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”Som din dag er, skal din styrke være”, har Du sagt i Ditt Ord.
Det er godt at du ikke gir meg mer krefter enn jeg trenger.
Da hadde vel hele meg gått på høygir hele tiden.
Eller er det slik at jeg ikke søker inn til Deg, Gud, for å få styrke.
Den styrke som gir meg kraft og pågangsmot, uten å tappe meg for krefter.
Den styrke som skaper glede og velvære ved å tjene Deg.
Gud, jeg har så lett for å slite alene.
…Må stadig arrestere meg selv, fordi jeg planlegger og ”timer” alt,
som skal gjøres de neste 14 dager…… uten å snakke med deg om det.
Dette tankespinneriet tapper meg for krefter. Og hvor er så Du, Gud???
Du står vel og venter på at et lite sukk, skal komme på mine lepper,
slik at Du får en liten kontakt med meg.
En liten kontakt, som er stor nok til at jeg innser at jeg ikke greier meg uten deg.
Hjelp meg, Gud, til å ta noen sekunder, minutter, i din nærhet.
Hjelp meg til å se den beroligende kraften det gir.
La meg få legge meg ned ved dine føtter.
Det gjør så godt å være i din nærhet.
Det renser, styrker og gir meg en utrolig hvile,
selv om jeg jobber på spreng og timene ikke helt strekker til.

Bibelgruppe er topp
Bli med i en bibelgruppe. Det
er noe av det beste som er...
Sidene 6 - 7

Jubileum 2010
Generalsekretæren i Baptistenes
Verdensallianse på besøk 7. februar
Side 10

Med ønske om
Godt Nyttår !
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Komme hjem!
Julen er tiden da mange prøver å komme
hjem. Det er noe rart med hjemmet, dere
en hører hjemme. Det er trygt og godt, det
gir ro og det gir gled å komme sammen med
dem en er glad i.
Jul og nyttår er tid for familie og venner. Vi besøker
hverandre og spiser og koser oss med god mat SAMMEN. Jule - og nyttårsselskaper preger
aktivitetene våres. Men vi kan bli lei og da er det
godt når den vanlige hverdagen kommer, når vi har
vanlig brødskive med brunost på menyen og hverdagslige ting tar oppmerksomheten, som husvask,
rydding, jobb og skole.
Det er ikke bare i jula det er godt å komme hjem.
Hjemmet skal være et sted, hvor vi finner ro og hvor
vi kan hvile og samle krefter til hverdagens gjøremål.
Jeg ønsker for dere alle, at det nye året må være
som å komme hjem til noe kjært og godt. Men ikke
alle har et godt hjem å komme hjem til. Ikke alle
har et hjem som rommer kjærlighet og omsorg.
Men jeg vet om et sted som er godt å komme til og
hvor jeg alltid finner åpne armer som tar i mot
meg… hvor jeg alltid finner kjærlighet, omsorg og
trygg, uansett om det er jul eller hverdag. Du lurer
kanskje på om dette stedet finne. Jeg har opplevd
og opplever at det finnes. Daglig er jeg innom dette
stedet og dette stedet finnes hos min Herre og
Frelser.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Min fred gir jeg dere!
av Hans Otto Dønnestad

Sveinung Vaagen

Ønske om Guds fred...
Førjulstida betyr julekort,
julemail og jule-SMS.
Hvor mange ganger har
du ikke også ønsket de
fleste, kanskje alle, ”et
fredfullt nyttår”? Det er
i alle fall en svært hyppig
benyttet klisjé i mine
hilsener. Men det er ikke
så ofte jeg tenker over
hva det betyr. I løpet av
de siste ukene har jeg av
spesielle grunner fått et
utall av oppmuntrende
og varme SMS - er.
Noen av disse ønsker
meg og mine Guds fred,
og dette ordet varmer
meg på en spesiell måte.

har Guds fred, har du alt
du trenger på denne jord.
Kanskje det er noe å
tenke på foran et nytt år,
i en tid hvor materialismen
og individualismen står i
høysetet.

Hans Otto Dønnestad

kall til deg. Han har gitt
deg sin fred for at du skal
dele den nettopp med
ham eller henne. Ingen
ting gjør ditt eget liv mer
meningsfylt og lykkelig enn
Nyttårsforsetter
nettopp å tre varsomt
Jeg er ikke noe tilhenger inn i et annet menneske
av gode forsetter, for de rom og bare være der
smuldrer gjerne bort i
med den fred, trygghet,
løpet av noen dager og lykke og salighet som du
uker. Derimot er mitt
selv har fått.
ønske for deg at du
gjennom hele det nye
Gud tilbyr alle - Sin Fred
året, 2010, kan gå med en Kanskje kan du også gå
umettelig lengsel etter å sammen med et annet
dele den fred Gud har gitt menneske til selve fredsdeg, med andre mennesker. fyrsten, Jesus Kristus, som
tilbyr alle mennesker sin
Hva betyr ordet fred? Dele med andre
fred og sin frelse. Han
Ifølge bibelleksikonet
Du skal ikke se deg mye mottar nemlig hvert eneste
mitt innebærer ordet
rundt før du oppdager et menneske som kommer
fred både trygghet, lykke, menneske som røper alt til ham med følgende
salighet og frelse. Med
annet enn Guds fred.
ord: MIN FRED GIR
andre ord: Dersom du Dette menneske er Guds JEG DERE!
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Mitt
Sangvers Vi gratulerer
Ragnhild
N. Grønseth

Adventskveld

Trekning av
høstlotteriet!

40 år
Rune Brynsholmen, 12. februar - 2010
Ragnhild Eriksrød, 1. mars - 2010
Mona Skyer, 31. mars

Fleece - genser:
Mona Skyer
Trillekoffert:
Charlotte Hjort

30 år
Haakon Baardseng, 11. mars - 2010

Herre, du gir oss kraft, som
vår dag er, skal styrken vår være.
Deg vil jeg prise og ære,
du, bare du, er vår Gud!
Herre, du er vår trøst,
du er med oss i sorg som i glede!
Du er vår tilflukt her nede,
du, bare du, er vår Gud!
Herre, du er vår fred,
tross all uro vi trenger ei frykte!
Du er vårt lys og vår lykte,
du, bare du, er vår Gud!

James og Hla Say Htun, en jente, Kathrine,
19. november

Nyttårstime
1. januar kl. 17.00

Herre, du er vårt håp!
Du er LIVET vi aldri skal miste!
Døden er IKKE det siste,
du, bare du, er vår Gud!

Kari og Jan Sæthre inviterer til en time i
kirken til ettertanker og refleksjoner.
Steffen Koth,
Åselill Sæthre og Eyolf Dahle,
spiller og synger.
Samlingen avsluttes med nattverd

Skrevet av Haldis Reigstad

Alle hjertelig velkommen!

Matvareeske:
Asbjørn Kiste
Randi Sem
Strikket barnegenser:
Mona Skyer
Berit Hogstvedt

50 år
Dag Tormod Bergsland, 2. januar - 2010

Nyfødte
Hser Nay Kaw og Eh Wah Htun - en jente,
Elisabeth Eh Khu Hser, 1. november

Trekningsliste

Store og små koste seg på adventskvelden den 3. desember

Mange koste seg på
adventskvelden, med
grøt, pølser, lotteri,
småkakesalg og ikke
minst gode ord om
”Hvorfor bry seg” av
Else Holte og nydelig
duettsang av jentene,
Asia og Linnea
av Kari Sæthre

Solfrid Bergsland, som er
medlem av komiteen for
adventskvelden er kjempegodt fornøyd etter årets
lotteri. Folk har solgt lodd
til høstlotteriet, de har

kommet med gevinster til
lotteriet og åresalget og
mange har bakt småkaker
for salg. Alle har vært villige
til å gjøre en innsats.
Solfrid er helt overveldet
over velviljen folk har vist
og ønsker å si hjertelig
takk til alle.
Etter godord av Else Holte
og duettsang var det full fart
med åresalg og kafeteria.
Småkaken gikk også unna.
Det vurderes om det skal
fortsettes med småkakesalg neste jul, sier Solfrid.
Totalt kom det inn kr.
38.000 til Sierra Leone.

Slumreteppe:
Anne T. Skyer
Brødfat i tre:
Sissel Raflund
Klokke i tre:
Anita Hole
Fanakofte:
Annette B. Kløverød
Besteforeldrenes
gavekort (400 kr.)
Jan Arild Pettersen
Aslaug Ellefsen
Gavekort fra Herkules
(1500 kr.)
Annette B. Kløverød
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Husfelleskap er viktig

Å være med i en bibelgruppe!

Birgit Andersen (i forgrunnen), fra venstre: Sreyleak Hem, Lisa Nilsen, Sandra Kjeldsen, Målfrid Bjella og
Bente J. Hoppestad. Anne Marie Dønnestad og Gunn W. Andresen er også med i gruppen

Å være i bibelgruppe
er et ”alfa og omega”
på det å komme nær
andre mennesker
som går i kirken. Vi
har innsett at vi rett
og slett ikke har tid
til å bli ordentlig kjent
med andre, under en
kirkekaffe, forteller
Birgit Andersen.

vanskelig, som en opplever, der andre kan
Annen hver onsdag dele av sin erfaring.
Vi er nå en gjeng damer Uansett er dette en fin
måte å være fortrolige
i 30-årene, enn så
med hverandre på. Og
lenge, som møtes
selvfølgelig har vi en
annen hver onsdag i
våre ulike hjem. Vi har uskreven taushetsplikt
i gruppa.
valgt å ha det så ofte,
slik at vi får kontinuitet
Gruppeopplegg
dersom vi en gang er
forhindret fra å komme. I høst har vi gått gjenMen de fleste pleier å nom noen kapitler i
prioritere disse treffene. Apostlenes gjerninger,
siden Sveinung Vaagen,
pastoren vår, har talt
Enkel servering
om det i gudstjenestene.
Vi streber dessuten
Vi liker godt å prate om
etter å ha så enkel
det vi får forkynnelse
servering som mulig,
om på gudstjenestene.
slik at ikke all tiden
skal gå til å spise og at Tidligere har vi gått
ikke vertinnen skal føle gjennom ”nesten” hele
opplegget til Rich
stress i forkant av
Warrens Målrettet liv.
gruppesamlinga.
og en guttegruppe.

stabil gruppe med lite
utskifting. For et par
Starten
år siden merket vi
For snart 12 år siden behovet om at flere
startet en bibelgruppe ønsket å være med i en
opp i kirken vår. Vi var gruppe. Samtidig var
en gjeng med ektepar det mange ganger
som var samlet i hver- vanskelig for oss som
andres hjem i flere år. unge par, å få barneNoen sluttet og nye vakt. Vi delte oss derpar kom til. Det var en med i en jentegruppe
av Birgit Andersen

Innhold
Vår samling begynner
ofte med at vi spiser,
mens vi tar ”runden”.
Det betyr at alle forteller litt om hvordan
de har det akkurat nå,
med familien, seg selv
og Gud. Kanskje vi har
bedt for noe spesielt
tidligere, som noen har
fått bønnesvar på? Eller
kanskje det er noe

Åpnet opp for flere
Vi opplever at gjennom
en bibelgruppe kan
man bli veldig godt
kjent med hverandre.
På grunn av denne
gruppa har vi også fått
flere, nye og gode, venner
bare det siste året. For
i det siste har vi åpnet
opp for å ta med flere.
Det var en gang vi
snakket om det å spørre

ei ny om å være med i
gruppa. Da var det ei
av de nyeste i gruppa
som spurte: ”Hva er
problemet?”. Det er jo
bare hyggelig å bli kjent
med nye.
Mange velsignelser
Selv om vi er ulike kan
vi alle lære noe av
hverandre og vi har
ulike erfaringer med
Gud som vi kan dele
med hverandre. Ja, vi
er virkelig heldige og
velsignet som får være
en del av en bibelgruppe!
Bli med i en gruppe!
Går du med et ønske
om å bli med i en bibelgruppe, bør du gjøre
noe med det. Jesus har
skapt oss til å ha felleskap med hverandre og
Han har skapt oss slik
at vi skal kunne lære av
hverandre og få hjelp av
hverandre i kristenlivet
vårt. Bibelgruppen er et
godt redskap til dette.
Ta kontakt med Harald
Dønnestad på telefon
35 53 80 26 og si at du
ønsker å være med i en
gruppe. Det vil du aldri
angre på.
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Intervju med Randi Larssen og Michael Østenstad

Tanker ved et årsskiftet!

Randi Larssen

Overgangen fra ett år
til et annet skaper en
viss ettertanke. Hva
har jeg opplevd på
godt og vondt i året
som er gått. Hvordan
vil dagene i det nye
året bli? Hva ligger
foran og venter?
Hvordan blir året for
menigheten og oss

som samles der?
Vi legger det nye året
i Guds hender!
Veiviseren har snakket
med noen av menighetens venner om
overgangen til et
nytt år.
av Hilde Evensen Holm

arbeidet og ønsket om å
få til en samling på fredager for denne gruppa.
Vi har slitt med å samle
ungdom på fredagskvelden. Det ber jeg
om skal snu i 2010 og at
vi skal lykkes med å få
samlet ungdommene.
Jeg ber også om at vi skal
få til et større kristent
felleskap for ungdom på
tvers av menighetene i
Skien. Slik kan vi unge
Michael Østenstad, som få et større felleskap og
for tiden er ”Tid for Gud bli kjent med hverandre,
arbeider” i Skien, trekker sier Michael.
fram sin opplevelse av å
komme hit til Skien som Randi sier hun har et
en velsignelse. Jeg hadde generelt bønnemne som
i utgangspunktet ikke så lyder slik: ”La din vilje skje,
lyst til å si ja til å reise til komme ditt rike - på
Skien, men så ble det så jorden så som i himmelen!
bra! Jeg har møtt mye Jeg tenker om dette at
åpenhet og varme her, det må bli som Gud vil,
og det er så hyggelig å få det er så mye som kan
gode tilbakemeldinger, skape uro og vanskeligheter. Men med denne
sier han
bønnen overlater jeg det
Har du et bønneemne du hele til Gud, sier hun.
tar med deg inn i det nye
året som du kan fortelle Hvilket ønske har du for
deg selv og menigheten i
oss om?
det nye året?
Michael sier et av hans
bønneemner er ungdoms- Jeg ønsker at menigheten
ningen og møtene virkelig
traff henne. En god følelse
og et godt minne fra 2009,
sier Randi. En stor velsignelse er også alle barna
i menigheten. De fryder
jeg meg over, sier hun
varmt. Jeg er også blitt
bestemor til enda ett
barnebarn, en liten gutt,
og det er en nydelig velsignelse, formidler Randi
entusiastisk.

Michael Østenstad

Kan du dele en velsignelse
du har opplevd i året som
gikk?
En velsignelse jeg gjerne
vil dele, er min opplevelse
av landsmøtet til baptistene
på Lillehammer sist sommer,
sier Randi Larssen.
Hun forteller om en fin
sommeruke hvor stem-

i større grad lengtet etter
å komme hit å feire
gudstjeneste på søndagene og at vi virkelig
fylte kirken med begeistring, fordi vi kan samles
slik i slutten av uken.
Tenk om vi kunne bli
fylt av lengsel etter på
komme hit, og samles til
gudstjeneste som en fest
til Guds ære, sier Randi
Larssen. Videre ønsker
jeg at det skal ”vokse og
gro” rundt oss og at det
vi gjør skal være til ære
for Gud og til gavn for
menneskene, sier hun.
Mikael sier han ønsker
og ber om å lykkes med
ungdomsarbeidet og
samlingene som det
legges opp til, slik at det
kommer ungdom og at
de trives der og at de
opplever det givende å
komme til kirken. Når
det gjelder ønske for
menigheten sier Michael
at han ønsker at folk skal
komme til møtene og
samlingene i kirken, at
de skal trives og kjenne
at her ønsker de å være.

K
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Jubileumsåret 2010

Våren 2009

Besøk av generalsekretæren i
Baptistenes Verdensallianse!

Hva skjer til våren?
Til våren vil menigheten delta på eller
arrangere ulike samlinger. Her er noen
samlinger og datoer
du bør notere deg.
av Kari Sæthre

Nyttårskonsert
Lørdag 23. januar 17:00
Felleskirkelig nyttårskonsert
for barnekor i Nenset
kirke. Logos fra vår
menighet vil delta.

Neville Callam

forbindelse med 150 år
med organisert baptisme
i Norge. Callam deltar på
samarbeidsrådet, lørdag
6. februar på Stabekk.
av Kari Sæthre
Han vil også delta på festgudstjeneste i Oslo 1. BaptistNeville Callam kommer kirke på formiddagen
til Norge fra 5. - 9. februar. den 7. februar, før han
Hans besøk i Norge er i setter kursen mot Skien.
Søndag 7. februar kl. 17:00
får menigheten besøk av
Neville Callam, som er
generalsekretær i BWA.

Skien baptistkirke inviterer
til regional storsamling, der
Neville Callam taler.
Prosjektkoret, som reiser
til verdenskongressen
på Hawaii sommeren 2010,
vil også delta. Koret har sin
første øvelseshelg denne
helgen. Åselill Sæthre
og Eyolf Dale leder koret.

Menighetshelg i kirken
Lørdag 20. mars 11:00 - 17:00
og søndag 21. mars kl. 10:30.
Menigheten får besøk av
Roland Hellsten fra Sverige.
Han er utdannet psykolog,
i tillegg til å være utdannet
pastor. Han er 65 år og er
blitt pensjonist. Hellsten har
tidligere jobbet i Saron,
samme menigheten som
vår tidligere pastor, Ingemar
Fhager, jobbet i. Han har
vært pastor i misjonskirken
på Hønø i Göteborgs
skjærgård, samt vært
misjonær i Afrika.

Hellsten har de siste 10 år
vært pastor i baptistkirken,
Tabernaklet i Göteborg.
Her har de satset på undervisning, åndelig lederskap og
lagt vekt på at de må ha et
sosialt arbeid relatert til
menigheten. Derfor startet
menigheten en nattkafe’ for
uteliggere. Dette har skapt en
utrolig vekst i menigheten.
Roland Hellsten er jordnær
og har et budskap, som er
godt foranket i Bibelens
Ord. Han er en engasjert
og inspirerende taler.
På lørdagen blir det bl.a.
bibelundervisning over
temaet ”Åndelig lederskap”, lunsj og opplegg for
barna. Menighetshelgen
avsluttes med formiddagsgudstjeneste på søndagen,
hvor Roland Hellsten taler.
Gudstjeneste i ord
og toner - en søndag i
mars /april med saksofonisten Frøydis Grorud
fra ”Bit for Bit” og Oddmund Haugen, som er en
kjent diktskriver. Dato
kommer. Følg med!!

Søndagens
program
januar og februar
3. januar 10:30
Gudstjeneste
Jan Sæthre taler
10. januar 17:00
Gudstjeneste
Sveinung Vaagen taler
17. januar 10:30
Gudstjeneste
Sveinung Vaagen taler
24. januar 17:00
”Sammen i kirken”
Utdeling av 4 års boka og
Ny - testamentet
31. januar 10:30
Gudstjeneste
Harald Hem taler
”Bibeldagen”, Nattverd
7. februar 17:00
Gudstjeneste
Neville Callam taler
Prosjektkor Hawaii synger
14. februar 17:00
Gudstjeneste
Sveinung Vaagen taler
21. februar 10:30
Gudstjeneste.
Jan Arnth Larssen taler
28. februar 17:00
Gudstjeneste
Sveinung Vaagen taler
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150 års baptistisk virksomhet i Norge

sommerfest. Programmet
blir som tidligere år med
morgensamlinger med
lovsang. Bibeltimene er i
år med Ingemar Fhager,
med smågrupper i etterkant. Det blir aktuelle
temasamlinger, og torsdag vil det være en baptisthistorisk reise til våre røtter
i Skien og Porgrunn.
Det planlegges avdukning
av minneplaketter i
Porgrunn og Skien under
denne turen. Kveldmøtene
vil ha et tydelig familiefokus den første halvtimen,
før barna har egne samlinger under ledelse av
pastor Sveinung Vaagen
og temaet rundt han.

Jubileum 2010
I år er det 150 år siden
den første baptistmenigheten i Norge
ble dannet i Grenland.
Det norske Baptistsamfunn ønsker å
markere dette med
ulike arrangementer
gjennom året, og
Skien baptistmenighet
vil som den eldste
menigheten ha en
sentral rolle.
av Jan Sæthre

Samarbeidsrådet
I etterkant av medarbeiderkonferansen og
samarbeidsrådet på
Stabekk 3.-7. februar,
blir det en festkveld lørdag kveld for deltakerne
og søndag inviteres alle
menighetene i Osloområdet til festgudstjeneste i Oslo 1. baptistkirke. Neville Callam fra
Baptistenes verdensallianse vil delta på begge
disse samlingene, før
han reiser til Skien på
søndag ettermiddag.

Menighetens tidligere pastor, Ingemar Fhager,
vil delta på sommerfesten 2010.

Landsmøte
Skien inviterer i tidsrommet
6.-11– juli, først til 2
dager med landsmøte og
deretter sommerfest for
hele baptistsamfunnet
på Stevneplassen. Under
landsmøteforhandlingene
skal det i år velges både
ny generalsekretær og
styreleder. På tirsdag kveld

blir en jubileumsbankett
med den offisielle
markeringen av 150 år
med baptistisk virksomhet
i Norge.
Sommerfesten
Onsdag kveld starter
stevnedelen opp, som
de siste årene har blitt
kalt baptistsamfunnets

gudstjenesten på torsdag.
Lokale komitéer
Prosjektkoret fra Con
Amore vil synge på åpnings- til Sommerfesten
møtet onsdag , og et utvidet Basis er forespurt om Administrasjon og
å synge på gudstjenesten koordinering
på søndag.
Ingrid Eikland
Harald Dønnestad
Burmeserne
Nytt av året er at både Aktivitet og transport
Chin og Karen gruppene Roy Arild Jensen
i Norge ønsker å ha sine Heidi Kløverød
stevner samtidig med Per Christian Holm
sommerfesten. Vi har leid Christer Lilienberg
Tabernaklet og Misjonskirken til deres arrange- Bespisning
menter. De vil delta på Kari Nøtland Sæthre
par av kveldene, sammen Bjørg Hafredal
med resten av baptistsam- Arnhild Edvardsen
funnet på Stevneplassen. Solfrid Bergsland

Dugnadsinnsats
Det er en betydelig dugnadsKveldsmøtene
Talere under årets sommer- innsats som må tilrettefest, er rektor ved HLT legges av Skien baptistKai Tore Bakke, general- menighet som vertsmenighet. Alle oppfordres til å
sekretær i EBF Tony
sette av denne uka i juli,
Peck, styreleder ved
slik at vi kan være et godt
HLT Øystein Gjerme,
integreringsleder i DNB vertskap for alle deltakerne.
Mette Marie Bommen
og pastor Ingemar Fhager. Bønneaksjon
På den musikalske siden Til høsten i uke 38, utvil Hillsong fra London fordres alle baptistmenigdelta på fredag med lov- hetene til å være med i en
sangskonsert og seminar. bønneaksjon. Da ber vi for
Åselill Sæthre og Eyolf Dale andre menigheter, for lokalvil delta under midnatts- samfunnet og landet.

Barneopplegg
Sveinung Vaagen
Birgit Andersen
Heidi Trainer Flatebø
Teknisk
Jarle Stensbøl
Tormod Bergsland
Stian Taranger
Thorbjørn Andersen
Innkvartering
Odd Kløverød
Rolf Flatebø
Inge Taranger
Karin Skyer
Anette Holte Stensbøl

Å
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Glimt fra menigheten

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Menighetens fremtid!

www.musikktorvet.no

35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN

35 52 89 50

www.hoyskolen.org

Skien baptistmenighet trenger din økonomiske støtte !

Gaver kan sendes konto 2680.34.04266

Ny hjemmeside
www.skienbaptist.no
Åpner 1. februar

Barnekoret Logos og Trall i full sving med å fremføre en flott sang hvor det pekes på Jesus.

Menigheten er velsignet
med mange barn, som
ukentlig kommer til
kirken, med sine foreldre eller foresatte.
Vi må ta godt vare på
dem. De er menighetens fremtid. Ungdommen trenger
også mange voksne.
av Kari Sæthre

Torsdag i kirken
Torsdager er den store
barnearbeider - dagen i

kirken. Da har Trall sine
samlinger. Logos og friluftsgutta samles annenhver sin
torsdag. Barna trives med
å synge i kor, som består
av både gutter og jenter.
Friluftsgutta reiser på
ulike turer i løpet av året
og er bare for gutter.

Østenstad - Tid for Gud
arbeider, forteller at de
øver, slik at de kan spille
i kirken. De som er med er
Simen Andersen på el gitar, Fredrik Asen på
bass, Thong Thong på gitar
og Htoo på trommer.

Har du lyst til å være med
Lovsangsband
på å ta vare på disse barn
En gjeng med gutter
og unge, men vet ikke
samles onsdager, i for- hva du kan gjøre, da ta
bindelse med etterskole- kontakt med Gunn
tid. De øver på ulike Andresen på telefon
instrumenter. Michael 35 59 88 62

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - Tanker foran et nytt år av Kari Sæthre

Hvile, trygghet og styrke!
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Årets høstlotteri skapte
engasjement hos store og små
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”Som din dag er, skal din styrke være”, har Du sagt i Ditt Ord.
Det er godt at du ikke gir meg mer krefter enn jeg trenger.
Da hadde vel hele meg gått på høygir hele tiden.
Eller er det slik at jeg ikke søker inn til Deg, Gud, for å få styrke.
Den styrke som gir meg kraft og pågangsmot, uten å tappe meg for krefter.
Den styrke som skaper glede og velvære ved å tjene Deg.
Gud, jeg har så lett for å slite alene.
…Må stadig arrestere meg selv, fordi jeg planlegger og ”timer” alt,
som skal gjøres de neste 14 dager…… uten å snakke med deg om det.
Dette tankespinneriet tapper meg for krefter. Og hvor er så Du, Gud???
Du står vel og venter på at et lite sukk, skal komme på mine lepper,
slik at Du får en liten kontakt med meg.
En liten kontakt, som er stor nok til at jeg innser at jeg ikke greier meg uten deg.
Hjelp meg, Gud, til å ta noen sekunder, minutter, i din nærhet.
Hjelp meg til å se den beroligende kraften det gir.
La meg få legge meg ned ved dine føtter.
Det gjør så godt å være i din nærhet.
Det renser, styrker og gir meg en utrolig hvile,
selv om jeg jobber på spreng og timene ikke helt strekker til.

Bibelgruppe er topp
Bli med i en bibelgruppe. Det
er noe av det beste som er...
Sidene 6 - 7

Jubileum 2010
Generalsekretæren i Baptistenes
Verdensallianse på besøk 7. februar
Side 10

Med ønske om
Godt Nyttår !

