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 Aldri utlært! 

 

Etter å ha startet med Alpha - kurs nok en 
gang, må jeg innrømme at jeg tenkte … er 
det noe mer nytt å lære? Men der tok jeg 
feil. Dette kurset er nesten som Bibelen … 
det er stadig noe nytt. Det ”popper” liksom 
bare frem. 
 
Gang på gang erfarer jeg at livet med Gud ikke 
er statisk. Det er fullt av overraskelser og Han 
lærer meg stadig nye ting.  
 
Vitenskapen kan lære meg mye. Jobben min kan 
lære meg mye. Samvær med andre mennesker kan 
lære meg mye. Denne lærdommen tar jeg med 
meg og den blir lagret som en basis for min kunn-
skap og væremåte. 
 
Men livet med Gud gir meg så mye, mye mer lær-
dom enn noen annen kan gi. Bibelen kan leses på 
nytt og på nytt og de ord som står der er ikke 
statiske og kjedelige. De liksom lever og ”hopper 
ut” og hjelper meg der og da. 
 
Slik er det ikke med den lærdom som er i vanlige 
lærebøker. Den leses og ferdig med det. Så må jeg 
på stadig jakt etter nye ting å lese som kan gi meg 
ny lærdom. 
 
Er du lei av å stadig leite etter nye bøker, les Bibelen. 
Ordene i Bibelen lever, slik Jesus er levende. Noe 
som lever er aldri statisk. Derfor blir jeg aldri ut-
lært. Det ”vokser” alltid noe nytt, som gir livet 
mitt en ny dimensjon. 

Kari N. Sæthre 

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 
Harald Dønnestad 35 53 80 26 
 

Drift 
Reidun Johannessen 35 52 61 01 
 

Familie 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
 

Tjeneste 
Roy Arild Jensen 35 94 17 22 
 

Søndagsskolen 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
 

Trall 
Marte Fjelddalen 35 59 64 38 
 

Logos 
Anne - Marie Dønnestad 35 53 80 26 
 

Friluftsgutta 
Richard Skyer  46 44 49 11 

 

Jentesprell  
Liv Marit Taranger 91 33 25 16 
Anne Lene Romsdalen 98 46 41 14  
 

Ungdomsgruppa 
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11 

 

Chin ungdomskor 
Lian Biak Hu Sapai 99 56 76 17 
 

Allehånde 
Else Holte 99 54 84 24 

Tar du godt vare  
på ditt hjerte? Når  
ordet «hjerte» står 
i Bibelen, handler ikke 
det bare om muskelen 
som pumper blod og 
holder liv i kroppen. 
Hjertet er også hele 
vårt indre liv, vår 
karakter, vår sjel. 
 
Hjertet er sentrum i kroppen, 
for helse og kraft. 
 
Hjertet er sentrum for 
følelser, for glede, smerte 
og iver. 
 
Hjertet er sentrum for kunn-
skap, tenking og fantasi. 
 
Hjertet er sentrum for viljen, 
valgene tas ut fra hjertet. 
 
Hjertet er sentrum for all 
kontakt med Gud. 

Jeg elsker høsten -  å 
starte på nytt, komme 
i gang med det jeg 
egentlig vil, fortsette 
på neste episode i livet 
mitt, kjenne vind og 
regn ta tak i kroppen, 
komme regelmessig i 
kirken.  
 
For at høsten skal bli så 
bra jeg håper, og for at 
jeg skal få gjort alt jeg 
ønsker, trenger jeg et 
sterkt hjerte. Det er 
Gud som gjør hjertet 
sterkt. Sunn hjertekost 
er å fylle seg med Guds 
ord. God trening for 
hjertet er å delta i det 
kristne fellesskap. 
 
Det er dessverre ikke 
alltid like enkelt. Hjertet 
blir bombardert av 
reklame, krav, nyheter 

og tusenvis av unyttige 
impulser. Det er enkelt 
å bli stresset, enkelt å 
føle seg mislykket.  
 
Derfor er det så godt 
å vite at Jesus vokter 
hjertene våre. Hans død og 
oppstandelse beskytter 
hjertet til alle som tror 
på ham.  
 
Her er et av de mest 
fantastiske løfter i Bibelen. 
Dette ble skrevet fra 
fengsel, men står i et 
brev fylt av glede.  
 
Paulus brev til filipperne 4,7: 
 
Og Guds fred, som overgår 
all forstand, skal bevare 
deres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus. 

Sveinung Vaagen  

Andaktshjørnet 
 
 
 

Bevare hjertet ...  
 
 
av Sveinung Vaagen 
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Mitt 
sangvers 

 

 

Inger Lise 
Dønnestad 

 

 
Denne teksten ønsker 
jeg skal bety noe for 
meg selv, min familie 

og menigheten: 
 

Gud, la din kjærlighets varme 
møte hver søster og bror! 
Hjelp oss å leve i lyset, 

være ditt redskap på jord! 
La oss på nytt få oppleve 
kjærlighet ekte og sann! 

Gi oss din kjærlighets varme, 
sett oss i brann! 

 
Vi gratulerer 
 
20 år 
Synnøve Kvernes, 16. oktober 
Sofie Juve - Andresen, 24. oktober 
 
30 år 
John Bawi Hnin, 2. oktober 
Tonje Johansson, 13. oktober 
Trine Hogstvedt Gravli, 19. oktober 
 
40 år  
Richard Skyer, 20. desember 
 
70 år 
Hans Otto Dønnestad, 26. november 
 
90 år 
Alice Esther Hansen, 23. november 
Martha Edel Torkildsen, 25. desember 
 
Nyfødte 
Sandra og Atle Kjeldsen -  en jente, Sofia 26. juli 
Anne og Jens Oppebøen Hansen - en jente, 
Gabriella, 30 juli 
Ngun Bor Cin (Abor) og Lian Biak Hu (Ahu) Sapai 
- en jente, Biak Hlawn Par,10. oktober 
 
Døpt 
Fredrik Aasen, 28. august 
Simen Andersen, 28. august 
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av Sveinung Vaagen 
 
Søndag 28. august var en stor dag i 
Skien baptistmenighet. Fra lørdag 
hadde kirken vært full av ungdommer, 
som hadde høstens Kick Off. På 
gudstjenesten ble to av dem, 
Fredrik Aasen og Simen Andersen, 
døpt og tillagt menigheten.  
”Tid for Gud-arbeider” gjennom to å, 
Michael Østenstad, døpte dem. 
 

Et annet stort høydepunkt på guds-
tjenesten og for menigheten var ut-
sendelse av Michael Østenstad og Jon 
Viktor Lilienberg. De to drar rundt i 
Norge dette skoleåret og vitner om 
Jesus. Vi sendte dem ut som våre 
misjonærer, misjonærer til Norge. 
Dette prosjektet er et samarbeid mellom 
Skien baptistmenighet, Sørlandets 
baptistungdom og Norske baptisters 
barne- og ungdomsforbund. Jon Viktor 
og Michael besøker hovedsaklig baptist-
menigheter og leirer. De har vært i 
Øyer, Trondheim, Vikna, konfirmant-
leir på Kalvøysund og skal blant annet 
innom Fredrikstad før de kommer til 
Skien noen uker fra slutten av november. 
Følg med på reisen deres på: 
http://teamontheroad.tumblr.com/ 

Søndag 28. august 

Høststart i menigheten 

Jon Viktor og Michael klar med bussen.  
Foto: Sveinung Vaagen 

Fra venstre: Fredrik Aasen og Simen Andersen . 
Foto: Thorbjørn Andersen 



av 6 

Menighetslederen har ordet 

Jeg har tro på menigheten! 

av Harald Dønnestad 
 
Når Rymker og 7 
andre startet menig-
heten for 151 år siden, 
gjorde de det fordi de 
hadde tro på menig-

heten. Når pastor 
Elias Aardal skriver i  
jubileumsheftet for 
31 år siden at hans 
personlige ønske for 
menighetens fremtid 
er “åndelig kraft til 

seier og fremgang”, 
så ligger det en tro 
på menigheten.  
 
Når vi i ydmykhet og 
takknemlighet tenker på 
alle de som har lagt ned 

Menighetsleder Harald Dønnestad 
Foto: Anne - Marie Dønnestad 
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utallige timer i barne- 
og ungdomsarbeidet, 
dugnader eller kirkekaffe, 
så var det fordi de hadde 
tro på menigheten.  
Det samme gjelder alle de 
som tjener som frivillige 
denne høsten. Be om 
Guds velsignelse over 
dem! 
 
Jeg tror ikke det er til-
feldig at det er nettopp 
du som leser dette 
bladet i dag. Du har en 
eller annen relasjon til 
vår menighet, og jeg 
tror Gud har gitt deg 
noe som vår menighet 
trenger i dag. Vi er i svært 
ulike faser i livet, og det 
er mange faktorer som 
avgjør vårt engasjement 
i en menighet. Uansett 
trenger vi hverandre, 
noen eller noe vi kan 
identifisere oss med, 
ha vennskap med, dele 
troen, tvilen og livet med.  
 
Skal vi lykkes med å 
komme dit Gud vil med 
vår menighet, tror jeg vi 
først må lytte til Han 
som har ledet denne 
menigheten fra starten 
og frem til dit den er i 
dag. Så må vi dele; dele 

hverandres erfaringer, 
håp og drømmer.  
Nederlag og oppturer. 
Sorger og gleder.  
 
Som nyvalgt leder ønsker 
jeg å komme i dialog med 
deg. Det samme gjelder 
for hele ledergruppa. 
For noen passer det 
best på tomannshånd, 
men jeg oppfordrer deg 
også til å delta på menig-
hetsmøter, gudstjenester 
og andre arrangement 
der vi naturlig møtes i 
kirken. Og kanskje burde 
vi etablere nye møte-
plasser? 
 
Siste dagen på familie-
leiren i sommer kom et 
ektepar bort til meg for 
å si ”ha det”. Kona har 
tårer i øynene når hun 
forteller at mannen ble 
kristen kvelden før. 
Nærmere 20 nye barn har 
begynt i barnearbeidet  
i høst. Over 30 ung-
dommer overnattet på 
”Kick off”, og 2 unge 
mennesker er døpt. 
Historiene er flere, og 
de skal bli ennå flere.  
 
Jeg har tro på menigheten! 

Bli ”Fadder” 
for en  

eller flere  
ungdommer 

 

 

Pastor Sveinung Vaagen 
presenterte en fadder-
ordning overfor menig-
hetens ungdommen på 
menighetsmøtet den 27. 
september. 
 
Det handler om å be for 
ungdommene, hilse på 
dem i kirka og høre 
hvordan det går med dem. 
 
Ønsker du å delta som 
fadder kan du melde deg 
på til Sveinung Vaagen på 
452 34 508  eller  
sveinung.vaagen@baptist.no 
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Hun er et aktivt 
medlem i Skien baptist-
menighet,  Arnhild 
Sommer Edvardsen. 
En person med mange 
kvaliteter og talenter 
som hun bruker i 
tjenesten for Gud 
og medmennesker. 
Engasjement er hennes 
”varemerke”. Men 
så hendte noe en dag 
– noe uventet … 
 
av Ragnhild Aasheim 

”Fortell, Arnhild!” 
 
”Vi skulle ha kvalitetstid 
sammen, Yvonne og jeg, 
sammen med hesten som 
Yvonne trente. Alt var så 
idyllisk og avstressende: 
Jeg hadde hjelmen på 
plass, gode ridesko, og så 
bar det luntende av sted. 
Mamma, skulle tru du 
hadde ridd før, sa Yvonne. 
Jo, jeg følte meg tøff! 
Plutselig blir hesten urolig 
og skremt. Yvonne drar i 

seletøyet for å ta kontrollen, 
men urutinert som jeg var, 
klarer jeg ikke å holde meg 
fast. Når hesten reiser seg 
opp og steiler, flyr jeg ut av 
salen. Jeg prøver å beskytte 
meg med hendene, men 
lander på rumpa. 
Det er sååååå vondt at 
jeg kaster meg over på 
sida. Stikkende, skjærende 
smerter rir gjennom 
kroppen. Kan ikke røre 
meg, får nesten ikke puste. 
Yvonne ringer etter hjelp. 

Lørdag 15.mai 2010 

Når det uventede skjer! 

Arnhild og hesten Kima Noki 1 ½ år etter ulykken.  
Foto: Arnhild Sommer Edvardsen 
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ulykken ble det et nytt 
opphold på sykehuset. Da 
tok de ut alt som var satt 
inn. Deretter var det å 
komme i gang med nye 
treningsopplegg for muskler 
og skjelett, og å lære av-
spenningsteknikker. Nå 
gjenstår fortsatt trening og 
tålmodighet.” 
 
”Du nevnte betydningen 
av menighetsfellesskap. 
Hva med ditt personlige 
forhold til Gud i denne 
vanskelige perioden?” 
 
”Det som jeg har vært 
gjennom, har ikke på-
virket mitt forhold til 
Gud. Han sender hjelp 
på mange måter, og 
det er opp til meg å se 
dem og å ta valgene. 
Gud gir styrke når det 
er som mørkest. Jeg er 
ikke bitter. Det kunne 
ha vært så mye verre. 
Å ha et åpent sinn gir 
mange muligheter Jeg 
vet det er viktig for 
meg å sette grenser for 
engasjement. Men: 
Jeg ønsker samtidig å 
fortsette å være med i 
det som Gud mener jeg 
kan greie!” 

Så kommer  politi og 
ambulanse.” 
 
”Yvonne var tilskuer til 
at hennes mamma falt av 
hesten. Hvordan taklet 
hun dette?” 
 
”Hun var så rolig, tok seg 
av hesten, fikk av meg 
skoene, hentet pledd til 
meg, og ringte til Harald. 
Da jeg ble lagt på båre og 
hun så smertene mine, 
kom reaksjonen. Heldigvis 
ga politiet tilbud om hjelp 
hvis hun ville være med til 
sykehuset.” 
 
”Så bar det til sykehuset 
med deg. Hva skjedde 
der?” 
 
”Undersøkelsene med bl.a. 
røntgen var helt grusomme. 
De fant et komprimert 
brudd i en virvel og et 
annet brudd på utsiden. 
3 dager ventet jeg før jeg 
ble operert – dager i døs 
av morfin for å lindre noe 
av smertene. Operasjonen 
gikk greit, og jeg lå igjen i en 
seng med masse skruer og 
stenger langs ryggraden. 
Jeg trente med prekestol 
og i trapper. Musklene var 
blitt slappe, skruene presset 

utover i den tynne huden. 
Det var kanskje ikke så 
rart at jeg i fortvilelse fikk 
følelsesladde utbrudd noen 
ganger, og så mørkt på 
framtida. Etter 2 uker ble 
jeg utskrevet.” 
 
”Hvordan var det å måtte 
reise fra ekspertisen på 
sykehuset?” 
 
”Da det nærmet seg hjem-
reise, kom panikken: 
Hvordan skulle jeg klare 
alt hjemme? Hvordan skulle 
det gå med meg de 8 
timene som Harald var på 
jobb hver dag? Og ikke 
kunne kjøre bil!  
Jeg er så heldig at jeg får 
være med i et stort menig-
hetsfellesskap. Flere tilbød 
seg å kjøre meg til fysio-
terapeut, og Else Holte og 
Dag Nordli ble mine støtte-
kontakter.” 
 
”Hvordan har utviklingen 
vært?” 
 
”En periode var det stor 
fremgang, og jeg så et håp 
om å bli fort den gamle 
igjen. Så kom vinteren, jeg 
hadde begynt å jobbe, jeg 
ble fort sliten, og kroppen 
stagnerte. Ett år etter 
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Gledesstrålende for-
teller han dette, 
Christian, 8 år. Og 
mamma Merethe til-
føyer – like gledes-
strålende som sønnen: 
”Så jeg har fått bønne-
svar!”  
De var på familieleiren 
på Vegårtun, hele 
familien Lysø Sølyst: 
Mamma Merethe og 
pappa Martin, og barna 
deres David (3 år), 
Martine (6 år) og 
storebror Christian.  
 
av Ragnhild Aasheim 
 
”Martin, hva skjedde egentlig 
med deg på leiren?”  
 
”På en kveldssamling 
bestemte jeg meg for å bli 
en kristen. Jeg fortalte det 
til Merethe rett etterpå, 
og bekjente det for andre 
da jeg deltok i nattverden.” 
 
”Var det et spesielt 
vekkelsesmøte som 
gjorde at du tok denne 
bestemmelsen?” 
 

”Det var på en mann-
samling, der vi hadde 
samtaler i grupper. Noe 
av det vi snakket om, var  
at vi som foreldre hadde 
ansvar for å bringe troen 
videre til barna våre. Da 

skjønte jeg at nå var det på 
tide at jeg tok et kristent 
standpunkt.”  
 
”Hvordan var ditt forhold 
til kristendom og menig-
het før du kom på leir?” 

Bønnesvar på familieleir 

”Pappa ble kristen!” 

Foran fra venstre: Christian og Martine 
Bak fra venstre: Martin og Merethe med David på fanget. 

Foto: Sondre Stensbøl 
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”Jeg har vært positiv til 
kristendom, men jeg har 
ingen kirkelig bakgrunn. 
Det har jo Merethe. 
Hennes farfar Willy Lysø 
var i sin tid pastor i menig-
heten, og Merethe ble 
døpt for ca. 5 år siden. 
Hun er engasjert i barne-
arbeidet og deltar i guds-
tjenestene med å synge 
solo eller sammen med 
Christian og Martine. 
Jeg har ofte gått sammen 
med Merethe og ungene 
til kirken. Det har vært 
fint å høre de synge, og 
jeg liker opplegget i guds-
tjenestene”.   
 
”Men hvilket utbytte har 
du ellers hatt av å gå i 
kirken?” 
 
”Etter hvert følte jeg en 
slags tilhørighet, fordi jeg 
fikk venner der. Jeg lærte 
mye, og jeg fikk en del å 
tenke på. Så den torsdags-
kvelden på leiren var jeg 
klar for å bli en kristen.” 
 
”Merethe, hva var din 
reaksjon da Martin for-
talte deg at han hadde 
tatt denne avgjørelsen?” 
 
”Jeg begynte å gråte! Men 

det var gledestårer, altså. 
For da visste jeg at jeg 
hadde fått bønnesvar!” 
 
”Hva kan du ellers for-
telle om leiropplegget?” 
 
”Programmet var helt flott. 
Hver dag var det møter 
på formiddagene, kvelds-
kafé med lovsang og vitnes-
byrd, og mannsamling og 
kvinnesamling. 
Selvfølgelig var det også 
tid for andre aktiviteter, 
bading og lek og turgåing, 
så dette var en flott ferie-
uke for hele familien.” 
 
”Var det noe program 
for barna, Christian?” 
 
”Åja, vi kunne gjøre mye: 
Bade, leke, kjøre tube 

(en lek i vannet …), være 
på barnemøter. Helt topp 
å være på familieleir!”  
Martine tilføyer: ”Vi 
hadde det veldig gøy!” 
Og 3-årige David sier 
seg enig – med et stort 
smil: ”Jaaa!” 
 
Familien Lysø Sølyst 
var på leir også i fjor 
sommer. Med de 
positive erfaringene 
fra den, ble det viktig 
for familien også å 
reise dette året. 
Denne gang fikk de 
ennå en dimensjon i 
sine leiropplevelser: 
Martins avgjørelse 
om å bli en kristen, 
og bønnesvar for 
Merethe!  

Leirbål - kos fra familieleiren på Vegårtun 
Foto: Anne G. Therkelsen  
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Ny virkegren 

Telemark Chin Church 

TCC ble stiftet 9. 
april  2011 av chin-
folket i Telemark og 
ble den 4. september 
innviet til en virke-
gren i Skien baptist-
menighet.  
 
av Kari Sæthre 
 
Gi troen videre 
”Telemark Chin kirke” 
ble stiftet fordi chinfolket 
i Telemark ønsket å 
hjelpe hverandre til å ta 
vare på troen og å gi 
den videre til sine barn. 
Chinfolket fra Burma 
har i lengre tid vært 
samlet til møter og 
gudstjenester i Skien 
baptistmenighet. Å 
bruke sitt morsmål i 

forkynnelsen er viktig. 
Samtidig er det viktig at 
barn og unge får god 
kontakt med norske 
barn og unge i kirken.  
 
Ivareta hverandre 
Ledelsen i Skien baptist-
menighet kom i felles-
skap med chingruppa 
frem til at ved å vær en 
virkegren i menigheten 
gikk det an å ivareta 
chingruppas identitet og 
ønsker. Samtidig vil 
ikke den norske delen 
av menigheten miste 
kontakte med dem og 
da spesielt barn og unge 
som vokser opp. Skien 
baptistkirke har i flere 
år reist på husmøter til 
Ulefoss, Gvarv og i Bø. 

Mange norske har dermed 
blitt gode venner  med 
mange av chinfolket. 
 
Møter 
TCC samles til guds-
tjeneste 3 av 4 søndager 
i måneden. En søndag i 
måneden er hele menig-
heten samlet.  I tillegg 
arrangeres ulike samlinger. 
I høstfeieuka var chin - 
ungdommen samlet fra 
tirsdag til søndag på 
ungdomscamp. De over-
nattet i kirken og hadde 
undervisning og ulike 
aktiviteter. 
 
Styret 
TCC har et eget styre, 
egne vedtekter og er en 
egen juridisk enhet i Skien 

Ledelsen i Telemark Chin Church sammen med pastor Sveinung Vaagen. 
Foto: Jan Sæthre 
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baptistmenighet. Styret 
ivaretar ulike oppgaver. 
Za Kung Mang To fra 
Ulefoss er valgt til leder 
og Peter Lian fra Skien 
er nestleder. I tillegg til 2 
sekretærer og 2 kasserere 
er det valgt ungdomsleder, 
kvinneleder, søndagsskole-
leder og en valgkomite. 
De som er medlemmer 
i Telemark Chin Church 
er også juridiske med-
lemmer i Skien baptist-
menighet 
 
Gudstjeneste og fest 
Søndag 4. september var 
det stor fest for å feire 

dette. Pastor Sveinung 
Vaagen var innbudt til å 
tale og flere norske var 
sammen med chinfolket 
og gledet seg sammen 
med dem. Peter Lian fra 
Skien ledet innvielsesfesten. 
Det var fellessang, solo-
sang og korsang. Det var 
også en høytidelig stund 
da hele lederskapet ble 
innviet. Pastor Sveinung 
Vaagen ba for dem alle 
og for den tjenesten de 
nå har sagt ja til. Chin 
ungdomskoret sang en 
flott sang som de kalte 
Sunglawi Rian a si. 
Oversatt til norsk blir 

det Dette er et verdifullt 
oppdrag.Vai Vai ledet 
en dialog med forsam-
lingen, hvor det ble lest 
fra Rom 8, 35 og 37 - 
39 og Filip. 2, 5 -10. 
Til slutt spiste alle en 
flott middag sammen.  

Glimt fra innvielsesfesten med deilig middag søndag 4. september 
Foto: Jan Sæthre 

Leder for Telemark Chin Chuch 
Za Kung Mang To 

Foto: Jan Sæthre 
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”Vårt arbeid er ikke 
slutt”, skrev pioner-
misjonæren Frithjof 
Iversen i 1960. Da 
hadde Det norske 
Baptistsamfunn hatt 
misjonsarbeid i Kongo 
i ca. 40 år, og i løpet 
av denne tiden sendt 
ut 40 misjonærer. Og 

han skrev videre: ”Vi 
er bare kommet til en 
milepel, og det kan 
være mange milepeler 
forut. Først når Herren 
kaller oss opp til høyere 
tjeneste, kan vi legge 
sverdet ned.”  
 
av Ragnhild Aasheim 

Javisst har det vært mange 
”milepeler” i vår Kongo-
misjon, og de har alle sine 
historier: Gledelige og 
triste, forhåpningsfulle 
og bekymringsfulle. I 
vår menighet har vi 
hatt ”nærkontakt” med 
historiene gjennom våre 
egne Kongo-misjonærer 

Kongomisjon anno 2011 

Nye spennende prosjekter 

Tidligere misjonærkolleger Anne- Britt Eines og Else Holte. 
Foto: Arne Holte  

Greta og Johannes Holte, 
Else og Arne Holte, Arn-
hild og Harald Edvardsen. 
I september inviterte 
Allehånde ved sin leder 
Else Holte til misjons-
møte. Kveldens gjest var 
Elses tidligere misjonær-
kollega i Kongo: Anne-
Britt Eines. Med stort 
engasjement, i ord og med 
bilder, ga hun oss glimt 
fra misjonsarbeidet slik 
hun opplever det i dag. 
 
Men først noen personalia: 
 
”Jeg er 66 år, gift med 
Gunnar Jan, mor til 2 og 
bestemor til 2, og har ut-
dannelse som sykepleier, 
jordmor og sykepleielærer. 
Som ganske ung fikk jeg 
et tydelig misjonskall. Det 
var dette kallet fra Gud 
som ble drivkraften når 
det gjaldt hvilken utdanning 
som var aktuell for meg i 
misjonens tjeneste.  Jeg 
opplevde det som Guds 
ledelse da jeg ble opptatt 
som elev på sykepleierskolen. 
Første gang jeg reiste til 
vårt misjonsfelt i Kongo 
(Zaire) var i 1975.” 
 
”Etter noen år i tradisjonell 
misjonstjeneste ble det 

en annen dreining. Stikk-
ord er ”Helseprosjekt”, 
”Aksjon Barn i Kongo” 
og ”Prosjekt Mor - Barn.” 
Hva ligger det i disse 
betegnelsene?” 
 
”I 2004 fikk jeg forespørsel 
om å være med i et NORAD
-støttet helseprosjekt. Noe 
nølende svarte jeg ja. For 

jeg tenkte at hvis jeg kunne 
gjøre noe for barna, så ville 
jeg være med. Vi hadde 
allerede fått NORAD-støtte 
i 15 år, og senere ble 
perioden forlenget. I år er 
siste året vi mottar støtte. 
Fra nå av må vi selv samle 
inn midler for å videreføre 
arbeidet.” 
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 Handicap-sykkelen gir nye muligheter 
Foto: Anne - Britt Eines  
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”Hva betyr det i praksis 
for deg?” 
 
”Jeg har sett mye nød i 
Kongo – på alle områder. 
Spesielt har det vært veldig 
vondt å se små barn som 
er håpløst syke fordi de 
ikke er blitt vaksinert eller 
har fått medisiner. Derfor 
kom AKSJON BARN I 
KONGO i gang, et arbeid 
med fokus på barn og 
barns helse. Dette pro-
sjektet har vært uavhengig 
av Helseprosjektet, men vi 
har jobbet i regi av dette. 
Sammen med Simonette 
Håland har jeg samlet inn 
penger, og vi har selv tatt 
dem med til Kongo. Takket 

være givere i hele Norge har 
vi kunnet kjøpe medisiner, 
spesielt til barn, handicap-
sykler, og noe utstyr til 
skolene.” 
 
”Hva med PROSJEKT 
MOR - BARN?” 
 
”Det er en naturlig opp-
følging av de tidligere pro-
sjektene. Baptistsamfunnet 
lager i disse dager en 
informasjonsbrosjyre, og 
det er å håpe at mange 
forstår behovet for hjelp. 
De som ønsker å delta i 
dette spennende prosjektet, 
kan sende små eller store 
beløp til flg. konto:  
3000.25.14290.  

Vi trenger støttespillere!” 
 
Sier en engasjert 
misjonær, som siden 
2004 har vært 11 
ganger i Kongo, hver 
gang med en varighet 
av 4-8 uker, kjøpt inn 
utstyr for noen tusen, 
kjørt mange mil for å 
dele ut, oppmuntre, 
lytte, hjelpe. 
En kvinne som har sagt 
ja til mange utford-
ringer. Som evner å 
se muligheter 
framfor problemer. 
Som bruker følgende 
ord om sin misjons-
tjeneste: ”Dette er 
grådig moro!”   

Bibelutdeling til 6.-klassinger  
Foto: Anne - Britt Eines 

 17 

I høst startet vi opp 
en ny aktivitet kun for 
jenter i regi av kirka 
vår. Det heter Jente-
sprell og er for alle 
jenter fra 1. til 7. klasse. 
Vi har lagt opp til 
et allsidig program 
annenhver torsdag 
mellom 17 og 19. 
 
av Liv Marit Taranger og  
Anne Lene Romsdalen 
 
Første gangen vi møttes 
i slutten av august, var vi 
overraskende 21 jenter 
+ ledere. Nå teller vi 30 
jenter på listen vår! Det 
er helt fantastisk å se 
gleden jentene viser over 
å være med på Jentesprell. 
Til nå har vi vært på bade-
tur på Bliva, spikketur 
ved Alvehiet i Vindalsåsen 
og natursti i Barnas skog 
på Venstøp, og vi gleder 
oss til å ta fatt på de neste 
torsdagene. Vi har leker 
og andakt hver gang vi 
møtes. Ettersom det har 
vært MANGE på treffene 

våre, setter vi stor pris 
på at vi har god hjelp av 
noen mammaer og en 
bestemor! 
Vårt mål med gruppa er 
at jentene skal bli godt 
kjent med Jesus og med 
hverandre og at vi skal 
ha det moro sammen i 
mange ulike aktiviteter 
ute og inne. Videre kan 

nevne at vi skal på suppe-
tur, tegne med kull, ha 
juleverksted og bake 
fram mot jul. Og vi gleder 
oss til å fortsette med 
Jentesprell i tiden frem-
over! 
Ønsker du å vite mer, 
så ta kontakt med Liv 
Marit Taranger eller 
Anne Lene Romsdalen. 

Nytt tilbud til jenter 

Jentesprell!  

Jentesprell i full fart med ”Bro - Bro brille.” 
Foto: Liv Marit Taranger 



 18 

En gang på våren fikk 
jeg, og mange andre 
ungdommer, et veldig 
interessant tilbud: Å 
bruke sommerferien 
vår til noe annet enn 
vi ellers pleide! Jeg 
angrer ikke på at jeg 
takket "ja" til en hel 
måned med mange 
minneverdige øyeblikk.  
Det som fikk meg til 
å være med på opp-
legget, var at jeg ville 

få en mulighet til å 
oppleve noe nytt og 
spennende, reise rundt 
i Norge, og virkelig 
møte Gud gjennom å 
lære mer om det jeg 
tror på. 
 
av Robert Aleksandravicius 
 
Vi var 3 jenter og 3 
gutter i Sommerteamet. 
3 ungdommer var fra 
Drammen, 1 fra Kragerø, 

1 fra Ålgård, og så meg 
fra Skien.  
Etter mye kjøring kom vi, 
6 spreke ungdommer 
sammen med vår inspi-
rerende og fantastiske 
leder Inger Lise Salvesen, 
til Sommerfesten i Rørvik. 
Der var de fleste av oss 
ledere for ungdomsopp-
legget Track, mens  
Natalia fra Drammen og 
jeg var medansvarlige 
for barnemøtene.  

Meningsfylt ferie 

Sommerteamet svarte til 
forventningene 

Robert Aleksandravicius 
Foto: Sveinung Vaagen 
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Vi hadde mange forskjellige, 
ofte slitsomme oppgaver, 
men vi klarte det utrolig 
godt og fikk mye ut av 
det. Heldigvis fikk også 
vi som var i Sommerteamet 
mulighet til å være med på 
noen av de fellesmøtene 
som ble arrangert, og det 
er vi takknemlige for.  
 
Etter 6 innholdsrike dager 
i Rørvik reiste vi dit vi 
skulle være i 3 uker, nemlig 
Ålgård. Der skjedde det 
mye interessant. Det 
viktigste, og det som var 
den egentlige meningen 
med Sommerteamet, 
var ledertreningen. Vi 
hadde mange diskusjoner 
om hvordan vi kan bli gode 
ledere, bl.a. hvordan vi skal 
reagere på forskjellige 
ting som skjer i felles-
skapet. Det jeg likte best, 
var at Inger Lise gjorde 
oss bevisste på at vi har 
mye ansvar, og at det 
må mye arbeid til for å 
bli en god leder som folk 
virkelig kan stole på.  
 
På Ålgård fikk vi veldig god 
kontakt med mange av 
de lokale ungdommene. 
Vi arrangerte filmkvelder, 
hadde mye lek og moro, 

men samtidig prøvde vi å 
få til noen seriøse samtaler 
også. De 4 siste dagene 
ble spesielle. Da var vi 
med på Norway Chin 
Christian Youth Conference! 
Det var et arrangement 
for Chin-ungdommer fra 
hele landet. Det kom rundt 
400-500 mennesker, og 
det må jeg si var over-
veldende. Vi jobbet som 
medledere på konferansen, 
og var med på mye 
spennende. Noen ganger 
var det slitsomt, siden vi 
ikke skjønte språket. 
Men Chin gjorde alt de 
kunne for at vi skulle føle 
oss velkomne. Det var 
mange som kom og 
spurte om hvordan vi 
hadde det og om det var 
greit å være der. Utrolig 
koselige mennesker, alle 
sammen.  
 
For å oppsummere det 
hele - Sommerteamet 
var sånn som jeg hadde 
forventet, men egentlig 
enda bedre. Jeg opplevde 
Guds godhet gjennom 
de menneskene jeg møtte 
denne måneden, og det 
føltes godt å lære noe nytt 
i den slappe sommertiden.  

 

Velkommen til  
Luksefjellhytta 
 
Luksefjellhytta tihører 
Skien baptistmenighet 
og kan leies av grupper 
og familier. Hytta ligger 
sentralt til i Luksefjell. 
Det er bilvei helt til døra.  
Hytta har en stor stue 
med kjøkkenkrok. På 
kjøkkenet er det kjøle-
skap, komfyr, kaffetrakter 
og vannkoker. Det er 
dekketøy til ca. 20 personer. 
På loftet er det 2 sove-
rom med total senge-
plass til 12 - 16 personer. 
Hytta har også innlagt 
toalett, dusj og badstue. 
 
Ønsker du å leie hytta 
tar du kontakt med Ruth 
og Ronald Brynhildsen 
på  35 53 51 03 eller  
911 74 853. 
 
Ønsker mer informasjon 
kan du se på menighetens 
hjemmeside  
www.skienbaptist.no 
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12.-13.august startet 
Friluftsgutta sesongen 
med en overnattings-
tur i lavvo på plassen 
vår, ved Slettevannet.  
 
av Richard Skyer 
 
Turen var for de største 
guttene. Vi var to voksne 
og åtte barn. Med strå-
lende sol og blikk stille 

vann, var det ikke noe å 
si på humøret da vi la i 
vei med kanoene. Vi 
hadde en kjempefin tur 
med mange gode fri-
luftsopplevelser. Det ble 
mye lek, fiske, bading, 
padling og pølsespising. 
To av guttene var ekstra 
fornøyde over å ha fått 
sine første fisker noen-

sinne. Totalt fikk vi mellom 
30 og 40 ørreter og tryter, 
den største var nesten 
400g. 
 
Friluftsgutta samles annen-
hver torsdag, og er for 
gutter fra 1.klasse og 
oppover. Vi vil gjerne 
ha flere med oss, også 
voksne. 

Bare for gutter 

Overnattingstur med  
Friluftsgutta ved Slettevannet 

Friluftsgutta ved Slettevannet  
Foto: Richard Skyer 
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Ni flotte ungdommer 
tar del i årets kon-
firmantunderving. 
De samles annen-
hver onsdag og vil 
ha sin avslutning i 
mai til neste år. 
 
av Kari Sæthre 
 
Ungdommene har al-
lerede vært på week-
endtur til Kalvøysund 
den 9. – 11. september. 
I slutten av november 
blir det nok en weekentur. 

Da går turen til Vatnar.  
Søndag 18. september 
ble konfirmantene  
presentert i kirken. 
Årets konfirmanter er 
fra venstre:  Louise 
Andersen, Rebekka Larsen 
Teigen, Jenny Sørheim 
Johnsen, Sonja Solvang 
Foss, Maryam Nather, 
Erik Ølmheim Gurholt.  
Bak fra venstre på bildet 
står Giedrius Aleksandra-
vicius, Håvard Hole og  
Van Duh Lian Sa Thin. 

Adventskveld 
 

Tirsdag 29. november 
kl. 18:00 er det advents-
kveld i kirken.  
  
Inntektene fra kvelden 
går til evangelisering i 
DR. Kongo og til arbeid 
blant flyktninger fra 
Burma. 
 
Snart blir det muligheter 
til å kjøpe og å selge 
lodd. Årets loddbøker 
leveres ut i disse dager. 
 
Det vil også i år bli salg 
av julebakst. Herved går 
oppfordringen til alle 
som liker å bake. Start 
å bak nå, så rekker du 
mange slager, som kan 
selges denne kvelden. 
 
Komiteen oppfordrer 
alle til å bidra med 
gevinster til åresalget. 
Kjøp gevinster som du 
selv kunne tenke å vinne. 
 
Ta kontakt med Anette 
Kløverød, Bjørg Hafredal, 
Reidun Johannessen, 
Else Holte eller Solfrid 
Bergsland, om du har 
noen spørsmål. 

Årets konfirmanter 

Konfirmant 2012 
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 900 66 715  

 35 58 89 00 

Prinsessegata 5  3724 Skien   m-torvet@online.no   www.musikktorvet.no  

 

Misjonsgaver  

kan sendes til bankkonto 
2680.34.04266 

Ønsker du å bli medlem i  
Skien baptistmenighet? 

kontakt 
Pastor Sveinung Vaagen 

 452 34 508  sveinung.vaagen@baptist.no 
eller 

Menighetsleder Harald Dønnestad 
 92013186  hadoenn@online.no 
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Informasjon fra programkomiteen 

Spennende høst i Baptistkirken 
Så mye nytt er det 
muligens ikke i for-
bindelse med høstens 
møter, men vi tror det 
blir et variert program 
som samlet sett opp-
leves ”spennende”… 
 
av Odd Kløverød 
 
Gudstjenestene 
Når dette leses, er allerede 
august og september over. 
Søndagsmøtene i kirka 
har hatt ulike ledere, 
talere og sangkrefter. 
Slik vil resten av høsten 
også bli.  
Vi er glade for at vår 
pastor, Sveinung Vaagen, 
taler oftere på guds-
tjenestene i høst enn i 
vår. I tillegg taler som 
vanlig noen av våre ”egne”. 
Dessuten kommer 
Magnar Mæland og taler 
30. oktober i forbindelse 
med at han skal til byen 
på ”Levende tro” kon-
feranse (se egen omtale av 
konferansen et annet sted 
i bladet), og 18. september 
hadde vi som kjent besøk 
av Per Øvergård.  

I høst kan vi også glede 
oss over et tilbud til barna 
på bortimot alle møter. 
Det er mer BALUBA, 
og barnearbeiderne 
prøver å få til opplegg 
for de minste også de 
søndagene det ikke er 
Baluba. Når det gjelder 
sang og musikk, bruker 
vi stort sett egne krefter. 
Trygve Wikstøl var i kirken 
9. oktober, og Sara Låås 
besøkte oss 11. september.  
 
Advent 
Om vi ser fram mot jul 
og advent, er det også i 
år overlatt til et eget 
”juleteam”. Det betyr at 
vi i Programutvalget 
ikke vet noe særlig om 
det som skal skje, men 
det gjør ingenting! Vi 
har stor tillit til at jule-

teamet skal gi oss noen 
spennende advents-
møter…. 
 
Jenteprell 
Det meste av menighetens 
øvrige program, er stort 
sett det samme som før 
ferien. Det er Trall, Logos, 
Allehånde, Etter skoletid 
osv; aktiviteter vi er godt 
kjent med. Nytt dette 
halvåret, er ”Jentesprell”! 
Det er jentenes svar på 
”Friluftsgutta”, og begge 
aktiviteter er på torsdag 
ettermiddag.  
 
Alphakurs  
Alpha har vi hatt i menig-
heten før, men det er noen 
år siden. Det er igjen Jan 
og Kari Sæthre som har 
hovedansvaret for dette 
tilbudet som startet i 
slutten av september. 
Kurset går over 10 man-
dager. Midtveis i kurset 
er det en hel kurslørdag 
og det hele avsluttes 
med Alpha - middag den 
12. desember. 



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

Siste helga i oktober, 
28.–30., arrangeres 
Levende Tro-konferanse 
i Skien baptistkirke.  
 
av Sveinung Vaagen 
 
Levende Tro er et materiell, 
utgitt av Norske baptisters 
barne- og ungdomsfor-
bund (NBUF), som skal 
hjelpe menighetene til å 
lage helhetlige planer for 
barne- og ungdomsarbeidet. 
I tillegg er det lagt stor 
vekt på at de viktigste 
trosopplærerne for barn 
og ungdom ikke er pastorer 
og lederne i barne- og 
ungdomsarbeidet, men 

foreldre og nære om-
sorgspersoner.  
 
Levende Tro handler også 
om hvordan mennesker 
kan bli utrustet av menig-
heten til å gi troen videre. 
 
Konferansen er for 
pastorer, ledere, ung-
domsledere og barne-
ledere i norske baptist-
menigheter. Det kommer 
tilreisende fra Rogaland, 
Sørlandet og Østlandet. 
De som kommer lengst 
bortefra, overnatter privat 
i hjem i menigheten, fra 
fredag til søndag. Litt av 
hensikten er også nett-

verksbygging mellom 
personer som er engasjert 
i samme type arbeid i de 
ulike menighetene. 
 
Fredag ettermiddag er det 
en samling for pastorer 
og menighetenes hoved-
ledere. Lørdag fra 10 til 
20 er det undervisning, 
presentasjon av Levende 
Tro, diskusjoner og arbeid 
med lokale trosopplærings-
planer. På gudstjenesten 
søndag formiddag taler 
pastor i Stavanger baptist-
menighet, Magnar Mæland, 
over temaet «Jeg er en 
trosopplærer». 
 


