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Innhold

Juledikt

Logos

Skrevet av Lilly Pedersen i desember 2000
Nå er det jul i stua,
og treet er pyntet av selveste frua.
Duker på bord og lys i staker,
og boksene de er fulle av kaker.
Folk de strever med julegaver,
og ribbe og sylte til alle maver.
Vasking og feiing er unnagjort,
ett år siden sist, og det har gått fort.
Men grasset er grønt, det fins ikke sne,
og noen er kanskje leie for det.
For meg er det greit, jeg slipper å måke,
men aberet er: Det er mye tåke.
Men været til tross, det blir jul likevel.
Det synges om jula fra morgen til kveld.
På TV og radio, inne i butikker:
Glade jul! Hellige jul!
Er kombinasjonen bra? Jeg er ikke sikker.
Vi blir revet med, alle som en,
gir kanskje noen kroner til Frelsearmeen

som står der med gryta hvert eneste år,
så de som trenger litt julegodt får.
Det er nok mange her i vårt land
som trenger litt varme, mat og ei hand.
Men i strevet og maset man glemmer så lett
julens budskap! Det er jo ikke rett.
Det burde jo være det første,
for det er det aller største,
da Jesusbarnet ble født i en stall,
og nå er han Konge i Himlens hall.
Han kom for å frelse sitt folk ifra nøden,
så vi kunne få evig liv etter døden.
Gleden begynner her nede på jorden,
når vi har vår sak med Gud i orden.
Vi får bare komme til ham som vi er,
og han tar imot oss, for han har oss kjær.
Da kan vi feire julen med glede,
og vite at han er med oss her nede.

Stor vekst i barnekoret som nå
teller 35 medlemmer
Sidene 6 - 7

Jul i Litauen

Robert Aleksandravicius deler
juleminner fra hjemlandet
Side 12-13

Førjulsprat
4 barn deler noen av sine tanker
og erfaringer om julen
Sidene 16-17

Julen har
budskap om fred !
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Veiviser’n

Ansvarlig redaktør: Kari Sæthre
Medarbeider: Ragnhild Aasheim
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
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
Tid for Gud arbeider
Michael Østenstad
41 26 89 90
Søndagsskolen
Bente Hoppestad
35 59 02 70
Trall
Anne G. Therkelsen 90 92 04 57
Logos
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26
Friluftsgutta
Richard Skyer
46 44 49 11
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11
Con Amore
Bård Aasland
95 14 15 27
Chin ungdomskor
Lian Biak Hu Sapai
99 56 76 17
Basis
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22
Allehånde
Randi Larssen
35 52 94 60

Veiviser’n kommer!
Som flere av dere nok har merket har
ikke Veiviser’n kommet ut i høst. Men
her er den som en julegave til dere alle.
I høst er det ikke kommet ut noe nummer av
Veiviser’n. En av årsakene er at redaktøren fikk
beskjed fra sin lege, om å redusere på arbeidsmengden sin. Og det har hun gjort. En annen årsak
er at redaksjonen er blitt mindre og mindre. Da
høsten begynte var det bare redaktøren igjen i
redaksjonen, og da er det ikke så lett når denne blir
syk. Det har vært mange dyktige medarbeider med,
og jeg ønsker herved å takke dere alle for en flott
innsats for Veiviser’n.
I menigheten finnes det alltid noen som ønsker å
hjelpe til og jeg er svært takknemlig for at vi har
fått til dette julenummeret til dere lesere. Tusen
takk til dere alle, som har gjort det mulig.
Jeg ønsker å sende en utfordring til deg som liker å
skrive eller liker å ta bilder. Har du lyst til å bidra til
at Veiviser’n fortsatt skal komme ut noen ganger i
året, så ta kontakt med undertegnede.
Julen og vinteren har allerede gjort sitt inntog. I
butikkene bugner det av alle slags juleting og julemat, og ute er snøen og kulda kommet. Husk å ta
vare på hverandre, nå når høytiden kommer.
Med dette vil jeg ønske dere alle en flott julefeiring og et velsignet og god nyttår.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Guds
grensesprengende
kjærlighet
av Sveinung Vaagen
Sveinung Vaagen

Det er lettest for
mennesker å oppleve
Guds grensesprengende kjærlighet når
grensene sprenges.
Verdens beste eksempel på dette feirer vi i jula. Grensen
mellom himmel og
jord, grensen mellom Gud og mennesker, ble sprengt.
Himmelen kom til
jorda. Gud ble
menneske.
Johannes skildrer det
sånn:
Det sanne lys, som lyser
for hvert menneske, kom
nå til verden. (Johannes
1.8)

Grensesprengende kjærlighet koster. Det er
alltid enklest å la være.
Ingen har behov for å gi
grensesprengende kjærlighet. Gud ville hatt det
helt utmerket i sin himmel og latt menneskene
seile sin egen sjø. Han
trenger oss ikke. Likevel
setter han oss foran sin
egen komfort. Paulus
skildrer det som at han:
ga avkall på sit125
t eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. (Filipperbrevet
2.7)
Gjør som Jesus, spreng
en grense denne jula!
Noen vil oppleve Guds
grensesprengende kjær-

lighet når du bryter ditt
sosiale mønster og dine
tradisjoner for å være
sammen med dem.
Skien baptistmenighet er
et mangfoldig fellesskap.
Her er folk i alle aldre.
Her er nye og gamle
kirkegjengere. Her er
folk av ulike nasjonaliteter. Inviter eller besøk
noen du har sett i kirken, men ikke kjenner!
Det kan være litt skummelt og ubehagelig, men
det er verdt det.
Jula handler om Guds
grensesprengende kjærlighet. Julefeiring handler
om å delta i den.
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Stefanusprisen

Vi gratulerer
Min
Julesang
Mette
Aasland

30 år
Supena Htun, 14. februar 2011
40 år
Winnie Bok Tong, 24. desember
70 år
Ruth Brynhildsen, 18. desember
Rolf Andreas Flatebø, 31. desember
Ragnhild Kiste, 17. januar 2011
80 år
Sigrid Hellstrand, 9. januar 2011

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderum,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!
En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede
om nattely og ro,
en løve vet sin hule
hvor den kan hvile få.
Skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?
Akk kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn,
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

Victor
Biak Lian

Bryllup
Gro Bakke og Kai Robert Trykkerud, 7. august
Anne Torgunn Oppebøen og Jens Hansen,
14. august
Nyfødte
Daniel Mondo og Salimata Harris – en gutt,
Jadah Sonjon, 5. juli
Bjørnar og Marita S. Holhjem - ei jente,
Emma, 20 september
Vegard og Solfrid Djuve - ei jente,
Emma, 4. november

Nyheter og Musikk
på hjemmesiden
www.skienbaptist.no

Døpt
John Bawi Hnin, 22. august
Nye medlemmer
Sui Sung, 22. august
Thawng Uk Lian, 22. august
Sai Cuai Hmun Thang, 22. august
Rai Tawng Rahtin, 22. august
Sui Tum Sung Rahtin, 22. august
Atle Kjeldsen, 19. september

Vi synger julen inn
Søndag 19. desember 17:00
Basis
Logos
Con Amore
Chinungdomskor
og mye fellessang
Adventsstund med
Heidi Trainer-Flatebø

Årets Stefanuspris for
trosfrihet ble tildelt
Victor Biak Lian (45).
Han er baptist fra
Chinstaten, og har tidligere
vært søndagskolelærer
for Za Kung på Ulefoss.
I begrunnelsen for prisen
ble det vektlagt hans
arbeid for demokrati og
respekt for menneskerettighetene i Burma.
At hans kristne tro har
motivert til forsoning.
Han arbeider for å
synliggjøre for verdenssamfunnet den undertrykkelsen kristne og
andre religiøse minoriteter
opplever i Burma.
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4 kor har startet opp i høst

Glimt fra menighetslivet

Logos er klar for en ny øvelse
Foto: Sondre Stensbøl
Basis har startet opp igjen i høst
Foto: Jan Sæthre

En høsttid er over,
den første vintermåned
ligger i startgropa,
og et tilbakeblikk på
høsten i menigheten
er betimelig. Og hva
ser vi? At det har
vært noen spennende
høstmåneder i menighetsarbeidet, med
både nyplanting,
vekst og innhøsting.
Les bare hva noen av
lederne i forteller!

av Ragnhild Aasheim

Basis
Basis-dirigent Jenny
Brynsholmen: Flere har
ønsket en ny oppstart av
Basis - koret for unge
voksne. Nå er vi i gang
igjen etter en lengre hvileperiode. Første øvelse var
26.oktober, og nye og
gamle medlemmer startet
med innøving av et julerepertoar. Ledergruppa

består av Heidi Kløverød,
Arnhild Edvardsen og Stian Taranger – i tillegg til
dirigenten. Ta kontakt
med en av oss hvis du har
lyst til å synge i Basis!
oppfordrer en optimistisk dirigent.
Logos
Logos-dirigent AnneMarie Dønnestad:
Barnas eget kor har hatt
en flott vekst dette halv-

året. Fra en spinkel start
tidlig i høst med 10-12
barn, har vi nå 35 registrerte, med en fin blanding
av jenter og gutter. Vi har
sunget flere søndager på
familiegudstjenestene, der
nye unge solister har
debutert. 2 høydepunkter
i høst må jeg nevne: Det
ene opplevde vi en helg i
oktober da vi sang sammen
med ca.100 andre barn
på Barnegospelfestival i
Kragerø, og det andre var
Førjulskonsert i november
i kirken vår da vi sang

sammen med den landskjente gruppa Seven-jentene.
Slike arrangementer inspirerer og begeistrer
både barn og voksne, sier
en entusiastisk AnneMarie, som har Ingrid
Eikland og Hilde Evensen
Holm som Logosmedhjelpere.
Con Amore
Etter en lengre pause
for ungdomskoret har
det gledelige skjedd:
Con Amore har våknet
til liv igjen! I hvileperioden

har det ikke manglet på
ungdommer som hadde
lyst til å synge, men
hvem skulle være leder?
Eller ledergruppe?
Så løste saken seg, og
Bård Aasland forteller
hvordan: Min kompis fra
tidligere Con Amore, Odd
Bjørnar Andersen, flyttet
tilbake til Skien. Vi fikk
med oss Svein Sivertsen,
og sammen tok vi
utfordringen med planlegging av ny oppstart av
Con Amore. Endelig, sa de
unge som hadde ventet
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Baptismens start i Norge

Dåp 1. juledag i 1858
Karl Gundersen var
18 år gammel i 1858.
Han var snekker, og
vi må jo tro at han
arbeidet sammen
med sin far, byggmester Gunder
Olsen, som dette
året hadde fylt 52 år.
De bodde på gården
Tolnes sammen med
Illustrasjonsfoto
moren Ingeborg
Olsdatter, 57 år, og tatt sin beslutning i løpet
datteren Marie, 16
av høsten. Han ville bli
år.
døpt.
Con Amore er i full gang med sin øvelse
Foto: Sondre Stensbøl

på dette og bedt til Gud
om det!. Øvelsene er i
gang, ungdommene stiller
opp, og sammen med
ledergruppa er det nå innøving av et julerepertoar.
For selvfølgelig satser vi på
å kunne synge i kirken i
julehelgen, sier Bård.
Chin ungdomskor
Chinungdommene har i
tillegg startet opp eget
ungdomskor med 15

deltakere. De øver på
lørdager under ledelse
av Lian Biak Hu Sapai.
Så langt noen ”glimt” …
Her har det handlet om
noe av sang- og musikkarbeidet i menigheten.
Men også andre virkegrener melder om vekst
og framgang. Så følg med
i neste nr. av Veiviser’n,
for da blir det ”glimt”
fra bl.a. Allehånde og

ungdomsarbeidet.
Det er så mye som gir
grunn til takknemlighet.
Så ta også med denne
gla’-meldingen til slutt:
Skien baptistmenighet
279 medlemmer, og det
er det høyeste tall i
menighetens historie!
Medlemstallet fra
vekkelsen i 1930-årene
er dermed passert.

av Aage R. Andresen

Det er ikke mye vi vet
om det som skjedde,
men jeg tenker meg
handlingsforløpet slik:
Dåpsforkynnelse
Til distriktet var det predikant, som het Fredrick
Rymker. Karl hadde
vært på møter og hørt
ham preke. Og særlig
syntes han at det som
stod skrevet om dåp ved
neddykkelse var i overenstemmelse med Bibelens lære. Karl hadde

Dåpsdagen
1. juledag var bestemt
som dåpsdag. Dåpen
skulle foregå i elva nedenfor gården han bodde. Ute hadde det
snødd, men heldigvis
ikke så mye, det var den
første dette året. Men
det var kaldt, slik det
pleier å være etter det
første snøfallet. Ihverfall
var nok ikke snøen noen
hindring for dåpen. Isen
hadde heller ikke lagt
seg. I Bugta var det forholdsvis grunt, men det
var ikke nødvendig å gå

så langt ut for å få vann
nok. Det verste var vel
Rymkers trebein. Det
kunne tråkke ned i søla
og vanskeliggjøre det hele.
Forberedelse
Rymker og kona hadde
overnattet på gården. Etter
frokosten leste Rymker et
Guds ord og ba for dagen og
dåpshandlingen. Og så begav
de seg ned til stranden. Karl
viste vei og det lille følget
som ellers bestod av
Rymker og kona, Gunder,
Ingeborg og Marie, ankom
snart dåpsstedet.
Dåpen
Det var kaldt i vannet, det
nådde nå til livet. Men både
dåpskandidaten Karl
Gundersen og F. L. Rymker
kjente blodet strømme
gjennom årene og varmet
innvendig. Så lød ordene
utover elven: På Jesu Kristi
befaling og din egen bekjennelse,
døper jeg deg. Han hadde
svart JA på spørsmålet om
han trodde på Jesus som sin
personlige frelser.
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En liten førjulsprat med søstrene Odlaug Landsverk og Mary Kjeldby

Jul i gamle dager

Julefeiringen var et av årets høydepunkter, sier Mary Kjeldby (84) og Odlaug Landsverk (86)

Vi sitter i den koselige
stua til Odlaug på
Gimsøy for å snakke
litt om julen ”i gamle
dager”, og både hun
og Mary begynner å
fortelle ivrig og engasjert
om en travel barnog ungdomstid, der

de tidlig måtte jobbe
på gården de dagene
de ikke gikk på skolen.
Og det var annen
hver dag, hele skoleåret. Om sommeren
ble det ofte lange dager
i fjøset og på setra,
der vi jobbet annen hver

uke hele sommeren. Vi
fikk tidlig plikter den
gangen, men det hadde
vi ikke vondt av.
av Hans Otto Dønnestad

Hvordan opplevde dere
julen på Svarstad på

1930- og 1940-tallet?
Julen var en spesiell høytid,
med mindre jobbing og
mange gode opplevelser.
Sju sorter kaker skulle
bakes, og juletrepynt
skulle lages. Særlig
populære var lenker og
kurver. Julen var også
tiden for nye klær og sko,
og det var en begivenhet i seg selv. Juletreet
skulle være ferdig pyntet
presis kl. 17.00 julaften,
med stearinlys og all
pynt vi hadde laget. Så
begynte feiringen ved at
far leste juleevangeliet.
Har dere noen spesielle
minner fra selve julaften?
Ja, visst! Det var en
alkoholiker på Svarstad,
som foreldrene våre
hadde veldig vondt av,
og ham pleide de å invitere
hjem på julaften. - Så er
han i hvert fall edru den
dagen, pleide far å si. I
Sandsvær baptistmenighet,
som vi tilhørte, var julefeiringen ett av årets
høydepunkter. I den forbindelse hadde vi besøk
av elever fra Misjonsskolen, og de overnattet
ofte hos oss og feiret
julaften i vårt hjem.

Var det noen spesielle aktiviteter som hørte med til
julen?
Noe av det vi så fram til,
var å gå rundt på bygda
og selge Soloppgang,
baptistenes julehefte.
Det var rett og slett
gøy! For ikke å snakke
om alle kakene og annen
julemat som mamma
laget til eldre og andre
som trengte det. Noe av
det morsomste vi visste,
var å dra rundt i bygda
og dele den ut.

Advents og
juleprogram
28. november 10:30
Adventsgudstjeneste
Arne Holte taler.
Adventstund med
Heidi Trainer-Flatebø.
5. desember 17:00
Adventsgudstjeneste
Sveinung Vaagen og
Liv Marit Taranger.
Adventstund med
Birgit Andersen.

12. desember 17:00
Adventsgudstjeneste
Er det noe dere i dag savner Michael Østenstad og
Lovsangsgruppa.
i forbindelse med julen?
Adventsstund med
I vår ungdomstid var
Sveinung Vaagen
folk mye mer bevisst på
og klar over hvorfor vi 19. desember 17:00
Vi synger julen inn
feiret jul. Det var mye
Basis, Logos, Con Amore
mer snakk om julens
og Chinungdomskor
innhold. I dag har
Adventsstund med
feiringen blitt mye mer Heidi Trainer-Flatebø
overflatisk og kommersialisert, og det er trist. 24. desember 15:00
Vi hadde mye sterkere Familiegudstjeneste
og varmere følelser for Julefortelling med
julen den gangen. Julen Kari Nøtland Sæthre.
er en stor kristen høytid, 25. desember
og det preget hele jule- Chin-julefest
feiringen i mye større
26. desember 10:30
grad enn i dag. Men – vi Julegudstjeneste
gleder oss til jul likevel, Magne Hultgren taler.
smiler de.
Jenny Brynsholmen
synger.
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det være VELDIG MYE
mat! Ikke alt blir spist,
men det er tradisjonen.
Kanskje ikke alle er enige
med meg at det er lite
mat i Norge, men dere
skulle bare se på litauiske feiringer…

Forteller fra hjemmelandet

Julefeiring i Litauen

Familien Aleksandravicius

Jeg flyttet fra Litauen
til Norge sammen
med familien min i
juni 2008. Så i år blir
det 3.gang vi feirer
jul i Norge. Familien
min består av pappa
Gintas og mamma
Alla, storebroren min
Artur, lillebroren min
Giedrius, lillesøster
Sonja Veronika og
meg. Vi er en fin familie
som prøver å leve
lykkelig.

opptatt av julefeiring.
Alle venter på nyttår,
Jeg kan ikke si at jeg
men ikke på jul. Jeg vet
husker den første julen ikke hvorfor, men sånn
her så veldig godt, fordi er det. Om julen feires,
det har skjedd så mange så er det julaften som
interessante ting ellers. det blir lagt vekt på.
Men her er noe av det
jeg husker.
Mat
Ja, det andre er selvfølJulefeiring
gelig maten! Eller, for å
Det første jeg la merke si det riktig: Mangel på
til, var at man SER faktisk mat! Hvis litauiske,
at det er jul! I Litauen er ukrainske eller russiske
ikke-kristne folk lite
folk skal feire noe, så må
av Robert Aleksandravicius

I siste øyeblikk
Forberedelser til jul
begynner veldig tidlig i
Norge, noen ganger
allerede i oktober! Det
er ikke sånn i Litauen.
Alle venter til siste øyeblikk
med å pynte leilighet,
kjøpe gaver og lignende.
Men jeg synes det er litt
morsomt å begynne tidlig.
Man kommer inn i
stemningen på en måte.
Det blir veldig fint i Norge
når julen nærmer seg.
Gatene pyntes, musikken
spilles, og snøen gjør alt
enda finere. Det er litt
sånn også der hvor jeg
kom fra, men ikke i den
mengden. Selvfølgelig er
det litt festlig der også,
men ikke som her.
Julegaver
Når vi snakker om jul,
må ikke vi glemme julegaver! I de familiene
som feirer jul, er det

vanlig at både foreldrene
og barna får gaver. Barna
gir til foreldre og foreldre
til barna. Noen prøver å
huske på slektninger og
venner også.
Julaften
Hjemme har vi alltid
hatt en liten fest på
julaften. Det er Nyttårsfeiring en uke etterpå,
så det er greit å spare
krefter og penger. Det
er ganske vanlig å gå i
kirken til jul. Kirkene har
masse opplegg, og de
fleste kristne prøver å
være der i juletida. Det
er jo den åndelige delen
av julen som er det
viktigste.
Verdi
For meg handler det
mye om å kunne være
sammen med familien
min, og være med å forberede alt til feiringen.
Jeg prøver å tenke på
det som skjedde for
2000 år siden. Jeg er
ikke alltid så flink til det,
men jeg prøver …
Jeg vil anbefale alle å stille
seg selv dette spørsmålet:
”HVILKEN VERDI HAR
JULEN FOR MEG?”

Trekningsliste
Keramikkengel:
Grethe Moen
Trebolle med julegodt:
Sofie Juve-Andresen
Juleteppe i lappeteknikk
Martha Sørensen
Fleece-grenser:
Mette Aasland
Fiskars knivsett
Gunn og Svein Paulsen
Sjal i Nunofilt
Belladira Lanner
Beinfri spekeskinke
Sverre Ellefsen
Gavekort Odds
Supporterbutikk
Gro Pedersen
Gavekort Scheen
Matservice
Mette Aasland
Besteforeldrenes
gavekort
Sondre Stensbøl
Astri Holst
Gavekort
Silje Baklie Jensen
Slumreteppe
Heidi Trainer Flatebø
Gavekort Herkules
Heidi Trainer Flatebø
Rulleskøyter
Eva Dalen
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Utvikler menighetsarbeidet

Chingruppa har stort engasjement

og en chingudstjeneste?
Nei, vi har omtrent
samme innhold som i
norske gudstjenester.
Den store forskjellen er
språket! Det er veldig
godt å kunne synge de
kjente kristne sangene
på sitt eget språk, høre
forkynnelse på sitt eget
språk, og lese fra chinbibelen.

han og de andre chin får
være en del av fellesskapet
i Skien baptistmenighet.
Thang jobber til daglig
som kokk. Han forteller
videre at chin baptistene
i Telemark kaller seg
Chin Christian Fellowship
in Telemark og teller
omkring 150 personer.
Za Kung Mang To fra
Sier en engasjert Thang,
Ulefoss er nyvalgt som
som er takknemlig for at
leder.
Hva har dere av framtidsplaner?
Vi planlegger å starte
søndagsskole, som vi vil
ha i forbindelse med våre
gudstjenester. I nærmeste
framtid er det planlegging
av julefesten for chinbaptistene, og den skal
vi ha i kirken 1.juledag.

Chinungdommer på høstcamp

I menighetsmøtet i
september ble det gitt
en positiv melding som
gjaldt chingruppa. De
ønsket å arrangere
ungdomsleir i Baptistkirken i skolens høstferie i oktober – og
Høstcamp ble det!
av Ragnhild Aasheim

Hovedleder for leiren var
Thang - hans fulle navn er
Za Neih Thang Sang Mang.
Han og kona Esther Hu
Mang forteller:
Det var 18 ungdommer
på leiren sammen med

en del ledere. Alle sov i
kirken og spiste i kirken,
og det var et tettpakket
program fra morgen til
kveld med bibelstudier
og samtalegrupper,
sangøvelser og dansegruppe. De hadde også
praktiske øvelser når det
gjaldt ledelse og medvirkning i gudstjenester.

tro. Når de hadde en
hel uke fri fra skolen, var
det bra at de kunne være
sammen på denne måten.

Hva med de voksne chinbaptistene?
I høst har vi begynt med
egne chingudstjenester.
Vi vil selvfølgelig fortsette
å delta på menighetens
ordinære gudstjenester
Hvorfor en slik leir, Thang? også. På ”vår” første
Ungdommene våre opp- gudstjeneste 17. oktober
lever kulturkonflikter i var vi i alt 78 chinbaptister
Norge. Vi mener det er fra Telemark.
veldig viktig at de kan
lære mer om Gud, og få Er det stor forskjell på
opplæring i den kristne en norsk gudstjeneste

Konsert i Siljan kirke 15. desember 19:30
Reservering av billetter på  99 59 17 14
Billetter kjøpes og hentes i Siljan kirke fra kl. 19:00
Voksne kr. 120 Barn, studenter og honnør kr. 100
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Snart jul

Førjulsprat med barn i Logos

2. Det beste er at det er
snø og at Gud har burdag!
3. Det er en veldig fin
opplevelse å ha snø.
4. Hvis det skal gå gæ'ernt
med juletreet og sånn.
Og hvis snøen ikke er
der på juleaften.
Andres Hoppestad, 9 år
1. Jeg blir liksom sånn
glad, på en måte. Det
kiler i magen!
2. Åpne gaver.
3. Spise ribbe og kaker.
4. Ikke noe er verst.
Ikke noe jeg gruer for.

Fra venstre: Philip Sandmo, Malin Midteide Løken, Andres Hoppestad og Camilla Hanssen
Foto: Sondre Stensbøl

Det er en strålende
solskinnsdag og
Veivisern's utsendte
er på besøk i Baptistkirken for å snakke
litt med noen av barna
i barnekoret Logos
som har øvelse i kveld.
av Randi Larssen

tenke seg fremover i tid:
Det er masse snø, julesanger i alle butikker,
juleforberedelser hjemme
og på skolen .... Og det
uungåelige spørsmålet
kommer:
1. Hva føler du nå?
2. Hva gleder du deg
mest til?
3. Hva er det beste med
julen?
4. Det verste?

Vi er interessert i å
høre om noen av dem
har noen tanker om jul,
Vi plukker ut fire sangere, Philip Sandmo, 6 år
ber de lukke øynene, og 1. Jeg føler at det blir jul.

2. Julegaver.
3. Jeg synes det beste er
å kjøpe kalender med
sjokolader.
4. Å bare kjede seg.
Det er det aller verste.
Malin Midteide Løkken, 8 år
1. At det er gøy å lage
pepperkaker! Gøy med
snø, gå på ski og slalom.
Gøy å ha juletre. Under
der er det mange gaver.
Akebrett tenker jeg på
og at søstera mi sitter
på. Det er gøy!

Eva Dønnestad

Livstegn
kronikker fra Evas faste
spalte i Fædrelandsvennen
og nyproduserte tekster.
Med skrå og skarpe
blikk nedenfra på aktuelle
samfunnshendelser og
ulike livsfortellinger
formidler boken, ofte
med et smil om munnen,
hvordan vi kan utvide
hjertet og ta vare på
Livstegn består av
verdigheten. Boken er
utvalgte morgenkåserier utgitt på Portal forlag
sendt på NRK P2,
og koster 249 kroner.

Camilla Hanssen, 10 år
1. Jeg føler at hvis det er Jan Sæthre
julegater så går vi ut
sammen med mange andre
og danser! Vi forteller
om Jesus, baker pepperkaker og gir til andre.
2. Føler at det begynner
å boble inni meg!
3. Gleder meg til vi skal
sitte rundt bordet, pakke
ut presanger og fortelle
om Jesus.
4. Ikke noe jeg gruer
meg til. For rett etter
jul har mamma bursdag,
så da gleder jeg meg
enda mere!
Jesu fortellinger er en
samling av prekener som
er holdt de siste 3 årene

Jesu fortellinger
i Skien baptistmenighet.
Temaene er hentet fra 19
lignelser pluss fortellingen
om vintreet. Jan Sæthre
sier Under arbeidet med
talene har jeg funnet
inspirasjon i mange ulike
kilder. Det er viktig å dele
det vi har fått videre og
talene er derfor publisert.
Samtidig er mitt ønske at
disse talene skal inspirere
leserne. Utgivelsen er ikkekommeseriell og vil være
tilgjengelig 16. januar 2011.
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Menighetsprogrammet utarbeides

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Hva skjer?

www.musikktorvet.no

I disse dager jobber
Programutvalget
med programmet
for første halvår av
2011. Da jeg skrev
det du nå leser, var
vi imidlertid bare
kommet til 11.
november, og da
var nesten bare
tidspunktene før
gudstjenestene klare!

 35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN  35 52 89 50

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

når pastoren vår er
opptatt? Har vi noen
nye sangkrefter – og til
å lede møter? Hva skal
oppgavene til møtevertene være? Når ønsker
burmeserne å være
med? Slike spørsmål –
og mange andre – kan
rett som det er dukke
opp i Programutvalget.

Noen glimt fra

Vinternes
program
Lørdag 1. januar 17:00
Nyttårstimen
Jan & Kari Sæthre inviterer.
Åselill Sæthre & Eyolf Dale
synger og spiller.
Søndag 2 . Januar 17:00
Husmøter i 5 forskjellige hjem

Søndag 9. januar 17:00
Misjonsgudstjeneste
Skjema
Arild Harvik taler og
av Odd Kløverød
Alle som har sett menig- forteller fra misjonsreise
hetens program for søn- i Sierra Leone.
Mye arbeid
dagene, vet at det er 10
Det er en omfattende
kolonner med navn som Søndag 16. januar 10:30
prosess å utarbeide
skal fylles: taler, møteleder, Gudstjeneste
Jan Sæthre taler.
menighetens program.
solist/kor, forsangere,
Kanskje mange ikke
musikkansvar, lyd, bilde,
engang vet at det er et møteverter, kirkekaffe Søndag 23. januar 17:00
Sammen i kirken
eget Programutvalg som og nattverdstjeneste.
gjør dette? Her har vi
Dette tar det tid å få på Søndag 30. januar 10:30
jevnlige møter der vi
plass. I øyeblikket er vi Gudstjeneste
snakker om møtene
ikke ferdig med dette, så Sveinung Vaagen taler.
som skal komme, og vi jeg kan nå kun komme Burmeserne deltar.
evaluerer møtene som med noen få opplysninger Nattverd.
har vært. Hva slags
om vinterprogrammet.
møter er populære?
Vi håper det meste er
◊◊◊
Hvor ofte skal vi ha
på plass i løpet av
kveldsmøter? Burde vi desember. Her er noe Søndag 20. februar 12:00
slutte å variere mellom av det som skjer i
Chin storsamling i Ibsenhuset
å ha møter 10.30 og
starten av 2011.
Alle vi andre i Skien
17.00? Hvem kan tale
baptistmenighet inviteres.

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

Juledikt
Skrevet av Lilly Pedersen i desember 2000
Nå er det jul i stua,
og treet er pyntet av selveste frua.
Duker på bord og lys i staker,
og boksene de er fulle av kaker.
Folk de strever med julegaver,
og ribbe og sylte til alle maver.
Vasking og feiing er unnagjort,
ett år siden sist, og det har gått fort.
Men grasset er grønt, det fins ikke sne,
og noen er kanskje leie for det.
For meg er det greit, jeg slipper å måke,
men aberet er: Det er mye tåke.
Men været til tross, det blir jul likevel.
Det synges om jula fra morgen til kveld.
På TV og radio, inne i butikker:
Glade jul! Hellige jul!
Er kombinasjonen bra? Jeg er ikke sikker.
Vi blir revet med, alle som en,
gir kanskje noen kroner til Frelsearmeen

som står der med gryta hvert eneste år,
så de som trenger litt julegodt får.
Det er nok mange her i vårt land
som trenger litt varme, mat og ei hand.
Men i strevet og maset man glemmer så lett
julens budskap! Det er jo ikke rett.
Det burde jo være det første,
for det er det aller største,
da Jesusbarnet ble født i en stall,
og nå er han Konge i Himlens hall.
Han kom for å frelse sitt folk ifra nøden,
så vi kunne få evig liv etter døden.
Gleden begynner her nede på jorden,
når vi har vår sak med Gud i orden.
Vi får bare komme til ham som vi er,
og han tar imot oss, for han har oss kjær.
Da kan vi feire julen med glede,
og vite at han er med oss her nede.

