet sirkler på utsiden
av kirken for å ta flyktninger.
Det er religionsfrihet,
men illegale flyktninger
har ingen rettssikkerhet.
I september ble det
startet opp en illegal
barnehage- og skole for
flyktningbarn fra Myanmar.
Det var en sterk opplevelse
å møte 120 barn- og
ungdommer, for lederne av
Det norske Baptistsamfunn.

Myanmar ser det meste
greit ut i hovedstaden
Yangon. Landet virker
slitent etter mange år
med vestlig boikott, som
for øvrig ikke fungerer
særlig bra så lenge Kina
handler det de ønsker.
Det er kun trafikkpoliti
å se i gatene, og livet
virker å gå sin vante gang.
Men under overflaten
skjuler det seg et regime
med stor kontroll. Flere
provinser er stengt for
utlendinger, og vilkårene
for aktive kristne er
ytterst vanskelige.

Karen
På søndag formiddag
skulle Jan Sæthre tale i
Immanuel Baptist Church
i Yangon. Av frykt for
sikkerhetspolitiet ble det
anbefalt en kort hilsen i
stedet, slik at menigheten
ikke skulle få vansker i
etterkant av besøket.
Denne karenkirken har
10 gudstjenester i løpet
Malaysia
av en søndag på mange
Første stopp i Asia var
ulike burmesiske språk. I
Malaysia, hvor de fleste
møte med lederne for
av Chinflyktningene bor
karenbaptistene forteller
i mange år før de kommer
de at det nærmere seg
videre. I dag bor det
Myanmar
2000 menigheter og
60.000 chinflyktninger i Når turister ankommer medlemstallet er 250.000.

Ettermiddagsstemning fra Inyasjøen i Yangon

Syklonen Negris var en
stor tragedie. 4.800
medlemmer døde og
800 kirker ble ødelagt.
Kirkens Nødhjelp har
valgt Karenbaptistene som
en av to samarbeidspartnere i Myanmar etter
sykonen, og mye hjelp
fra Norge har kommet
fram.

hovedstaden nord i landet.
Hit har lederne for
Chinbaptistene kjørt bli
i mer enn 24 timer for å
møte oss. Det er greiest
å møtes i en stor by, slik at
vi kan forsvinne i mengden.
Baptistsamfunnet i
Chinstaten heter Zomi
Baptist Convention og
har over 200.000
medlemmer. Chin er
Chin
det eneste samfunnet
Etter et par dager i Yangon med flertall av kristne i
går reisen videre til
Myanmar. Det er samtidig
Mandalay. Den gamle
et av de områdene i

verden med størst andel
av baptister i befolkningen.
Baptistene tar et stort
ansvar i samfunnet gjennom
skoledrift. Kirkesamfunnet
har utarbeidet en egen
100 års plan for utvikling.
Rotteinnvasjon
Hvert femtiende år bærer
bambusen frukt. Denne
frukten blir spist av rotter,
som formerer seg meget
hurtig. Resultatet blir at
avlingene blir sist opp og
ødelagt. Konsekvensene
er meget alvorlig og det
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Menighetens kvinneforening

Mannskvelden 16. mars kl. 19.00

Allehånde!

Villmarken i Alaska
og på Grønland!

Hva er egentlig Allehånde? Østens fineste
krydder, kan brukes til
alt! I vår menighet
er vi en kvinneforening
som har valgt dette
navnet fordi vi ønsker
å krydre tilværelsen
for hverandre. Vi møtes
annenhver tirsdag i
kirkestua. Programmet Baptisters Kvinneforbund
er ganske tradisjonelt (DNBK) stiftet. Mer enn 90
for en kvinneforening. år er gått siden da, og fortsatt drives det kvinneav Randi Larssen
foreninger i mange
Tradisjon, ja. Vi står i
menigheter.
en lang tradisjon. Den Allehånde er medlem av
første største norske
DNBK. Det er nok en
folkelige kvinnebevegelse kjensgjerning at det ikke
ble organisert i 1843 av hadde vært lett å finansiere
en prestekone i Lyngdal. Baptistenes Ytremisjon
Hun het Sophie Catarina uten kvinneforeningene.
Gustava Blom Kielland. Men hva er vi opptatt av
Denne første
på møtene våre? Vi er
"Gustavaforeningen" gode på lappetepper,
spredte seg som ild i tørt sokker, strikkede babygress! Og baptistkvinnene trøyer o.l. Dette gis til
var ikke sene med å komme forskjellige prosjekter
"på banen".
som vi er involvert i.
Allerede i 1870 dannet Ellers har vi solgt vesker
kvinnene i Tromsø Baptist- for å hjelpe prostituerte
menighet en kv.forening. i Calcutta til et verdig liv
Og på Landsmøtet i Bergen med jobb og utdannelse.
1916, ble De norske
Sang og andakt hører også

Stor stemming på Allehånde

med. Mange ganger har
vi opplevd stor åpenhet
og fine samtaler. Sist, men
ikke minst, legger vi vekt
på et godt måltid på våre
møter. Vi dekker på
langbord og prøver å
legge litt vekt på det
estetiske. Det gjør
måltidet til noe spesielt.
Tror jeg kan si at trivselsfaktoren er høy! Faktisk
har vi fått noen flere
medlemmer i det siste.
Det er så hyggelig. Så
hvis du kan tenke deg å
være med på møtene i
Allehånde, så er du mer
enn velkommen! Kanskje
du til og med mener at
dette er en god tradisjon
som bør leve videre, ja,
da er du den rette til å være
et krydder i tilværelsen!

Harald Skyer har
muligens gjort det
mange drømmer om.
To ganger har turen
gått til flotte villmarksopplevelser i Canada
og på Grønland. Bilder
og glimt vises på mannskveld i kirken 16. mars.
av Hilde E Holm

Harald, som bor i Luksefjell
sammen med kona Mona,
og sine tre sønner - har
de siste årene reist fra norsk
behagelig sommer, til noen
heller utfordrende uker i
Canadas villmark og til
kajakkpadling blant drivisen på Grønland. Det er
altså Haralds bilder fra

turene som skal vises
denne kvelden, forteller
to av initiativtakerne
Harald Dønnestad og
Jan Runar Hoppestad.
Hvorfor en kveld bare
for dere ”gutta”?
Dere jenter er jo så
flinke til å samles og ha
det sosialt, så nå tenkte
vi at det var vår tur.
Denne kvelden blir av og
for menn, sier de to
humoristisk. Menyen
er ganske barsk også
lover de, ertesuppe og
flatbrød. Men selvsagt
må det være kaker og
kaffe og, sier Jan Runar.
Vi legger opp til et par
overraskelser i tillegg
til hovedtema med
Harald Skyer.
Påmelding til kvelden,
som altså er 16 mars kl.
19 i kirkens underetasje,
går til Harald Dønnestad
eller Jan Runar Hoppestad.
Prisen er kr. 60 pr. pers.

Program i
mars og april
1. mars 17:00
Gudstjeneste
Vinnere og tapere
Sveinung Vaagen taler.
8. mars 17:00
Sang– og musikkmøte
Forbilder
Sveinung Vaagen taler.
15. mars 10:30
Gudstjeneste
Jan Arnth Larsen taler.
16. mars 19:00
Mannskveld
21. mars 16:00
Konsert Lisa & Sofie Børud
18:00 Jubileumsfest
22. mars 15:00
Jubileumsgudstjeneste
Takk for gaven
Sveinung Vaagen taler.
29. mars 17:00
Gudstjeneste
Jesu fortellinger:
Det store gjestebudet
Jan Sæthre taler.
5. april 17:00
Gudstjeneste
12. april 11:00
Påskegudstjeneste
Sveinung Vaagen taler.
19. april 10:30
Gudstjeneste
Trofasthet i hverdagen
Sveinung Vaagen taler.
26. april 17:00
Familiefest
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Verden rundt

Mange aktiviteter
Barna som går i barnehagen
får et håp om en bedre
fremtid. Her får de næringsrik mat, søvn, lek, og ikke
minst omsorg. 3 dager i
uken er dørene åpne også
på ettermiddagstid, for barn
og ungdom. Her er det
forskjellige aktiviteter som
f.eks: Engelsk, fiolin og
dataundervisning, lek og
forskjellige kunstaktiviteter.
Ved dette tilbudet får barna
komme vekk fra alt det
vanskelige og noen ganger
farlige som de møter her
i slummen. De lærer å følge
regler og å snakke høflig.

Arbeider i Thailand!

Barna får god omsorg av Silje Et senter for håp
Silje med et av barna på ”Lovsangshjemmet”

I år går jeg på ”Hald
Internasjonale Senter”
en utvekslingsskole
som ligger i Mandal.
Jeg skal jobbe 6 mnd.
i Bangkok, hovedstaden
i Thailand. Nå har jeg
vært her halve tiden,
og synes det går alt
for fort. Jeg stortrives
i jobben og ellers i dette
flotte landet, med varme
gode mennesker over
alt, som alltid har et
smil på lur. Jeg jobber

hovedsakelig med barn
i slummen. Men også
på et mødresenter,
for gravide enslige jenter
som blir gravide utenfor
ekteskapet og derfor
utestengt fra familien
sin. Jeg har lyst til å
fortelle dere litt om
”lovsangshjemmet” der
jeg jobber mest. Det blir
drevet av Det Norske
Misjonsselskap (NMS).
av Silje Marie Jensen

Fargen grønn
Jeg har hørt en gang at
grønn er fargen for håp.
I så fall passer fargevalget
på ”lovsangshjemmet”,
barnehagen og aktivitetssenteret jeg jobber i her
i Bangkok veldig godt.
Barnehagen ligger i ”Klong
Toey” slummen, den
største slummen i Bangkok,
og ”lovsangshjemmet”
ligger plassert under
motorveien i Bangkok.

Mange historier
Barna som går her har
mange forskjellige historier.
Noen har foreldre som
jobber hele døgnet, og har
ikke tid til barna. Andre
har alkoholiserte eller
narkomane foreldre som
heller ikke klarer å ta vare
på barna sine. Uansett
bakgrunn, så er det ikke
et godt sted å vokse opp
for et barn. Noen barn
begynner aldri på skolen,
pga fattigdom eller at
foreldrene ikke tar ansvar.

”Lovsangshjemmet” er et
Det er mye rusproblemer senter for håp, oppi alt det
i dette området, og det vonde. Det er veldig
er fort gjort for et barn meningsfylt og lærerikt å få
eller ungdom og komme være med å jobbe med dette.
inn i feil miljøer.
Til slutt vil jeg gjerne
Stor forurensning
takke for all forbønn jeg
I tillegg til alt dette, er det får fra mange av dere
veldig forurenset her. Alt hjemme.
er grått. Hele nabolaget
til ”lovsangshjemmet” Dere kan lese mer om
er grått, alt utenom
hvordan jeg har det på
”lovsangshjemmet”, som www.thaisilje.blogspot.com
lyser opp der den ligger
i ”håpets farge”.
Store klemmer fra Silje!
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Baptistmens 400 års jubileum 24.-26. juli 2009

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Amsterdam 400

www.musikktorvet.no

Siste helga i juli feires
400 år siden den første baptistmenigheten
ble dannet. Det skjedde
i et bakeri i Amsterdam,
og medlemmene i den
første menigheten var
religiøse flyktninger
fra England. Dette
var begynnelsen på
baptistbevegelsen
som teller 100 millioner
troende i dag.

35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN

35 52 89 50

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

www.hoyskolen.org

Lyst til å bli medlem i
Skien baptistmenighet?
kontakt

Pastor Sveinung Vaagen
452 34 508  sveinung.vaagen@baptist.no

eller

Menighetsleder Kari Nøtland Sæthre
995 91 714  konsaeth@online.no

dag. Det vil også bli lansert
en bok som forteller
baptistene 400 årlige
historie. Og ikke minst dette er en uttrolig mulighet
til å møte baptister fra hele
Europa og Midt-Østen.

Påmelding
Nå er det tid for påmelding.
Påmeldingsblanketter
finnes i kirken eller kan
lastes ned på internett
www.amsterdam400.org
av Jan Sæthre
Deltakeravgiften som
inkluderer 3 måltider er
Program
på 195 Euro. Det er ulike
Dette er første gang
overnattingsmuligheter i
baptistene i Europa
nærheten av møtehallen.
samles siden kongressen Amsterdam har gode
på Lillehammer i 1994. flyforbindelser fra Norge.
Deltakerne vil oppleve KLM har direkterute fra
inspirerende talere og
Torp. Eventuelle spørsmål
en variasjon innen sang, om påmeldingen kan
musikk og drama. Ulike rettes til Jan Sæthre på
seminarer vil belyse viktige mobil 901 76 760 eller
spørsmål for baptistene i epost jsaethre@online.no

Fredag 24. juli
16:00 Åpningsmøte
Neville Cullam (BWA) taler

19:00 Kveldsmøte Fokus på frihet

Teun van der Leer
(Nederland) taler

Lørdag 25. juli
09:30 Bibelstudie
Toivo Pilli (Estland) underviser

11:00 Formiddagssamling Fokus på misjon

Nabeeh Abbassi (Jordan) taler

12:30 Utflukt til de
historiske baptiststedene
19:00 Kveldsmøte Fokus på misjon

Raquel Contreras (Chile) taler

Søndag 26. juli
09:30 Bibelstudie
Vyacheslav Nesteruk
(Ukraina) underviser

11:00 Formiddagssamling Fokus på fellesskap
Teddy Oprenov (Bulgaria) taler

12:45 Seminarer
16:00 Workshops
19:00 Avslutningsmøte Fokus på disippelskap

David Coffey (England) taler

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - Jubileumshelg 21. –22. mars

Konsert, fest og gudstjeneste!
tillegg til koldtbord.
Loppemarked har i mange
år vært en viktig inntektskilden for betaling av kirken.
Derfor ønskes en fokusering
på denne aktiviteten. Har
du klær eller ting fra ulike
loppemarkeder, så ta kontakt
med Birgit Andersen.
Midtveis i festen vil barna
få besøk av den kjente
tryllekunstneren "Timian".
Påmelding skjer til kontoret
Lisa og Sofie Børud eller til Hans Otto Dønnestad
Helgen 21.- 22 mars Søstrene gir alltid masse innen 13. mars på epost eller
er det 10 år siden vi glede med sitt smittende telefon. Koster kr. 100 for
innviet kirken vår. Dette gode humør og sceneshow. voksne og kr. 250 pr. familie.
må feires. Vi ønsker Billetter kan forhåndskjøpes
deg velkommen ulike hos Odds bok og musikk, Søndag 22. mars
eller kjøpes ved inngangen. Jubileumsgudstjeneste
arrangementer.
Billetter koster kr. 80
kl.15.00. Det blir innslag
Lørdag 21. mars
for barn og kr. 100 for av barn og unge, "gamle"
Klokka16.00 blir det konsert voksne. For en familie
og nye sangere og
med Lisa og Sofie Børud. koster det kr. 300. Vær Sveinung Vaagen taler. Det
Logos blir med på et par tidlig ute for å få plass.
blir eget opplegg for barna
sanger og dansegruppa
under deler av gudsdanser sammen med Lisa Jubileumsfesten er kl.18.00 tjenesten. Det blir selvpå noen sanger. Lisa har til ca.21.00. Det blir film følgelig kirkekaffe.
blitt 13 år og Sofie er 10 år. og bilder, taler og sang i
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