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

Skien Baptistmenighet
Nr. 2/2009 - Årgang 23

Søndag 27. september

Familiesøndag

Innhold

Dugnad i Sierra Leone
Huset til øyelegen er ferdig og de
tre dugnadslagene er vel hjemme
Sidene 6 - 8

visning for voksne. Sannsynligvis får vi besøk av
Helga Fykse. Hun er
leder for Willow Creek
Norges søndagsskolearbeid.
Seminar og sang
Hun vil få et tema som
4U og Melinda Løwer
er like aktuelt både for
skal ha et seminar og
dem som jobber med
øve inn sanger sammen barn i kirken, og for dem
med barn fra menigheten. som er mest sammen med
Disse skal framføres på barn utenom kirken.
familiegudstjeneste kl.
av Sveinung Vaagen
17:00.
Sett av hele søndagen til
å være i Guds hus. Mer
På Willow Creeks barne- Undervisning
detaljert innbydelse til
lederkonferanse, «Bedre Parallelt med seminaret denne søndagen blir sendt
sammen», i vinter, ble et for barn blir det under- ut etter sommerferien.
Søndag 27. september
får vi besøk av en
gruppe som heter
4U. De består av fire
sprelske jenter under
ledelse av Melinda
Løwer. Hun leder
også gruppa, Seven,
som mange jenter i
menigheten kjenner
godt.

nytt tilbud til menighetene
presentert. Dette er et flott
tilbudet og vi booket
opplegget i første pause.

Tid for Gud arbeider
Michael Fredrik Østenstad
begynner å jobbe 15. august
Side 13

Eivind Stranheim blir døpt i Sierra Leone
Side 9

Setesdal baptistmenighet
… ønsker deg velkommen til
dåps - gudstjeneste den 19. juli
Side 15

Døpt i Afrika !
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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

Sommeren er her!
Sommer er leirtid, ferie, landsmøte og å
kunne reise litt hit og dit. Sommer er å hente
nye krefter til et nytt skoleår som starter i
august. Sommer er en velfortjent pause etter
mange måneder med jobbing. Sommeren er
også noe av den mest ensomme tiden for flere
av våre medlemmer. Så ta vare på hverandre.
Sommerleirene er i gang. Barneleiren på Kornsjøbukta har atter en gang fått mange fra vår menighet
til å reise. Familieleiren i slutten av juli og ungdomsleiren i begynnelsen av august begynner å fylle seg
opp. Begge leirene er på Vegårshei.
Og i disse dager sitter 6 ungdommer fra vår menighet
sammen med Karen Skyer og Astrid Holst i
Thailand. De er med NBUF sin teamtur for å
besøke flykningleir i Nord Thailand og å bo 2 dager
i en landsby inni jungelen der folk fra stammen Pwo
Karen bor.
Ja … vi er heldige som har en menighet som kan
inspirere oss og gi oss gleder og opplevelser fra
andre steder i verden og ifra vårt eget land.
Takk for at dere alle bringer gode ting tilbake til
menigheten, når vi starter med vanlig virke igjen i
august.
Jeg ønsker også her å beklage at flere ikke er blitt
gratulert i Veiviser’n dette året, eller at datoen har
vært feil. Dette skyldes at vi har lagt om menighetens
datasystem. I den forbindelse ble fødselsdatoer til
mange av dere helt feil. Men nå håper vi alle
feil er rettet opp igjen.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Dagens tilbud:
”Søk Herren …”
av Ragnhild Aasheim

Vi får den i postkassa
fra tid til annen, den
store konvolutten
med flg. påskrift:
”Personlig tilbud
til …”, og så ens eget
navn. Vi åpner konvolutten, og leser mange
forlokkende ord om
tilbudsvaren og om
velkomstgaven.

Greit nok, men dette er et
tilbud som er så spesielt
at det er vel verdt å ”smake”
litt mer på det.

Søk Herren – vi åpner
”konvolutten”, og opplever
at vår Skaper kommer oss
i møte! Som en kjærlig Far
tar han imot oss med ordene:
”Velkommen hjem, mitt
barn!” Enten vi søker ofte
Sannsynligvis går de fleste til han eller bare sporadisk,
konvolutter med innhold så er ordene de samme.
i søpla. Regner med nye Som den rause og kjærlige
sjanser med nye mulig- Far han er, så gjelder
heter senere - ”det går tilbudet absolutt alle,
jo alltid et tog” …
uansett livssituasjon.

Ragnhild Aasheim

Et vedheng som vi burde
ha vært foruten?
Nei, i disse ordene ligger
denne viktige påminnelsen:
Det er ikke klokt å utsette
til i morgen det vi kan gjøre i
dag, i alle fall ikke når det
gjelder vårt Guds-forhold!
Morgendagen vet vi intet
om. Faktisk vet vi ikke om
vi i det hele tatt vil få
oppleve den …

Velkomstgaven – den er så
fantastisk som bare en velI dag får vi alle et spesielt Hva tilbudet innbefatter? komstgave fra Gud kan være:
tilbud via Veiviser’n – ikke Mulighet til å få ny styrke ”Han vil gjerne tilgi”.
et tilbud om en vare
når en kjenner på egen Så er det opp til deg og
produsert av mennesker, svakhet, trøst i sorgen meg om vi tar i mot
men dette supertilbudet og savnet, fred i sjelen
tilbudet om å søke Herren
fra profeten Jesaja:
når det stormer, lys over i dag, med de muligheter
”Søk Herren mens han en mørklagt livsvei.
som da åpnes for oss, og
er å finne, kall på ham Mange muligheter, bare så helt gratis og ufortjent
den stund er han er nær”. vi ”åpner konvolutten” få ta imot tilgivelsens
Kanskje sett og hørt det før? …mens han er å finne. gave.
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Mitt
Vi gratulerer
n beklager at flere av
Sangvers Veiviser’
jubilantene denne gangen
Julie Evensen
Holm

kommer på etterskudd.
96 år
Edit Helstedt, 12. mai

Døpt
Frank Klette, 8. mars
Magali Klette, 22. mars
Mathilde Juve - Andresen, 22. mars
Eivind Stranheim, 11. april (medlem i Oslo 1.)
Hege Kristine Eikland, 19. april
Francisca Veronica Iordache, 19. april

92 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli

60 år
Thor Grønseth, 8. januar
Sylvi Elisabeth Knutsen, 5. april
Ragnhild Nyheim Grønseth, 25. april
Aslaug Helene Ellefsen, 4. juli

"Jeg vil gjøre mitt liv
til en lovsang til deg,
la hver tone en hyllest
til deg være,
og i dager med glede
og dager med sorg
vil jeg leve hver dag
til din ære!"

40 år
Bertil Sandmo, 6. mars
Steinar Hauen,16. juni
Bjørn Stendalen, 23. juni
Eirik Karinen Haugen, 18. juli
Stig Eliassen, 22. august
20 år
Merethe Johnsen, 14. juli
Nyfødte
Mette Helen og Bård Aasland, en jente,
Lilli Maria, 29. april
Adopsjon
Margareth Eikstad og Johan Olsen Eikstad, en jente,
Annie, 25 april. Født 19. desember 2008

Søndag 28. juni 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Kari Sæthre
ansvar.
Søndag 5. juli kl. 18:00
Sommersøndag i underetasjen. Hans Otto
Dønnestad ansvar.

85 år
Oddlaug Synnøve Landsverk, 11. mai
70 år
Britt Solberg Taranger, 29. september

Program for
sommeren

Søndag 19. juli kl. 08:30
Vi besøker Setesdal
baptistmenighet som
11 medlemmer og 4. menighetsbarn, ønskes velkommen av består av karenere fra
menighetens ledelse, søndag 19. april Burma. Det blir dåp i et
fjellvann på Hovden.
Gudstjenesten begynner
Nye medlemmer
kl. 12:00. Sveinung Vaagen
Dah Bee Htun, 19. april
døper. Ta med grillmat og
Dena Htun, 19. april
bli med på en unik oppJames Htun, 19. april
levelse. Trenger du
Hla Say Hei, 19. april
transport - kontakt
Joseph Htun, 19. april
tlf. 35 94 10 16
Kay Paw Htun, 19. april
Supena Htun, 19. april
Søndag 2. august kl. 18:00
Hser Nay Kaw Htun, 19. april
Sommersøndag i underEh Wah Paw Htun, 19. april
etasjen. Ragnhild Nyheim
Grønseth ansvar.

Døde

Gerd Lofstad, 24. april
Dagfrid Margrete (Doppy) Haugerød, 9. juni

Søndag 9. august kl. 18:00
Sommersøndag i underetasjen. Randi Larssen
ansvar.
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13. mars til 3. mai 2009

Opplevelsesrik dugnad
i Sierra Leone

mye malingarbeid. Det
ble satt inn vinduer og
dører og en stor utfordring var også å få
på plassen vanntank og
starte byggingen av hus
for strømaggregat.
Dugnadslag nummer to
kunne da fortsette
malingsarbeidet. Dette
laget besto av Knut
Andreas Eikeland, Bård
og Eivind Strandheim,
Karianne L. Raflund
og Geir Hafredal.

Huset er ferdig til øyelegen i Lunsar

da de siste malingstrøkene,
snekkerarbeid, rørleggerarbeid og elektrisk
installasjoner var på plass.
Resultatet ble veldig bra
- huset så veldig bra ut,
sier Åge Skyer. Han har
vært med på å ”dra i
trådene” i forberedelser
og gjennomføring av
dugnaden, og var selv
med det siste laget. Der
var også Helge Johnsen,
Inge Taranger, Rolf
Flatebø, Tore Jensen og
av Hilde E Holm
Bjørg Hafredal.
Som siste lag fikk de
- Det var en fornøyd og ansvaret for å sluttføre
stolt gjeng som dro hjem arbeidet på den 120
Tre dugnadslag har
gjort en kjempeinnsats i Lunsar, Sierra
Leone. Det som var
et totalt ubeboelig
hus, har blitt til en
flott ny bolig for en
øyelege. Slik sikrer
øyesenteret seg
viktig ekspertise og
kan hjelpe flere fattige
med å bli operert og
behandlet for ulike
øyesykdommer.

kvadratmeter store
boligen. Kjøkken ble
montert, bad med dusj,
toalett og servant ble gjort
ferdig. Huset er romslig
med tre soverom, og
store stue blant annet.
Det var imidlertid et
ganske sjabert hus som
møtte det første dugnadslaget. Laget bestod av
Per Christian Holm,
Jarle Stensbøl, Stian
Taranger, Jarle Øygarden,
Dag Frode Vaagsnes og
Håvard Ødegård. Det
første de fikk ansvar for
himlingene i taket og

Men alle tre lagene fikk
god hjelp også av lokale
unge menn som var
arbeidsomme og ivrige.
Det å ble kjent med
lokalbefolkningen var
viktig forteller flere av
de som var med. De traff
blant andre Omaro, som
var ansatt hos misjonær
Gudleik Huseby. Omaro
hadde kone og to barn
og en omfangsrik storfamilie og forsørge. Slik
var situasjonen for flere.
Ansvar for å jobbe og
tjene penger så alle kunne
få mat, hvilte på den som
var så heldig å få en jobb.
De bodde dårlig, ofte
bare på et rom med

Dugnadslag nr. 1 sammen med lokale medhjelpere

hele familien sin. Husene
var svært enkle i mur med
bølgeblikk på taket og
lite inventar. Kontrastene
til Norge og vår velstand
er store!

en. De ble allerede første
dag med i landsbybryllup,
noe som var en stor
opplevelse! Landsbyen
var en 8-10 km unna og
dit måtte de gå- en stri
tørn i varmen! De måtte
Et møte med lokal fest- også krysse en stor elv.
kultur fikk lag nummer Da transportmetoden

Landsbybryllup
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var en uthulet trestamme valgte nordmennene
ganske enkelt å svømme
over. Til stor forlystelse
for de lokale afrikanerne!
Vel framme i landsbyen
ble de mottatt av festkledde mennesker som
skulle feire bryllupet til
deres baptistpastor. De
norske gjestene ble
hedersgjester og fikk
være med både på vielse
og fest i etterkant.

Beach.
Dette var
en nydelig
bukt utenfor hovedstaden
Freetown,
hvor de
bodde enkelt
på et lite
pensjonat.
Her ble det
anledning å
få bade i
det klare
Dugnadslagene våre
vannet og
ble godt ivaretatt av
få smake på
Gudleik og Anne Huseby, delikatesser
som var med på å legge fra havet,
oppholdet bra til rette som hummer og haifisfor gjestene fra Norge. ken baracuda.
De passet også på at
alle fikk anledning til å - Takk for omtanken
slappe litt av i blant, og som alltid ser ut til å
hadde lagt opp til tur til være en del av dere.
en flott strand - Laca Takk for alt dere har

Victory Baptist Fellowship

Vennskapsmenighet
med ny kirke

Eivind
Stranheim
døpt i
Sierra Leone
av Knut Andreas Eikland

Hvorfor ville du døpe deg?
Når jeg som kristen har
valgt å bruke livet på å følge
Han, er det jeg som skal
bli disippelgjort, ikke
Han som skal ta fram
butleruniformen! Da ble
spørsmålet hvordan bli
mer lik en disippel. Jeg
ble gående å tenke mye på
dåp og etter hvert visste
jeg hva jeg måtte gjøre.

Deltagelse på gudstjeneste

gjort for oss!
Slik hilste de lokale
baptistpastorene til
alle dugnadsarbeiderne
i et kort de sendte med
den siste gruppen.

Dag Frode sammen med den lokale dugnadsgjengen

Menighetsleder Kari Nøtland Sæthre overrekker en engel og to
duker i gave , til Victory Baptist Fellowship v/ pastor Brickson Sam Hvorfor i Sierra Leone?

I Sierra Leone har jeg fått se
over 100 medlemmer
og 15 venter på å bli døpt. konkret hvordan Gud er i
stand til å bruke meg.
Dessuten har jeg en fanesak,
Arbeidsledigheten er
enormt stor i denne delen å ikke skape en ovenfra
av verden, og gavene fra og ned forståelse av
Skien baptistmenighet givere og mottagere i
har gjort det mulig for misjonssammenheng.
menigheten å realisere Symboleffekten ved å la
av Jan Sæthre
drømmen om eget kirke- Brickson følge meg til dåpen
bygg. Nå gjenstår en del synliggjorde det gjenMenigheten som startet pussing av murene og
sidige avhengighetsforpå verandaen til pastor elektriske arbeider før holdet mellom oss.
Brickson Sam teller allerede alt er ferdigstilt.
Vår vennskapsmenighet
i Freetown i Sierra
Leone har kommet
langt med byggingen
av sitt nye kirkebygg.
Kun arbeider for 3.000
dollar gjenstår før
kirkebygget er ferdig.
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Programmet for sommerfesten

7.-12. juli 2009

Sommerfest
på Lillehammer

Tirsdag 7. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
Onsdag 8. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
18.00 Åpningsmøte*. Truls Åkerlund taler.
21.00 Misjonskveld fra Burma og Kongo med
Jan Sæthre og Per Øvergaard.
21.00 Senkveld.
21.00 Kveldskafé.

Lillehammer baptistmenighet er vertskap
for årets landsmøte og sommerfest i Det norske
Baptistsamfunn. Leder av hovedkomitéen
Jan Sverre Bekkelund sier ” Vårt største
ønske som vertskap for årets Sommerfest
er at alle som kommer til Lillehammer
denne uka skal kjenne varmen fra et godt
og inkluderende fellesskap. Og reise hjem
med vissheten om at årets motto, Følg
meg, har fått en enda dypere mening!”

Torsdag 9. juli
10.00 Morgensamling.
12.30 Ulike utflukter.
18.00 Kveldsmøte*. Kai Tore Bakke taler.
21:00 ”Den gode sangen”.
21.00 Kveldskafé.
Fredag 10. juli
10.00 Morgensamling.
13.00 Temasamlinger
18.00 Kveldsmøte*. Fred Dallas taler.
21.00 Senkveld.
21.00 Kveldskafé.
22.00 Konsert 7 Days and a Miracle

av Jan Sæthre

3 nye menigheter
Hovedstyret har innstilt
på opptakk av 3 nye
menigheter til landsmøtet
i år. Trinity International
Baptist Church i Oslo,
Carson Baptist Church i
Aust Agder og Setesdal
baptistmenighet i på
Hovden og i Valle har alle
søkt om medlemskap i Det
norske Baptistsamfunn.
Trenden fra de siste år
med opptak av mange nye
menigheter fortsetter.
Baptistsamfunnet vil bestå
av 83 menigheter når disse
blir ønsket velkommen.

Holtekilen
Denne saken som det
forventes mest debatt
om på årets landsmøte
er forslaget om å legge
ned Holtekilen folkehøgskole. Generalsekretær
Magnar Mæland sier at
skolen ikke bidrar til å
rekruttere nye medlemmer
og mener at den kristne
profilen ikke er tydelig
nok. Kirkesamfunnet
bør heller vektlegg å
bygge lokalmenigheter.
Rektor Elsebeth Hansen
ved skolen stiller seg helt
uforstående til forslaget

og uttaler at det elevene
lærer og hører her tar
de med seg og det kan
påvirke deres tro i
framtiden.
Misjon
Landsmøtet vil også bli

bedt om å ta stilling til
strategier for misjonsarbeidet. Arbeidet
fokuseres framover på
Kongo, Thailand , Sierra
Leone og Burma. I tillegg
til menighetsplanting i
Europa og Midt-Østen.

Lørdag 12. juli
10.00 Morgensamling.
12.00 Flerkulturell gatekonsert.
13.00 Temasamlinger.
19.30 Kveldsmøte*. Fred Dallas taler.
21.00 Kveldskafé.
21:30 Dåpsmøte.
23.00 Midnattsgudstjeneste med nattverd i
Fåberg kirke.
Søndag 13. juli
10.30 Gudstjeneste. Magnar Mæland taler.
11.00 Søndagsskole.
12:30 Åpen kafé.
* Barnesamling hver kveld 18.30
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Søndag 24. mai var det avskjed for Rune Brysholmen

Jesus you’re my life,
forteller Rune.
Jeg syntes det var gøy og
forsatte å skrive, etter
hvert også på norsk.
Rune har siden skrevet
10-12 sanger for Logos
og Con Amore og 2
musikaler.
- Det er alltid både
skremmende og
spennende hive seg ut
i noe nytt, men det er
nok absolutt den utfordringen jeg har satt mest
pris på og husker best,
sier Rune.

Tar toget videre!

Rune Brynsholmen får overrekt gave fra menigheten av menighetsleder Kari Sæthre

Rune Brynsholmen
slutter nå som musikkarbeider i menigheten
etter 9 år i barne –
og ungdomsarbeidet.
Nå tar han ”toget
videre” med lokfører utdanning på Jernbaneskolen i Oslo.

Con Amore vært der
hovedansvaret har ligget,
men jeg har også vært
innom en del andre kor,
smiler Rune. For Rune har
jobbet med både Trall,
Logos og Gitarguttane
og musikk på flere av
gudstjenestene. Jeg trives
veldig godt med kor, sier
av Julie Holm
han. Det er flott å få tilbringe tid med ungMange baller i luften
dommene og lære dem
- Hva har hovedansvaret
å kjenne.
ditt vært disse 9 årene her
i menigheten?
Lærerike utfordringer
- Først og fremst har
- Det er klart at de fleste

jobber byr på utfordringer
og noen er større enn andre.
Hva var dine store utfordringer?
- Heidi Kløverød, ler Rune.
Jeg har alltid skrevet
musikk, men kun til eget
bruk og bare på engelsk.
Så når Heidi kom til meg
etter hun hørte at jeg
komponerte litt og spurte
om jeg kunne skrive en ny
sang til barnekoret fikk
jeg litt ”bakover sveis”.
Bare skriv på engelsk sa
Heidi og dermed skrev
jeg min første sang for kor,

på det og det virker
veldig ok. Det byr selvsagt på mange utfordringer med studier i
Oslo og lange avstander,
men jeg håper på at
dette blir gøy og at jeg
vil trives med det. I
tillegg er det absolutt
mulig å se lyset i enden
av tunnelen når studietiden bare er 1 år.

- Vil vi fortsatt se dere her
i menigheten?
- Foreløpig har vi ingen
planer om å bytte
menighet. Det kommer
nok til å avhenge mye på
Tar toget videre
Boas og Minda og hvor
(bokstavlig talt..)
Veien videre tuter og de trives. Men vi trives
går og Rune forteller at alle veldig godt her i
menigheten så dere blir
når du leser dette er
han allerede i gang på ikke kvitt oss så lett,
Jernbaneskolen i Oslo. sier Rune og smiler. Vi
Studiet er 1 år langt og stortrives på Gvarv og
deretter følger et ½ års jeg må si at skal noen
flytte er det masse ledig
praksis.
- Jeg håper på en kontrakt plass der oppe”, sier
med NSB allerede fra Rune spøkefullt. Men vi
har vel ikke tenkt så
studiestart, som vil
garantere meg en jobb langt frem ennå og tar
og en praksisplass, og det litt som det kommer.
lønn gjennom studietiden, Nå blir det spennende å
se hvordan studiene blir
sier Rune.
og om den ordningen
- Men hvorfor akkurat
fungerer.
lokfører og tog?
- Vel, jeg har tenkt litt

Tid for Gud
arbeider!

På menighetsmøtet 21. juni
ble det vedtatt med klapping,
at Michael Fredrik Østenstad
fra Saltnes i Råde skal jobbe
som ”Tid for Gud arbeider”
i menigheten i et år, fra 15.
august. Michael Fredrik er 19
år og er ferdig på videregående. Han har mange jern
i ilden. I halvannet år har han
vært ungdomsleder i Fredrikstad baptistmenighet. Han
liker teater og drama, spiller
gitar og litt trommer og er
glad i sang. Fotball og volleyball er også noen av hans
mange hobbyer. Veiviser’n
ønsker han hjertelig velkommen til menigheten.

K
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Nytt fra menigheten

Søndag 19. juli kl. 12:00

Valgmøte og ungdomsarbeidet

Velkommen til dåpsgudstjeneste
i Setesdal baptistmenighet!

Familieutvalget:
Ingrid Eikland og Anette
Holte Stensbøl ble valgt til
nye medlemmer av utvalget. Gunn Wensaas
Andresen ble gjenvalgt til
leder, men var ikke på valg
som medlem av utvalget.
Tjenesteutvalget:
Harald Dønnestad ble
av Kari Sæthre
gjenvalgt til medlem og
leder av utvalget.
Valgmøtet
Ragnhild Nyheim Grønseth
Den nye strukturen til
ble valt til nytt medlem.
menigheten har nå fungert
Ragnhild Aasheim er også
i 1 1/2 år. 21. mai var
medlem, men var ikke
det valg igjen og disse
på valg.
ble valgt.
Strategi:
Menighetsleder
Kari N. Sæthre ble gjenKari N. Sæthre
valgt til medlem og leder
av utvalget. Jan Arnth
Kasserer
Larsen ble valgt til nytt
Reidun Johannessen
medlem. Harald Hem er
også medlem, men var
Valgkomite’
ikke på valg
Roy Arild Jensen – leder,
Driftsutvalget:
Karin Skyer og Christer
Reidun Johannessen ble
Lilienberg
gjenvalgt til medlem og leder
av utvalget. Helge Hole
Ungdomsarbeidet
ble valgt til nytt medlem.
Rune Brynsholmen og
Jarle Stensbøl er også
Birgit Andersen slutter i
medlem, men var ikke
ungdomsarbeide nå i
på valg.
På menighetsmøte den
25. mai var det valg til
de ulike utvalgene.
Menigheten hadde også
et ekstraordinært
menighetsmøte 21. juni
i forhold til ungdomsarbeidet og innkjøp
av tolkningsutstyr.

sommer. Vi har over
lengre tid prøv å finne
noen arvetakere til deres
stillinger uten særlig hell.
Vi har hatt noen søkere til
musikkarbeider stillingen,
som er 50 %, men ingen
har vært aktuelle til nå.
Menigheten vedtok å
engasjere en ”Tid for
Gud arbeider”- Michael
Fredrik Østenstad på
menighetsmøtet 21. juni.
Han er formelt ansatt av
NBUF, men menigheten
har noen økonomiske forpliktelse. Christer Lilienberg
skal være hans mentor.
Michael Fredrik trenger
et sted å bo. Vet du om
en hybel, så ta kontakt
med driftsutvalget på tlf:
35526101.
Tolkeutstyr
Menigheten har også vedtatt
å kjøpe inn tolkeutstyr.
Dette består av 20 headsett og koster kr. 20 000.
Dette skal bli brukt i
arbeidet med å integrere
fremmedspråklige i
våre gudstjenester.

Søndag 19. juli kl. 12 skal
Norges nyeste baptistmenighet ha sin første
dåpsgudstjeneste.
Den blir feiret på et
flott friluftsområde ved
innsjøen på Hovden.
Etter gudstjenesten
blir det grillfest på
stranda. To tenåringsjenter skal bli døpt.
av Pastor Sveinung Vaagen

Setesdal baptistmenighet
består av karenere bosatt
på Hovden og i Valle i
Setesdalen. Eh Ka Mwee
Sein er valgt til leder.
Han har en tydelig
evangelist - nådegave,
men menigheten har ingen
formell pastor. De har
søkt om medlemskap i
Det norske baptistsamfunn.
Dette blir avgjort på landsmøtet i Lillehammer
halvannen uke før Hovdens
befolkning, kan være vitne
til noe så sjeldent som
utendørs baptistisk dåp.

Eh Ka Mwee Sein, Hanna Vaagen og Peter Htun

For karenerne er det viktig skap om dåp. To av dem
at en godkjent pastor bestemte seg da for å bli
forretter dåpshandlinger. døpt. Vi feiret også nattSiden Skien baptistmenighet verd sammen.
er en av de nærmeste
baptistmenighetene for Jeg håper at flere fra
baptistene på Hovden, blir Skien baptistmenighet
det jeg som døper 19. juli. kan delta på denne begivenheten. Det tar omlag tre
Jeg besøkte baptistene på timer å kjøre fra Skien
Hovden første helga i juni, til Hovden. Sett av hele
sammen med dattera mi, søndagen eller benytt
Hanna, og Peter Htun fra Bø. deg av Hovdens utallige
Møtet begynte kl. 21:00, overnattingsmuligheter.
på lørdagskvelden. Jeg Husk grillmat og gled deg
underviste Bibelens bud- til en skikkelig baptistmarkering i Setesdalen.
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Avslutning på kristendomsskolen 10. mai

Kirkens underetasje mandag 14. september kl. 18:30 - 21:00

Årets konfirmanter

Inspirasjonskveld
for foreldre og
besteforeldre
Linda Andernach
Johannesen er barne
- og familiearbeider i
Skien misjonskirke.
Hun har fått i oppdrag å inspirere oss
til å gi troen videre
til barna. Hun kommer
til kirken vår mandag
14. september

ni konfirmanter hadde sin
avslutning, etter ett års
kristendomsundervisning.
Overskriftene var ”Kvinner
som fulgte Jesus” og ”Jesus
av Kari Sæthre
står opp”. ”Å vinne Kristus”
var hovedfokuset.
Ulike overskrifter i bibelen På bildet ser du foran
ble dramatisert, da årets fra venstre: Francisca
Ni flotte ungdommer
hadde avslutning på
årets kristendomsskole 10 mai.

Veronica Iordache,
Mina Marie Flatebø,
Mari Hole, Synnøve
Odden. Bak fra venstre:
Mathilde Juve- Andresen,
Even Bunting, Sindre
Aasheim, Kine Ølmheim
Gurholt og Kjersti
Solvang Foss.

Høstens
program
Søndag 16. august 17:00
Gudstjeneste. Arne Holte
taler. Kinderegg
Søndag 23. august 10:30
Samlingsfest. Sveinung Vaagen
taler. Barnevelsignelse.
BALUBA
Søndag 30. august 17:00
Gudstjeneste på tvers av alder.
Sveinung Vaagen taler.

Linda Andernach Johannesen

av Sveinung Vaagen

og familiegudstjenester.

Samarbeid hjem – kirke
Denne kvelden burde
være obligatorisk for
deg som har barn eller
barnebarn i baptistkirken på
søndager. Det blir spesielt
fokus på samarbeid
mellom kirke og hjem.

Dele ideer
Ellers vil vi ha tid til å
dele ideer om hvordan
foreldre og besteforeldre
kan stimulere barnas
trosliv. Det blir inndeling i grupper etter
barnas alder.

Presentasjon av høsten
Kvelden vil gi deg en
presentasjon av søndagenes temaer for barn
denne høsten. Det gjelder
både Baluba, Kinderegg

Overraskelser
Kvelden byr også på
forfriskninger og overraskelser. Så sett av
kvelden allerede nå.

Søndag 6. september 17:00
Gudstjeneste. Magne Hultgren
taler. Nattverd. BALUBA
Søndag 13. september 10:30
Gudstjeneste. Jan Sæthre
taler. Kinderegg
Mandag 14. september
18:30 - 21: 00.
Inspirasjonskveld for besteforeldre og foreldre med
Linda A. Johannesen
Søndag 20. september 10:30
Gudstjeneste. Sveinung
Vaagen taler. BALUBA
Søndag 27. september 17:00
Gudstjeneste på tvers av alder.
Sveinung Vaagen taler.
Besøk av 4U. Mer info
kommer etter sommeren.
Sett av hele dagen.
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Dugnadsinnsats for kirken

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Bli med og vask kirka!

www.musikktorvet.no

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

I vår kirke blir
det nødvendigvis
mange ulike
dugnader. Barnearbeid, møteledelse, luking,
dirigering, plenklipping og mye,
mye mer! Tenk
på alle timer vi
bruker for at
andre skal oppleve det godt å
komme til kirka
vår! I dag vil vi
slå et slag for en
dugnad nesten
alle kan være med
på: Vasking av
kirka!
av Odd Kløverød

Dalende interesse
I det siste har det
beklageligvis blitt
færre på vaskelista.
Dette skyldes i noen
grad at enkelte av de
eldre har gitt seg, og
det må vi akseptere.
Det som er litt leit, er
at det ikke kommer noen

Alle blir lykkelige av å vaske, påstår Solfrid Bergsland

nye til! Vi appellerer
derfor til både unge og
eldre som leser dette,
om å melde seg til
kirkevask! Ingen gjør
dette alene, så her er
det jo også et innslag av
fellesskap!
Mer vasking?
Dersom ikke flere
melder seg, er alternativet at vi vasker mer
når vi først likevel er i

gang med moppen.
Noen vil kanskje uansett foretrekke å vaske
mer, dersom det fører
til at de kan vaske
sjeldnere….? Nå håper
vi i Driftsutvalget
imidlertid at flere kan ta
i et tak, slik at det verken
blir oftere eller mer på
noen av oss. Ta kontakt
med Reidun på telefonnr.
35526101, dersom du
også kan vaske!
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Skien baptistmenighet
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Søndag 27. september

Familiesøndag

Innhold

Dugnad i Sierra Leone
Huset til øyelegen er ferdig og de
tre dugnadslagene er vel hjemme
Sidene 6 - 8

visning for voksne. Sannsynligvis får vi besøk av
Helga Fykse. Hun er
leder for Willow Creek
Norges søndagsskolearbeid.
Seminar og sang
Hun vil få et tema som
4U og Melinda Løwer
er like aktuelt både for
skal ha et seminar og
dem som jobber med
øve inn sanger sammen barn i kirken, og for dem
med barn fra menigheten. som er mest sammen med
Disse skal framføres på barn utenom kirken.
familiegudstjeneste kl.
av Sveinung Vaagen
17:00.
Sett av hele søndagen til
å være i Guds hus. Mer
På Willow Creeks barne- Undervisning
detaljert innbydelse til
lederkonferanse, «Bedre Parallelt med seminaret denne søndagen blir sendt
sammen», i vinter, ble et for barn blir det under- ut etter sommerferien.
Søndag 27. september
får vi besøk av en
gruppe som heter
4U. De består av fire
sprelske jenter under
ledelse av Melinda
Løwer. Hun leder
også gruppa, Seven,
som mange jenter i
menigheten kjenner
godt.

nytt tilbud til menighetene
presentert. Dette er et flott
tilbudet og vi booket
opplegget i første pause.

Tid for Gud arbeider
Michael Fredrik Østenstad
begynner å jobbe 15. august
Side 13

Eivind Stranheim blir døpt i Sierra Leone
Side 9

Setesdal baptistmenighet
… ønsker deg velkommen til
dåps - gudstjeneste den 19. juli
Side 15

Døpt i Afrika !

