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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
Kontorleder
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76
Menighetskontor
Tirsdag – torsdag 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
Marte Fjelddalen
35 59 64 38
Logos
Anne - Marie Dønnestad35 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 98 63 36 88
Allehånde
Else Holte
99 54 84 24
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Menigheten …
et godt sted å være
I kveld sitter jeg fornøyd bak min pc og skriver.
Menigheten er sannelig et godt sted å være.
Sommeren er på anmarsj og sola varmer sånn passe,
når bilen vår glir ut fra gårdsplassen hjemme i Siljan,
denne søndag morgen. Dagen starter med å samle
folk som til daglig er spredt rundt i hele Telemark.
Og heldigvis er jeg ikke alene om det. Da jeg sitter
på en stol i kirkerommet og ser rundt meg, får jeg
en god forståelse av Guds mangfold. Tenk så flott,
mange ulike raser og språk og sammen er vi Guds
barn og Hans familie. Vi sitter alle i kirkerommet
og mottar trøst og styrke til å være Jesu sendebud.
I en slik stund blir jeg minnet om at dette oppdrag
er jeg ikke alene om. Alle dem som sitter rundt meg
er også med på laget. Noen av oss, Gud, plasserte
du i Skien baptistkirke i dag, og noen av denne
baptistfamilie som også er min, er andre steder.
Takk og lov for det. Da vet jeg at de kan spre litt
av din kjærlighet der de er i dag. Så godt å vite at vi
uansett hvor vi er, kan dele deg, Gud, med andre.
Vi trenger ikke skamme oss over deg, for Du er
sann og ekte. Du er liv, håp, kjærlighet og nåde.
Og så kan vi komme sammen og gi hverandre oppmuntringer, et smil og litt kjærlighet. Vi kan leke
litt sammen, lage mat og ha et godt sosialt fellesskap… før vi igjen gå ut på oppdraget vårt … å
snakke om deg til alle…
Ønsker dere alle en god sommer.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Håpets Gud!
av Arne Holte

Arne Johannes Holte

Våren er håpets tid.
Vi lever i forventning
til det nye som skal
springe fram – nye
skudd på frukttrær
fulgt av en eksplosjon
av blomster, eller en
ny verdensborger som
melder sin ankomst
til spente og forventningsfulle foreldre.
“Så lenge det er liv er
det håp” er et utsagn
som fins i de fleste språk
og kulturer. For en
kristen som setter sin lit
til Gud gir det mening å
snu på det og si: Så
lenge det er håp er det
liv. Håpet til Gud gjør at
en ser framover og lever
i tålmodig forventning til

Gud, fordi Gud er
håpets og livets Gud.

Ingen har noen forsikring om framtiden, men
vi kan ha våre drømmer
Å ha håp er å se framog forventninger til
over. Når håp har tatt
framtiden, selv om frykten
bolig i oss, ser vi minut- og usikkerheten vil alltid
tene, timene og dagene i ligge på lur.
våre liv med et annerledes blikk, ikke på
”Bare i håp til Gud er min
grunn av noe vi tror vi sjel stille”, sier salmisten
kan gjøre, men i tillit til i Salme 62,2. Det er Gud
at Gud har noe på gang som gir oss framtid og håp.
for oss, selv om vi ikke Det vi kan gjøre er å
ser det i øyeblikket.
være åpne for at Gud vil
noe med oss, og ta imot
Håp får en til å se Guds hver ny dag som en gave
hånd som leder fram,
fra Gud, en skinnende
ikke bare i de dagene da mulighet til å tjene Gud,
alt går smertefritt, i
hverandre og det samfunn
gledens time, men også i hvor vi befinner oss, i
smertens og sorgens time, tillit til håpets Gud.
i skuffelsens tid, da alt
ser mørkt og håpløst ut.
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Vi gratulerer
Mitt
sangvers 20 år

Jenny
Brynsholmen

Mary Sung Sa Thin, 28. juni
30 år
Nina Stensrud Børhaug, 29. juni
40 år
Lene Kowalski Solvang, 18. juli
Harald Skyer, 22. august
Bente Jensen Hoppestad, 27. september
50 år
Berit Hogstvedt, 26. juni
Tove Baklie Jensen, 11. september
85 år
Mary Johanne Kjeldby, 14. juni

En liten stund med Jesus,
o vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus,
och allt förändrar sig.
En liten stund med Jesus,
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till livets verkligheter,
de ting som ej förgås
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås.

91 år
Per Johan Holm, 10. september
94 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli
98 år
Edith Helstedt, 12. mai
Nyfødte
Louise og Geir Holte - en gutt, Leon, 6. mai
Lise og Vegard Quivey Flatebø - en gutt, 26. mai

Fokus på arbeidsmålene

Arbeid med plan
for trosopplæring

Arbeidsmål
i 2011

1. Starte arbeid med
helhetlig plan for
trosopplæring
av Kari Sæthre
Levende tro, i februar. 2. Etablere og utvikle
Vår menighet ønsker å
aldersbestemte
Misjonsforbundet UNG, bruke ”Levende tro” i
"happeninger" for
har i lengre tid arbeidet trosformidling til barn
barn og ungdom og
med å utvikle konseptet og ungdom.
deres foresatte.
Levende tro , som er et Helgen 28.- 30. oktober
3. Bygge ungdomspedagogisk rammeverk arrangerer Skien baptistfelleskap på søndager
for trosopplæring i hjem menighet, sammen med
4. Etablere faste lederog menighet. NBUF flere andre baptistgrupper til leirer
Norske baptister barne menigheter, en helg
5. Restaurering av Villa
- og ungdomsforbund, med fokus på trosforBrekkeby
kjøpte rettighetene til
midling. Sette av denne 6. Rekruttere 7 nye til
trosopplæringsprosjektet, helgen, allerede nå.
aktiv tjeneste

Ønsker du å bli medlem
i Skien baptistmenighet?
kontakt

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

eller

Død

Signe Anna Jensen, 20. april

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

Han tok en pause fra
menigheten!
”Da jeg gikk i 8.
klasse i Siljan, ble
jeg med den
bestekameraten
min, Hans Martin,
til Baptistkirken.
Jeg begynte å synge
i Con Amore, ble
speiderleder,
og var med i
bibelgruppe
med Hans Otto
som leder. I denne
perioden møtte
jeg Jesus – på
påskeleir på
Rjukan.”
av Ragnhild Aasheim

Det er Jarle Øygarden,
47 år, som forteller
dette. Og han fortsetter:
”Jeg var med i ungdomsarbeidet frem
til begynnelsen av
3.gym, da havnet
jeg i noen konflikter
og et ungdomsopprør,
som endte med at

jeg forlot menigheten
og ble borte fra troen
i mange år”.
Hva var det som fikk
deg tilbake til menigheten?
”Det var etter å ha
vært gift med Lene i
noen år, og gjennom
hennes tro, at jeg
begynte å vende
tilbake til min egen
tro, som lå langt
inne i meg, men
som ikke var helt
død. Det viser seg at
de frøene som blir
sådd i et barn eller
en ungdom kan spire
og bli til noe senere i
livet, så det er viktig
å ikke gi opp troen
på mennesker som
forlater menigheten
eller troen i en
periode av livet. Tilfeldighetene ville
det også slik at vi
hadde en nabo i

Lier midt på 90-tallet,
Rune Petersen, som også
var baptist, og som fikk
meg med på motorsykkeltur til landsmøtet i Langesund. Der traff jeg
mange av mine gamle
venner, og fikk et savn
etter en tilhørighet og en
tro igjen. Da vi flyttet
tilbake til Skien i 1998,
ønsket vi at Linn, som da
var 4 ½, skulle begynne
på søndagsskolen, og da
var Baptistkirken et naturlig
sted. Dette innledet et
nytt kapittel i troslivet
mitt, som også innbefattet
at både jeg og Lene ble
døpt inn i menigheten av
Ingemar Fhager. Siden ble
også Erik barnevelsignet i
menigheten.”

jeg kjenner godt fra
arbeidslivet. Det er godt å
kunne gjøre noe man liker
og som samtidig er en
tjeneste som er til nytte i
menigheten. Jeg tror nok
mange kan føle det som
et press å skulle bidra
med forskjellige oppgaver
i menigheten. Det er både
små og store oppgaver
som er viktige for at menigheten skal fungere bra, og
jeg vet ikke hvordan ungdomstiden ville ha vært
for meg uten Reidun,
Hans Otto, Tore, Inge, Per
Christian og alle de andre
ungdomslederne som var
forbilder.”
Hva betyr troen for deg?

”Nå lever jeg trygt og
Som ungdom hadde du godt med min tro, og
oppgaver i menigheten. jeg vet at Jesus går med
meg gjennom livet. Jeg
Har du tid til noen
tjeneste nå som du har har ingen illusjoner om
at han vil redde meg unna
en krevende jobb, har
familie, er tenårings- og alle farer, sykdom eller
småbarnspappa, med alt ulykker. Men jeg vet han
er der og hjelper meg
som det innebærer?
gjennom de situasjonene
”Jeg har fått en tjeneste i jeg selv klarer å rote meg
menigheten som møteleder, opp i, eller ned i, og det
føles trygt og godt.”
og det er noe jeg trives
godt med, blant annet
fordi det er en situasjon

Program for
sommeren!
Søndag 26. juni kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Birgit Andersen.
Søndag 3. juli kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Christer og Jon
Viktor Lilienberg.
Søndag 10. juli kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Berith og Aage
Andresen.
Søndag 17. juli kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Magne Hultgren.
Søndag 24. juli kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Sveinung Vaagen.
Søndag 31. juli kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Ragnhild N.
Grønseth.
Søndag 7. august kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Kari og Jan Sæthre.
Søndag 14. august kl. 18.00
Sommersøndag i underetasjen. Harald Dønnestad.
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Fokus på integrering

KIA og det flerkulturelle
fellesskapet!

”Tut og kjør”

Forkortelsen KIA
står for Kristent
Interkulturelt
Arbeid. Stikkord for
KIA’s engasjement
er Likeverd, Omsorg
og Vennskap som ofte
forkortes til LOV.
av Arne Johannes Holte

Det er et mål å få dette
til mellom alle mennesker
i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller
religion. Det handler om

å skape forståelse og
varme, å vise interesse
og omsorg i tråd med
Jesu befaling om å elske
sin neste som seg selv.
Det Norsk baptistsamfunn
er har medlemskap i KIA.
“Tut og kjør”
KIA forsøker å realisere
sitt mål ved å tilby hjelp
på praktiske områder.
“Tut og kjør “ er et populært
kurs hvor trafikkreglene
blir tatt opp. Teoridelen
av kjøreprøven kan være

en lei nøtt å knekke for
fremmedspråklige. Andre
områder er leksehjelp
og gratis norsk undervisning. I tillegg til nyttige
kurs og seminarer, legges
det stor vekt på det sosiale
ved fellesmiddager, kulturkafeer, kvinnegrupper,
turer, leirer og fotballtrening. Ved integrering
vil KIA skape forståelse
blant majoritetsnordmenn for asylsøkere,
flyktninger og innvandreres situasjon.

Verdensløpet 2011
4. juni ble det arrangert
verdensløpet i Skien sentrum.
Det arrangeres også i flere
andre byer i Norge. Det
er et kort løp hvor løpere
svetter inn støtte til KIA.
Løperne skaffer seg sponsorer
på forhånd som lover å
sponse med et beløp per
runde. Beløpet går til KIA’s
arbeid blant asylsøkere
og flyktninger i Norge –
en gøyal og sosial måte å
skaffe støtte på. Ellers
får KIA noe statlig og
kommunal støtte, men
det er klart at budsjettet
bestemmer i stor grad
aktivitetsnivået, selv om
den frivillige innsatsen er
stor. Det er ønskelig at
menigheter og enkeltpersoner blir medlemmer
av KIA for å støtte dette
felleskirkelige arbeidet.
KIA regionalt
KIA finnes i 8 regioner i
Norge, deriblant i Telemark, med kontor i Skien
i Kongens gate. Torunn
Minnesjordet er leder.
Det er også en avdeling i
Porsgrunn hvor en kvinnegruppe samles en gang i
måneden. Blant aktiviteter
som har vært i gang er

Leksius – et leksehjelp i en rekke land. Det fortilbud for 5te klassinger telles om flyktningers
med påfølgende lek og dramatiske historier.
aktiviteter. Kvinneforumet Ved siden av å ta opp det
i Skien tilbød nylig en som KIA står for, presminkesamling med utgangs- senteres også innvandrerpunkt i at alle mennesker menigheter i Norge.
er vakre og en del av Guds
skaperverk. Ellers arrangeres KIA–Ung er nå blitt en
det fellesmiddager og andre realitet. For de unge
multikulturelle samlinger. handler det om solidaritet
“Tut og kjør”-kurset viser og respekt, å bekjempe
seg å være en suksess. rasisme og skape flerkulturell forståelse og
samhold. De vil lage fest
KIA Interkultura
Magasin kommer ut 4 for integrering og bidra
ganger i året og kaster til en bedre verden. Dette
lys på forfølgelser og kan vi alle være med på.
trakassering av trosfrihet
og menneskerettigheter Lykke til KIA !
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Velkommen til familien Harris

Fra Liberia til Norge!

Året var 2003. Fra et
solfylt og varmt Liberia
kom de til et forblåst
og desemberkaldt
Norge. Det nye bostedet for familien

Harris, som bestod
av mamma Salimata
(Sali), pappa Daniel,
datteren Batsheba
og sønnen Jupiter,
var LOFOTEN.

av Ragnhild Aasheim

Det er gått 7 ½ år siden
den gang, og mye har
skjedd for familien i

disse årene. Nå bor de i
Skien, siste tilskudd til
barneflokken er lillebror
Jadah, snart 1 år, Jupiter
er 13 år, Batsheba er
blitt 19, går på videregående skole og bor på
hybel. Sali jobber som
hjelpepleier og Daniel er
sykepleier. Da Veiviser’n
besøkte dem, var Daniel
ikke så talefør som han
vanligvis er, for han
hadde mistet stemmen
etter en halsbetennelse.
Så Sali snakket, Daniel
hvisket, og nikket samtykkende rett som det
var …

gudstjeneste i Statskirken,
og da merket vi at noen
ikke hadde lyst til å sitte
ved siden av oss! Heldigvis
ble vi etter hvert en større
gruppe flyktninger fra
Afrika, og vi var ofte
sammen hos hverandre.”
Fikk dere noe åndelig
hjem i Lofoten?

I vårt hjemland er det
mer spontanitet i gudstjenestene. Menneskene
viser glede og engasjement. Vi synger mer, og
beveger oss etter rytmene
i sangene, og mange danser.
Nå er vi blitt vant til at slik
er det ikke i Skien baptistmenighet. Vi savner spontaniteten, men vi trives i
menigheten, og er glad for
det åndelige og sosiale
fellesskap vi har her.

”Ja, vi begynte å gå på
møter i Betelkirken, som
var en pinsevennmenighet.
Der hadde vi vårt åndelige Hva er negativt og hva
hjem de 5 årene vi bodde er positivt ved å komme
fra Liberia til Norge?
i Lofoten.”

Så flyttet dere altså sørHvordan opplevde dere over i 2008. Hvorfor?
overgangen fra Afrika til
”Vi ønsket å bo et sted
Norge?
der det var mer stabile
”Klimaet var jo helt anner- værforhold, med noe mer
ledes! Det var mye snø og sol og varme. Vi undersøkte
vind og hardt vær i Lofoten. flere steder når det gjaldt
Så var det språkproblemene. ledige stillinger i helseEtter at vi hadde fått norsk- sektoren, og så endte vi
opplæring, ble det litt opp i Skien.”
lettere for oss. Men det
var ikke enkelt å snakke For 1 år siden ble dere
norsk med folk i Lofoten, medlemmer i Skien
for de hadde en dialekt baptistmenighet. Hva er
som var vanskelig å for- forskjellen på en baptiststå. De var også veldig menighet i Afrika /
skeptiske til oss. Vår første Liberia og den menigheten
Julaften i Norge var vi på dere nå tilhører?

Hvis vi hadde fått det
spørsmålet de første årene,
hadde vi hatt mye negativt
på hjertet, for da var vi
ofte deprimerte. Men nå
er vi mer integrert i samfunnet, og det kjennes
positivt og godt.”
Og – med et fornøyd
smil om munnen – tilføyer Sali:
”I desember regner vi
med å få norsk statsborgerskap - søknaden
er sendt!”
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Ikonmale - kurs

”Opplevelsen var helt utrolig”
av Ragnhild Aasheim

Kursleder Anne - Marie Valton

Dette sier Marit
Olsen om kurset i
ikonmaling der hun
var en av 7 deltagere.
Kurset ble holdt i
Baptistkirken - Villa
Brekkeby, i tiden 11.
-15.april, hver dag fra
kl.10 til 17.

”Veiviser’n” var på
besøk siste kursdagen, der vi fikk se
deltagerne ferdigstille ikonene. Vi
spør initiativtager
Ragnhild N. Grønseth
om hvordan hun fikk
idéen til et slikt kurs.

Kunst i forskjellige former
har alltid fascinert meg.
Ikoner har jeg alltid sett
på som vakre, men ikke
tenkt over betydningen
av dem.
For 3 ½ år siden ble et
kurs i ikonmaling annonsert i avisene. Da visste
jeg at dette var noe for
meg. Det ble en spesiell
opplevelse, men den
virkelige lysten til å lære
mer om dette, kom da
jeg fant hjemmesiden til
Anne-Marie Valton i
Tisvildeleje (Danmark).
Dit reiste jeg i april i
fjor, full av forventning,
og opplevelsen var
enorm: Dager med fred
i sinnet, fri fra forstyrrende tanker, kun
oppslukt av ikonet og
prosessen.
Men disse dagene var
ikke nok, jeg ønsket å
lære mer, og også få
andre med meg. Så var
vi så heldige å få AnneMarie til Skien for å holde

kurs. Det var så stor
suksess at vi allerede
har bestemt et nytt kurs
i oktober!”
Kursleder Anne-Marie
Valton forteller om
selve prosessen:
”Før jeg begynner å male
den ikon jeg har valgt,
er det en lang prosess
med gesso-behandling
av platen, og overføring
av motiv. Jeg bruker alltid pigmentfarger blandet
med egg, vann og eddik,
og begynner så å male
de mørkeste fargene, 3 4 lag, før jeg gradvis
legger lysere farger oppå.
Slik kommer folder og
konturer fram: Fra
mørke til lys, akkurat
som i livet …
Ansiktet males på
samme måte – først de
mørkeste nyansene,
deretter de lyse. Gullet
som legges på til slutt,
symboliserer Guds
uskapte lys”.

noe spesielt for meg
tidligere. Nå er jeg takknemlig for at jeg fikk være
med på kurset.
Hver dag startet med rolig
musikk og 10 min. meditasjon og bønn. Vi fikk
flyttet fokus fra dagens
trivialiteter til fred og ro.
En grundig innføring i
fargeblanding og teknikker
var spennende. Fra starten
på en hvit plate, strøk på
strøk, ble platen gradvis
forvandlet til Maria og
Jesusbarnet.
Dagene fòr av sted, og vi
jobbet overtid for å bli
ferdige. Men vi klarte det,
alle sammen, og ikonene
ble fine. En ting er sikkert
– vi vil alle fortsette, og
gleder oss til nytt kurs til
høsten”.

Initiativtaker Ragnhild N. Grønseth

sier Marit, som også forteller at kursdeltagerne
ikke lar penslene hvile
så lenge, men har bestemt seg for å samles
så ofte de kan før neste
kurs!

Hvilket forhold har
Marit Olsen til ikoner?
Hun svarer:
”Jeg synes ikoner er vakre,
men de har ikke betydd

Marit Olsen i dyp konsentrasjon
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20. - 25. april 2011

Glimt fra påskeleir!
Det er vanskelig å beskrive hvor fantastisk
det har vært på møtene
på påskeleiren. Jeg ble
veldig inspirert og
engasjert av lederne
Tor Erling Norøm og
Fredrik Krunenes, og av
fellesskapet vårt. Kanskje var det fordi temaet
var så viktig for alle
sammen: Hvordan skal
vi fungere godt sammen
i fellesskapet, og hva kan
vi gjøre for å utvide
grensene våre?
Til ettertanke
Det som ble fortalt, ting
som hadde skjedd, ga
meg mye å tenke på:
"Hva er egentlig viktig i
livet ditt? Hva er det du
egentlig vil ha fra deg
Jon Viktor Lilienberg selv og fellesskapet
ditt?" Mye ble forklart,
Da 50-60 ungdommer Vaagen og Michael
og like mye ble igjen til
møttes til påskeleir i Østenstad. Men om det ettertanke. Våre ledere
Ål i Hallingdal, var det ikke ble ski - aktiviteter, ga oss en mulighet til å
ikke mye snø å se. 10 så ble det en veldig
se på livet fra en annen
synsvinkel: Å gi Gud
av deltagerne kom fra innholdsrik leir.
ledelsen. Jeg håper at
Skien, sammen med
av
Robert
Aleksandravicius
det er mange som kan si
sine ledere Sveinung

nå: ”Led meg, fordi jeg
vet ikke hvor jeg skal.
Jeg er svak, misfornøyd
med livet mitt, og jeg
klarer ikke dette uten
deg, Gud."
Opplevelsesmøte
Ett av møtene merket
seg spesielt ut. Vi kalte
det "opplevelses-møte".
På Langfredag, i steden
for å være i møtesalen som
vi ellers pleide, gikk vi ut
i skogen for å finne flere
forskjellige "møtepunkter",
hvor vi ble bedt for, ble
fortalt en historie og hadde
nattverd. Den kvelden var
veldig rørende, innholdsrik
og meningsfull. Vi hørte
om hva Jesus hadde gjort
for oss en gang i tiden og
hvordan vi ennå kan
kjenne det, hans smerte,
hans tårer, men samtidig
hans glede og hans kjærlighet. Det er veldig viktig
for alle, kanskje spesielt
unge mennesker, å vite
at det er alltid noen som
elsker dem og alltid er
ved siden av dem for å
vise dem vei.

at vi ble delt inn i flere
grupper og fikk mulighet
til å diskutere konkrete
spørsmål med hverandre.
Spørsmålene var mest
om hvordan vi kan bruke
våre egne egenskaper
for å gjøre fellesskapet
sterkere. Vi laget noen
små dramaforestillinger
som vi framførte for de
andre gruppene, og som
Grupper
Noe annet jeg opplevde viste hvordan et dårlig eller
som veldig positivt, var bra fellesskap skal være.

Fellesskap og samarbeid er viktig!

Takk til lederne
Jeg har lært masse på
denne leiren, og jeg vil
takke lederne for at de
gjorde leiren til et sted
der vi kunne føle oss
trygge og velkomne.
Takk for at dere viste
omsorg og kjærlighet –
det satte vi kjempestor
pris på. Gud være med
dere!
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Tilbud til de minste

Diplomfest for Trall-barna!

Vennskap er viktig på Trall

Torsdag 28. april
hadde Trall sin årlige
vår - avslutning i
kirken. Der var foreldre, søsken, besteforeldre og venner
samlet for å feire
barnas sprudlende
innsats gjennom ti
uker med Trall. Alle de
tre gruppene, Store -

trall, Mellomtrall og tredenen fikk alle barna
Lilletrall, opptrådte hver sin flotte diplom
med et par sanger hver. med bilde av seg selv.
Vi var også så heldige å
av Marte Fjelddalen
få flott sang av barnekoret vårt Logos. Det
Å få lov til å synge i
har blitt en fin tradisjon,
mikrofonene oppe på
og viktig også i forhold
scenen er veldig stort,
til rekrutteringen. Trallsærlig med et så flott
barna ser opp til de
publikum! Etter oppstore Logosbarna og

gleder seg til de kan få
være med der. Etter
endt program oppe i
kirkesalen fortsatte
festen videre nede, med
pølser, is, og brus. En
verdig slutt på Trallsemesteret for denne
gang. Nå gleder vi oss
bare til å starte opp
igjen til høsten.
Litt om oss
Trall er en ukentlig,
halvtimes sang – og
lekestund med påfølgende
kveldsmat, for barn i
alderen 1 – 6 år. Vi
møtes 17.30 hver
torsdag. Da går barna i
grupper inndelt etter
alder. På hver gruppe er
det 1-2 ledere og vi har
et forholdsvis fast program slik at barna lærer
seg sanger, rim og regler
godt. På de to minste
gruppene er en forelder
med hver gang. Vi opplever at Trall blir en fin
stund hvor barna får
kontakt med andre
barn, blir trygge sammen
med dem og samtidig får
kvalitetstid sammen
med mamma eller pappa
i en travel hverdag. Her
er barnet i fokus. Vi

Valg

lederne i Trall ønsker
også å formidle troen på
Jesus til barna gjennom
Menighetsmøtet 31. mai
sangene, og vise barna at
var også valgmøte. Valgene
de er verdifulle.
gjelder fra 1. august 2011.
Høsten 2011
I september starter en
ny runde med Trall, og
vi har ledige plasser på
alle tre gruppene. Lederteamet består foreløpig
av Merethe Lysø Sølyst,
Mette Aasland, Margareth
Eikstad og Marte Fjelddalen. Det hadde vært
helt supert å være to
ledere på hver gruppe,
og som matematikererne
da allerede har lagt
merke til mangler vi to!
Å være ledere på Trall
kan anbefales på det
sterkeste. Det er litt
forberedelser til oppstart høst og vår, ellers
begrenser” jobben” seg
til en halvtime med sang
og lek, sammen med
herlige unger 10 uker
pr. halvår. Er det noen
der ute som føler kallet
så ta kontakt med
Marte  416 76 363
Vi gleder oss til å se både
nye og gamle Trallere
igjen i september.

Strategiutvalget
Harald Dønnestad
(menighetsleder), Hilde
Evensen Holm og Arne
Holte.
Tjenesteutvalget
Roy Arild Jensen (leder),
Tove Baklie Jensen og
Ragnhild Nyheim Grønseth.
Familieutvalget
Gunn Wensaas Andresen
(leder), Birgit Andersen
og Margareth Eikstad.
Driftsutvalget
Reidun Johannessen
(leder), Per Christian
Hom og Jarle Stensbøl.
Valgkomité
Jan Sæthre (leder), Trond
Hjort og Tove Skyer.
På valg i år var ikke
sekretærene Odd
Kløverød og Ragnhild
Aasheim, kasserer Reidun
Johannesen, kontorleder
Hans Otto Dønnestad
og revisorer Rolf Flatebø
og Inger Britt Taranger.
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Informasjon fra programkomiteen

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Høstens program!

www.musikktorvet.no

det se ut til at et eget
”juleteam” tar oss med
på reisen fram mot julaften. Talere og sangkrefter hentes først og
fremt fra egne rekker,
men gjester vil dukke
opp….

I skrivende stund er
ikke så mye av høstens
program klart ennå.
Vi kan likevel si at
det blir en variert
høst med mange av de
samme samlingene vi
har hatt dette halvåret.

 900 66 715

 35 58 89 00

av Odd Kløverød

Misjonsgaver
kan sendes til bankkonto

2680.34.04266
Baptisthistorisk tur!
Lørdag 3. september
blir det baptist historisk tur. Magne
Hultgren kjører buss
med start fra baptistkirken i Skien kl. 10.00.
av Jahn Arnth Larssen

Etter planen går turen
til Herre, Melum og
antagelig Kilebygda, hvor
baptistene tidligere
hadde virksomhet. Finn
Rønning, som er baptist,
ansatt ved Telemark
Museum og godt kjent
med baptistenes historie

i Grenland skal guide.
Det vil også være et
samarbeid med Solum
Historielag.
Menigheten i Porsgrunn
vil få invitasjon til å være
med. Nærmere informasjon om turen vil bli
gitt etter sommerferien.

Søndagene
Gudstjenestene på søndagene er menighetens
store samlingspunkt. De
vil også i høst variere
mellom 10.30 og kl.17.
Burmeserne vil som
vanlig være sammen
med oss hver gang vi
har nattverdsgudstjeneste.
Allerede første søndag i
høst, 21. august. etter
at vi har hatt sommersøndager mellom 26.
juni og 14. august ( kl.
18 hver søndag i sommer!), blir det fellesgudstjeneste med chin, karen,
kachin og enda flere.
Søndagen etter blir det
”samlingsgudstjeneste”
med ulike innslag – en
gudstjeneste som også

er en markering av at
høsthalvåret er i gang.
Barna vil denne høsten
få et tilbud om Baluba
alle ”vanlige” søndager!
Kinderegg går ut, og alt
barnetilbud samles nå
under paraplyen ”Baluba”.
”Sammen i kirken” fortsetter nå i høst. Dette
er ofte litt kortere møter
der barn og unge står litt
ekstra i sentrum, men
det er likevel viktig å
understreke at dette er
møter som er beregnet
på alle uansett alder. Et
par lovsangsmøter blir
det plass til, og når vi
nærmer oss advent, kan

Virkegrenenes program
Til høsten starter et
nytt tilbud for jenter.
Det er Anne Lene
Madsen og Liv Marit
Taranger som har tatt
initiativet til ”Jentesprell”
– jentenes svar på
”Friluftsgutta”. Gøy!
For øvrig viderefører
ungdommene sine
allsidige onsdager, og
de yngste får både som
vanlig både Trall og Logos.
Enkelte samlinger kan
være litt på siden av
både virkegrener og
søndager. Det gjelder en
baptisthistorisk vandring
en lørdag i begynnelsen
av september. Følg med
på menighetens hjemmeside for utfyllende informasjon om våre samlinger.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - Leirer og stevner sommeren 2011

Sommer, leir og ferietid!
inviterer til Baptistenes
sommerfest 5.-10. juli
i Rørvik, som ligger
midt i skipsleia, og midt
i Norge. Vikna er et øysamfunn som består av
6000 øyer, holmer og
skjær. Mange har fulgt
oppfordringen og meldt
seg på tidlig, men Ivar
Pedersen, som leder
hovedkomiteen lover
at det skal bli husrom til
alle. I kirken og på
Fra sommerleir på Vegårtun.
www.baptist.no vil du
av Kari Sæthre
finne nyttig informasjon. info og påmelding se
www.sbu.cc
Jubaleir på Konsjøbukta
Familieleir på Vegårtun
Første leir ut er Juba –
Årets familieleir starter Buleiren på Vegårtun
leiren på Kornsjøbukta
søndag 31. juli og varer til Årets ungdomsleir stater
fredag 24. juni til onsdag
fredag 5. august. Vegårtun på lørdag 6. august og varer
29. juni. Leiren er for
byr også i år på “lave til fredag 12. august. Leiren
barn som går i 5- 7 klasse.
skuldre”, mye flott natur arrangeres av NBUF og
For nærmere info og
og samvær med mange er felles med østlandet,
påmelding se www.sbu.cc
gode venner med Jesus i sørlandet og vestlandet.
sentrum. Leiren er for På www.buleiren.no finner
Baptistenes Sommerfest
du nyttig info og opplysfamilier, for enslige og
Vikna Baptistmenighet
store og små. For mer ning om påmelding.
Juni, juli og august er
månedene da mange
har ferie, barn og
ungdom har fri fra
skoler og mange
ønsker å gjøre noe
sammen. Hva med å
reise på leirer eller
sommerstevne? Der
kan du treffe mange
gamle kjente og også
bli kjent med nye.
Du kan også få lære
enda mer om Jesus.

