SKIEN BAPTISTMENIGHET
4/2011 - Årgang 25

Vennehilsen
fra Teheran
Side 6

De har gitt
troen videre
Sidene 7, 8 og 9

Fellesskap
og Levende
tro i DNB
Sidene 12 og 13

Ikke bare
eventyrlyst
Sidene 14 og 15

Nye framtid
i USA for
familien Sam
Sidene 16 og 17

Julehilsen
fra studentene

2

3

Snart 2012… …
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
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
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Lian Biak Hu Sapai
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Stian Taranger
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Allehånde
Else Holte
99 54 84 24
Telemark Chin Church
Za Kung Mang To
35 94 44 59

Året 2012 nærmer seg med stormskritt og jeg
liksom bare følger med. Du og jeg har ingen
annen mulighet. Sånn er det og sånn vil det
bestandig være.
Når jeg tenker ett år frem i tid, tenker jeg at det
er lenge. Jeg ser mange muligheter og tenker at alt
jeg ikke fikk gjort i år skal det nok bli tid til når et
nytt år kommer.
Erfaringen min og fornuften min sier at et år går
ganske fort. Når jeg tenker etter, synes jeg ikke
det er lenge siden vi begynte på 2011.
Dette har sikkert noe med alderen å gjøre, siden
jeg godt og vel har rundet de femti.
Men uansett har jeg fått øynene opp for at det er
viktig å ha litt rom til uforutsette ting.
Hva er nå slike uforutsette ting? Det er ting som
jeg helst ikke ønsker skal skje. Jeg kan bli syk,
familien rundt meg kan trenge min støtte, bilen
min kan gå i stykker, huset mitt kan trenge
reparasjon her og der. …. Alt dette krever
dyrebar tid fra meg.
Men er det ikke disse tingen livet handler om?
Livet handler om at jeg må kunne ta vare på meg
selv og dermed kan jeg hjelpe mennesker rundt meg.
Mitt ønske for meg selv og for alle som leser
Veiviser’s er - ” Gi Gud dagen din og la Han
hjelpe deg med å fylle den med innhold”.
Da vet jeg at du og jeg vil se Hans nærhet i alt som
vi foretar deg. Tenk så spennende. Ikke la denne
sjansen gå fra deg. God Jul og Godt nyttår.
Kari Nøtland Sæthre

Andaktshjørnet

Lys over livet
av Jan Arnth Larssen
Jan Arnth Larssen

Det blir tidlig mørkt på
denne årstiden. De fleste
er ikke så glad i mørke
rom eller gater. Derfor
tenner vi lys både inne
og ute. Det gir en god
lunhet inne og en trygghet
ute. Fra leiligheten vår
har vi et vidstrakt utsyn
over Gjerpensdalen og
Frogner. På klare, mørke
kvelder er det ganske
flott å se alle lysene som
skinner fra vinduer og
gatelykter. Jesus brukte
ordet LYS for å beskrive
sin oppgave i verden: Jeg
er kommet som et lys til
verden forat hver den som
tror på meg ikke skal bli i
mørket. (Joh.12,46).
Jeg er verdens lys, den
som følger meg skal ikke
vandre i mørket, men ha

livsens lys. (Joh.8,12).
Her sier Jesus noe om
seg selv, om oss og om
den verden vi lever i.
Han sier at verden
egentlig er et mørkt sted.
Den er preget av det som er
negativt; forvirring, ondskap,
egoisme, ukjærlighet,
håpløshet. I dette mørket
famler mennesker omkring.
Inn i denne verden kommer
Jesus med sitt lys. Lyset,
som gjør at det forvirrede
og letende menneske
kan finne sin vei ut av
mørket, veien til Gud.
Men, lyset er avslørende.
Det vi ikke ser i mørket
kommer klart fram i lyset.
Når Jesu lys treffer oss,
kommer sannheten om
oss for en dag. Ubehagelig!
Derfor foretrekker mange å
ikke komme til Jesus.

Slik var det på Jesu tid,
slik er det i dag. Men, Jesu
lys avslører ikke for å
straffe, men for å tilgi og
frelse.
Hver advent og jul gjenopplever vi Jesu komme
til oss som verdens lys.
Det er flott og stemningsfullt med all lysprakten
rundt oss, den vi sørger
for selv. Langt viktigere
er det at Kristuslyset får
opplyse vårt indre, slik
at vi kan se den vei vi skal
gå gjennom livet. All
lysprakten rundt oss
slokner ganske snart.
Det lys Jesus tenner i
vårt indre slokner ikke
når høytiden er over.
Det stråler livet ut!
Velsignet høytid!
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Vi gratulerer
Mitt
bibelvers 30 år

Ah Thi
Khinlay Naw

Kjetil Fjelddalen, 13. februar 2012
Ruben Larssen, 2. mars 2012
40 år
Tor Erik Trainer Flatebø, 3. februar 2012
Charlotte Hegge Wærstad, 7. februar 2012
Tin Fam Van Ngiang, 3. mars 2012
Sai Cuai Hmum Thang, 22. mars 2012
Anja Limi Strømodden, 30. mars 2012
50 år
Ann Kristin Lysø Bugodt, 12, januar 2012

Salmene 100. 1- 5

La hyllingsrop lyde for
Herren, hele jorden!
Tjen Herren med glede, kom
fram for ham med fryd!
Kjenn at Herren er Gud!
Han har skapt oss, ikke vi
selv, til sitt folk og til den
hjord han vokter.
Gå gjennom hans porter
med takkesang, inn i hans
tempelgårder med lovsang.
Lov ham og pris hans navn!
For Herren er god, hans
miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

75 år
Oddny Aslaug Hansen, 2. mars 2012
Ragnhild Aasheim, 25. mars 2012
80 år
Martha Sørensen, 25. januar 2012
85 år
Margareth Gisholt Edvardsen, 28. februar 2012
Døpt
Hanna Vaagen, 13. november
Nye medlemmer
Van Sui Lian Lawrence, 11.desember
Stallar Lawrence, 11. desember

Døde

Dagny Samuelsson, 5. november
Asbjørn Henry Kiste, 30. november

”Én Herre, én tro, én dåp”

Dåpshøytid = Festgudstjeneste
Familie og venner,
barn, unge og voksne
fikk oppleve en flott
gudstjeneste søndag
13. nov. Dåpsvannet
var klargjort, og dåps kandidaten var Hanna
Vaagen, 12 år. Hun ga
sitt vitnesbyrd foran en
stor forsamling, og ingen
kunne være i tvil om at
hennes bestemmelse
om å la seg døpe var
vel overveid. Vi hadde
en prat med Hanna
noen dager etterpå –
for å bli ennå mer
kjent med henne.
av Ragnhild Aasheim

rasket, men tok det fint.”
”Var noen av vennene dine
på dåpsgudstjenesten?”
”Ja, 3 av mine beste venner
var der.”
”Hvordan opplevde du selv
denne gudstjenesten?”
”Jeg var kjempenervøs, men
også glad.”
”Du er ofte i kirken, og
der deltar du på flere
måter. Hva er dine
fritidsinteresser?”
Hanna Vaagen

”Hanna, hvorfor ønsket
Hva har disse leirene
du å bli døpt?”
betydd for din tro?”
”Jeg ville vise at selv om jeg
”Det har vært på leirene
bare er 12 år, så har jeg
at jeg har fått mest tro.
en sterk tro, og derfor var
Der har jeg også fått
jeg klar!”
mange kristne venner.”

”Jeg liker å synge, danse
og turne.”
”Hanna, kan du med noen
få ord si hva du synes er
det beste ved å være en
kristen?”

”Jeg opplever at det
beste ved å være en
”Du har vokst opp i et
”Hvordan reagerte vennene kristen er at jeg alltid
kristent hjem, vært med
dine da du fortalte dem har en som hører meg,
i barnearbeidet, og har
at du skulle bli døpt?”
og det er et flott
stortrives med å være
fellesskap!”
på barne- og juniorleire.
”De ble både glade og over-
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Levende tro
Denne siden blir ikke publisert på internett.

De har gitt troen videre!
I menigheten vår har
vi de siste årene hatt
spesiell fokus på
”Levende tro”.
Midlene kan være
forskjellige i forhold
til tidligere tider,
men målet er det
samme: Vinne nye
mennesker for
Kristus, og legge til
rette for kristen
vekst. Vi har spurt
Alice Hansen (90 år) og
Hans Otto Dønnestad
(70 år) – begge med
lang og variert arbeidserfaring” i menigheten
– om hvem som formidlet troen til dem,
og på hvilke måter de
formidlet troen videre
- i ”gamle dager” …
av Ragnhild Aasheim

”Hva har oppvekst og
foreldre betydd for
gudstroen deres, Alice
og Hans Otto?

”De ikke bare snakket om
sin tro, men levde den ut.
Det var naturlig at mine 2
søstre og jeg gikk til barne”Det er klart at mine
aktivitetene i kirkene i
foreldre la grunnvollen for
nærmiljøet på Skotfoss, så
min gudstro”, sier Alice.

Hans Otto Dønnestad

jeg var på søndagsskole
på Zoar og Junioren på
Frelsesarmeen. Da jeg ble
døpt i 1938, ble jeg
3.generasjons-baptist!”
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”Jeg var også heldig som
fikk vokse opp i et varmt
og godt kristent hjem,
med foreldre som brukte
de nådegavene Gud hadde
gitt dem,” fortsetter Hans
Otto. Og han føyer til:
”Jeg vil alltid bære med
meg den tryggheten som
jeg opplevde hver gang
min mor la armen om
skulderen min før jeg gikk
på skolen, og sang –
sammen med meg –
”Ha takk, o Gud, for dagen!”
Hun var en helhjertet,
kjærlig og omsorgsfull
kristen. Hennes kjærlighet
til Bibelen, hennes bønner
og forbønner vil jeg alltid
bære med meg.”
Dere har begge gjennom
et langt liv vært det som
med rette kan kalles
støttepilarer i menigheten,
med en lang liste
aktiviteter dere har vært
”Det ble mange fine år
engasjert i.
både i Juniorforeningen,
Speidergruppa og søn”Du, Alice, var med å
starte en juniorforening dagsskolen. Det største
og noen år senere (i 1947) var å se mennesker bli
fikk du være med å starte frelst!”
Speidergruppe. Hvordan opplevde du denne ”Senere ble du pastortiden som barne- og ung- kone, og det betydde å
domsleder i menigheten?” flytte til andre menigheter,

Derfor reiste vi rundt på
foreninger og bedrifter der
Svend holdt andakt og vi
spilte og sang. Vi la vekt
på gjestfrihet i hjemmet,
og vi har prøvd å være
trofaste i besøkstjenesten.”

Alice Hansen

sikkert med stadig nye
oppgaver og utfordringer.
Noe spesielt som dere
prioriterte i menighetsarbeidet?
”Noe som Svend og jeg
var veldig opptatt av, var
å spre Guds ord også
utenfor kirkeveggene.

Hans Otto:
”Alle de lederoppgaver
jeg har hatt, har formet
og preget min tro. De
fleste av disse har
medført en sterk fordypning i Guds ord,
som har vært til stor
hjelp. De ulike bibelgruppene jeg har vært
med i, har også betydd
enormt mye for meg.
For alt takker og ærer
jeg Gud som har vært
med meg gjennom hele
livet og gitt meg den
styrke, glede og trygghet
som jeg har vært helt
avhengig av.”

”Hans Otto, du har ved
siden av ditt engasjement
i menigheten også hatt
lederoppgaver sentralt i
Baptistsamfunnet, bl.a.
som Hovedstyreleder. I
menigheten vår har du
hatt et stort engasjement
bl.a. som pianist og
organist, korleder, ungdomsleder og bibelgruppeleder. Hva har du formidlet gjennom disse Alice:
aktivitetene?”
”Hver menighet, hver
oppgave og alle de
”Å gi troen videre har vært menneskene jeg har
mitt fokus i alle de tjenester hatt rundt meg i de
og oppgaver jeg har hatt. forskjellige aktivitetene,
Det aller viktigste i mitt
har formet både min
arbeid for ungdommene, tro og meg selv som
var at de skulle bli frelst
menneske. Det å få stå
og vokse i troen. ”
i en menighet og SE
hva Gud kan gjøre, og
Er det spesielle oppgaver få ERFARE i eget liv
og tjenester som har hva Gud kan gjøre, er
formet gudstroen til
både fantastisk og
våre 2 intervjuobjekter? trosstyrkende!”

Mi Mi får
komme til
foreldrene i
Norge

Mi Mi Naw er datter til
Ah Thi og Ah Dee Naw
fra Burma, som begge
tilhører Skien baptistmenighet. Mi Mi er nå
blitt 11 år. Da mamma
og pappa flyktet fra
Burma ble hun igjen hos
sin bestemor i Putao.
Her bodde hun frem til
mai i år. Da begynte den
lange og vanskelige reisen
til Norge. Siden slutten
av mai har hun ventet i
Bangkok i Thailand på å
kunne komme til Norge.
Nå er endelig papirene
i orden og det kan ordnes
med reise til Norge.
Ah Thi og Ah Dee ønsker
å takke menigheten for
all støtte både økonomisk
og med omsorg og
ikke minst forbønn.
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Friske pust fra studenter

starter jeg på en mastergrad
i økologi ved samme
institusjon.

Hvor er de? Hva gjør de?
Det er ”våre” studenter
det gjelder – de som
for få år siden var
engasjert i vårt barneog ungdomsarbeid –
og som nå er i gang
med utdanning. Etter
videregående fant de
ikke noe passende
studietilbud her i
Grenland, dermed
pakket de kofferter
og forlot familie og
venner. Veiviser’n
har oppsporet 3 av
dem: Sigrid Stensbøl
i Kristiansand, Knut
Andreas Eikland i
Trondheim, Julie
Evensen Holm i
Oslo.
av Ragnhild Aasheim

universitetet der. Jeg
Hei, alle store og små i holder nå på med mitt
Baptisten!
andre år, og er ferdig
Jeg fyller 20 år snart, og våren 2013. Jeg er ikke
er nok en av de yngste helt sikker på hva jeg vil
på mitt studium. Etter å gjøre når jeg er ferdig,
ha fullført videregående, jeg ser fram til å begynne
å jobbe, men vet ikke
flyttet jeg til Kristianhvor eller når.
sand for å begynne på
førskolelærerstudiet på Det er veldig spennende

Knut Andreas Eikland

gjort meg tryggere som
leder, og det har kommet godt med nå når jeg
utdanner meg til å bli en
pedagogisk leder.
Jeg ønsker alle i menigheten
en riktig god jul, og håper
dere i BALUBA fortsetter
det gode arbeidet!
Hilsen Sigrid
Sigrid Stensbøl

å studere, og jeg føler
jeg har funnet det rette
yrket. Den tida jeg har
bodd her, har jeg blitt
kjent med mange nye
mennesker og fått gode
venner, og det gjør det
lettere å bo i en storby.
Jeg tror min erfaring fra
arbeidet i BALUBA har

Hei!
Nå er det snart 2 ½ år
siden jeg forlot Skien for
å dra ut i den store verden
for å bli vis. Hittil har
det ført med seg utrolig
mye spennende! For
øyeblikket går jeg det siste
året av en bachelorgrad
i biologi ved NTNU i
Trondheim, og til høsten

Studiene er krevende.
Men heldigvis er livet
mer enn studier, og de
to siste årene har gått
med på å bygge opp et
ungdoms- og studentmiljø i
Trondheim baptistmenighet.
I høst er vi 14-15 fantastiske
(om jeg skal si det selv)
studenter, som treffes i
bibelgruppe hver 14.dag.
Om jeg har lykkes i å bli
noe visere, tør jeg ikke
svare på, men erfaringene
og velsignelsene er
mange. Jeg takker Gud
for muligheten jeg har til
å tjene Ham med de
gaver jeg har fått – selv i
en hektisk studietid.
Mvh Knut Andreas
Hei, alle dere flotte
baptister.

Julie Evensen Holm

i Tigerstaden!
Første året studerte jeg
markedsøkonomi på BI.
Nå er jeg midt i 2. studieår
som ”prøvekanin” på den
helt nye grunnskolelærerutdanningen. Det er et
utrolig flott studium, og
jeg gleder meg til å
begynne som musikk- og
engelsklærer i ungdomsskolen om 2-3 år.

Jeg har store planer om
å flytte hjem til Skien
Jeg er nå 22 år gammel igjen om noen år, og da
vil jeg gjerne se et
og bor i Oslo. Etter
videregående reiste jeg levende ungdomskor i
1 år med Up with People, kirken vår igjen – jeg ser
som Karianne skal gjøre fram til å engasjere meg
nå. Av alle steder i Norge i ungdomsarbeidet i
jeg kunne velge å studere, menigheten når jeg
var Oslo nederst på listen kommer tilbake.
lenge, men jeg stortrives Hilsen Julie
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Det norske Baptistsamfunns arbeid

de ulike aldersfasene.
Det finnes my basis
materiell som kan fungere
som solide kilder for de
ulike barne- og ungdomslederne rundt om. Tidligere
i høst ble det jo avholdt
en ”Levende Tro” weekend
for ledere fra flere
baptistmenigheter her i
Skien baptistmenighet,
noe som gav inspirasjon
og grunnlag for gradvis
implementering av ulike
Levende Tro elementer i
de ulike menighetenes
hverdag. Det er godt å
vite at vi lokalt her i Skien
fortsatt engasjere oss
sterkt i forhold til trosopplæring!

Fellesskap og Levende tro
I november var
hovedstyret i Baptistsamfunnet på tur til
Riga sammen med
Kvinneforbundet og
NBUF. Det ble en
fin helg både med
konstruktive og gode
felles møter i tillegg
til separate ordinære
styremøter.
av Harald Hem

Noen av hovedsakene
det jobbes med for tiden er;
”Levende Tro”
Jeg synes prosessen
rundt en ”slagkraftig”
implementering av
Levende Tro konseptet
er veldig spennende.
Det at vi ønsker å holde
en videre og tett dialog
mellom de tre enhetene
Hovedstyret, Kvinneforbundet og NBUF - i forhold
til forbønn og regional
støtte/oppfølging av Levende
Tro implementeringen,
synes jeg er både fint og
viktig for at menigheter

Harald Hem

skal kunne lykkes. Dette
gjelder særlig de mindre
menighetene (i antall).
Dersom vi kan motivere
hverandre regionalt –
blir det lettere å legge
ekstra kraft inn i dette
arbeidet. Gjør vi dette
sammen, vil vi kunne
lykkes i større grad!
Utgangspunktet for

Levende Tro er forenklet
sagt et helhetsperspektiv
for oppveksten og troens
naturlige rolle i barn og
unges liv. Konseptet er
ikke ”låst” og ensidig
(slik mange konsepter
ofte kan være…), men
relativt fleksibelt i forhold til hva menigheten
ser naturlig og realistisk
å implementere innenfor

BLINK 2012
Hovedlinjene og planene
som så langt er lagt av
komiteen som jobber
med neste års sommerfest i Stavern vitner også
om nyskapning og vilje
til å satse på en fellesskapssammenkomst som både

- et sentralt tema, og
mange gode tanker kom
på bordet. Et særlig fokus
vil bli lagt på eksisterende
misjons (internasjonal),
integrerings, revitaliserings
og nyplantingsarbeidet.
Målet er at en integrert,
tydelig og håndgripelig
kurs (strategi) skal kunne
legges frem til vurdering
ved neste landsmøte. Jeg
skal få lov til å være
med i en liten arbeidsgruppe rundt dette og
gleder meg til å bidra
inn i en slik prosess som
kan ende opp med et
tydelig ”kart” over vår
felles baptistkurs som vi
alle, enkeltmennesker
og menigheter, vil føle
Strategiarbeid
Det vil i de kommende et nært eierforhold og
måneder bli jobbet med ansvar overfor. Vi ber om
at Gud gir oss visdom
en videreutvikling og
og vil velsigne denne
konkretisering av
prosessen.
hovedstrategiene for
Vi er takknemlig for at
DNB. På de regionale
ledermøtene denne høsten du husker på de ovenfor
nevnte oppgavene (og
var ”veien videre” ønsker, behov, muligheter andre) i bønn!
vil engasjere og inspirere
i alle aldre. Jeg tror at
selve ”stevnecampusen”,
og det faktum at det
ikke er en enkelt vertsmenighet som skal bære
hele ”byrden”, kan åpne
opp for en styrket bredde
og variasjon i programmet
i årene fremover. Dette
fordrer selvsagt at mange
menigheter ønsker å bidra
inn i de ulike praktiske
oppgavene som må gjøres
i tilknytning til en slik
sommerfest, men jeg
tror at nettopp et slikt
samarbeid på tvers av
menighetslinjer vil være
en ekstra velsignelse.

Det norske Baptistsamfunn
Et felleskap av levende menigheter,
grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.
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Ut i den store verden

Ikke bare eventyrlyst
Hun er 19 år, er utdannet som autorisert
helsepersonell, og
jobber som apotektekniker på Stathelle
i Bamble. Har trådd
sine barne – og ungdomssko i kirken vår,
aktiv i ungdomsarbeidet,
engasjert i sang og
musikk i Con Amore,
som solosanger og
som trommeslager. I
disse dager planlegger
hun det som hun betegner som ”En-gang
-i livet-opplevelse”: En
reise som starter 6.
januar og som avsluttes
12. juni. Navn: Karianne
Louise Raflund.
av Ragnhild Aasheim

Hva skal du gjøre ute i den
store verden, Karianne?
Jeg skal være ½ år på reise
med Up With People (UWP).
Noen facts om denne
organisasjonen?
Den ble startet for ca. 50

Solist i Con Amore under BWA’s verdenskongress på Hawaii år siden i Denver (USA),

der den fremdeles har sin
hovedbase. I løpet av disse
årene har mer enn 21.000
ungdommer vært på turne
med UWP. Målsettingen
er å utdanne unge ledere,
la unge mennesker få se
med egne øyne hvordan
verden virkelig er ved at
de bor tett innpå lokalsamfunn, lære og erfare.
De får bruke egne talenter
på scenen og i de ulike
lokalsamfunn, og utvikle
nye talenter i samarbeid
med mange forskjellige
mennesker fra hele verden.
UWP er først og fremst
kjent for sine musikalske
innslag på turneer rundt
om i verden. Visjonen
handler om håp og godhet
for vår verden”

del med Julie, og hun har
fortalt meg mye interessant
fra turneen som hun var
med på.
Hvorfor ønsker du å
reise?
Jeg er veldig glad i sang,
dans og instrumenter. Så
ønsker jeg å bli kjent med
verdiene til andre mennesker,
deres holdninger og atKarianne Louise Raflund ferd. Jeg liker spennende
utfordringer, og ikke minst
Hvor mange ungdommer å se verden litt nærmere
er med i et slikt team? enn bare fra hotellrommet!
Vi er ca. 100 ungdommer
i teamet, og disse kommer
fra mange land. Det er
også med en gjeng ledere,
de jobber i organisasjonen,
og drar alltid i forkant til
hver by og rigger til.

Hvilke forventninger har
du?

Jeg gleder meg kjempemasse. Om det er noe jeg
gruer for, så er det å dra
Hvordan er opplegget
fra små tantebarn og fra
for reisen?
kjæresten! Mamma forEr det noen du kjenner andrer seg liksom ikke så
Vi skal først være noen
som har reist med UWP mye på ½ år (he-he …)!
uker i Denver. Der øver vi tidligere, og som har
bl.a. koreografi og sang.
delt sine erfaringer med Sier Karianne. Som
Så starter turneen med
deg?
ser fram til spennende
første stopp i New Mexico,
utfordringer de nærvidere til Texas, Arixona, Det er 3 personer i memeste månedene.
Belgia, Danmark, Sverige, nigheten vår som har vært Hun er en del av
Finland, og så til Mexico. med i UWP-team: Hilde menighetsfamilien,
Hele veien bor vi privat,
Evensen Holm, Anneog VÅR utfordring er
og det vil si at vi skal bo
Marie Dønnestad og Julie å huske på henne
hos 20-25 vertsfamilier.
Holm. Jeg har snakket en med forbønn!
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Julehilsen

Ny framtid for familien i USA

Familien Sam bor i Charlotte i South Carolina

Vi bringer dere en
julehilsen fra USA.
Dere i Skien har alltid
betyd noe spesielt
for oss.

Innvandret
Vi innvandret til USA
for to år siden. Det har vært
en svært utfordrende tid
for familien vår. Alt har
blitt annerledes for oss
av Brickson Sam
og vi har startet livet på
nytt. På jakt etter nye
Kondolanse
jobber og lært en ny
La oss også som familie kultur. Gud har vært
uttrykker våre dypeste trofast mot oss og har
kondolanser til deres
vært med oss hele denne
nasjon for de ungdommene perioden. Selv om vi er
som mistet livet under her i USA er våre sinn
skyting på ungdomsleiren er fortsatt tilbake i Sierra
på Utøya sist sommer. Leone, spesielt med det
Deres landet er i våre
arbeidet vi gjorde i Victory
tanker og bønner.
Baptist Fellowship.

Takk for deres støtte til
menigheten, sist til de
nye flisene i kirken.
Situasjonen nå
Vår situasjon er at jeg
for tiden fungerer som
vikarpastor for en
afrikanske menighet i
Charlotte, North Carolina.
Det er en økumenisk
menighet. Jeg ønsker
imidlertid ikke å miste
min baptistidentitet, og
planlegger derfor i samarbeid med Cooperative
Baptist Fellowship å
starte en menighet blant

afrikanske innvandrere
som bor i Charlotte. I
tillegg vil jeg fortsatt
tjene som president i All
Africa Baptist Ungdom
Fellowship fram til august
2012.

Brickson jr. gjør det veldig
bra på skolen. Han går i
Høstutlodningen
4. klasse og har fått flere
utmerkelser for god
29. november
oppførsel, perfekt oppmøte og faglig dyktighet. 1. Lappeteppe
Han spiller for tiden tennis
Ragnhild Aasheim
og er medlem av det
2. Lappeteppe
Annie har endret sin
amerikanske Tennis
Sara Wensaas
yrkeskarriere fra under- Association Junior Team. 3. Bestikk til 12 personer
visning til sykepleie.
Anne Wensaas
Hun arbeider for tiden Jan Benjamin er den
4. Bolle i kunstglass
på et sykehjem, og har
sterkeste og smarteste
Arnhild Edvardsen
planer om videre studier fyren i huset vårt. Alle 5. Tursag
innen sykepleie.
liker ham fordi han er
Sigrid Hellstrand
sterk og sunn. De kaller 6. Juletreteppe i Pachtwork
Barna
ham fotballspilleren, fordi
Andreas Aasland
Annette går i 5. klasse. han er sterk og springer 7. Gavekort fra
Hun har lærevansker,
veldig fort.
Odd-butikken
men arbeider hardt for å
Tove Skyer
møte disse utfrodringene. Vi takker dere igjen for 8. Gavekort fra
Annette har et sterkt
all for støtte til vår familie
Servicebyen Skien
ønske om å hjelpe barn som og tjeneste. Be gjerne
Karin Sørensen
lider av hjertesykdommer for oss mens vi venter 9. Bestemødrenes
i Sierra Leone. Vi har
på hva Guds kaller oss
gavekort
derfor startet Annette's til i framtiden i USA. Vi
Markus Flatebø
Heart Foundation for
ønsker dere en velsignet 10. Bestemødrenes
Children for å oppfylle
og gledelig julehøytid.
gavekort
hennes drøm.
Ann Karin Hultgren
11. Bestemødrenes
Ønsker du å støtte
gavekort
Lilly Pedersen
Annette’s Heart Foundation for Children 12. Engel i keramikk
Sigrid Stensbøl
Kan du sende din gave til bankkonto
13. Trillekoffert
2610.13.64851
Gerd Enger
14. Gavekort fra Herkules
merket med Annette
Ester Hu Mang

Trekningsliste
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Menighetslederen har ordet

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

 900 66 715

 35 58 89 00

Rikt menighetsarbeid !
Gårsdagen er en dag
jeg vil huske og gjemme
på med glede! Om
lag 40 mennesker fra
de fleste generasjoner
satt rundt bord i kirken
og delte tanker om hva
som bør kjennetegne
oss som menighet,
og hva vårt oppdrag
er.

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

KORRIGERING

I forrige nr. av Veiviser’n var en artikkel om vår Kongo-misjon, bl.a. om
”Prosjekt mor-barn”. Dessverre var det oppgitt feil kontonummer på
dette prosjektet. Riktig kontonummer er: 3000.26.14290.
Veiviser’n beklager feilen!

av Harald Dønnestad

Strategi- og tjenesteutvalget skal jobbe videre
med dette, men verdien
av den prosessen som
er satt i gang er nok den
viktigste. Jeg kunne se
og høre at man delte
tanker, drømmer, lengsler
og håp for menigheten.
På denne måten skapes
samhold, identitet engasjement, takknemlighet
og begeistring. Vi delte

vitnesbyrd og ba sammen.
Etterpå brukte vi 5
minutter i stillhet for
om mulig å lytte inn hva
som rører seg i Guds
hjerte for menigheten.
Det som ble presentert
av gruppene vekker i meg
en utrolig takknemlighet.
Det er med forventning
jeg ser frem til 31.januar
som er neste gang vi møtes
på denne måten for å
dele, inspirere og finne
veien videre sammen.
14. februar vil vi ha en åpen
og stor medarbeiderfest.
Det er de 12 som sitter
i utvalgene som inviterer.
Brosjyre kommer.
Endelig skal vi ha menighetshelg igjen! Første eller
andre helgen i september
2012 reiser vi til pinsevennenes nye leirsted;
Fyresdal hotell. Dette
blir garantert en flott
helg!

hverdagen. Den smitter
på en naturlig og ekte
måte. Det angår alle
generasjoner. Barn og
unge trenger å møte en
levende tro hjemme og i
kirken. En plan for formidling av tro i ulike
aldre og ideer til oppfølging,
tips til de nærmeste og
inspirerende eksempler.
Dette var noe av innholdet
på konferansen vi
arrangerte i slutten av
september. Dette er
ikke alltid like lett, og
her trenger vi nok en
gang å hjelpe hverandre.
Familieutvalget (og strategiutvalget) vil holde
menigheten løpende
oppdatert om hvordan vi
tenker oss dette gjennomført i vår menighet.
Snart er det jul og
mange familier samles vi ber om at også MiMi
snart kan komme til Norge
og møte foreldrene sine
igjen!

En levende tro kan vise seg
i alminnelige mennesker Ha en velsignet og fredsom deg og meg - midt i full jul!

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

Julens møter

Det blir en tradisjonell har kanskje sammenheng
jul i Baptistkirken, og med at det å synge og
ja, det blir juletrefest! lytte til julens sanger,
det setter oss i skikkelig
av Odd Kløverød
julestemning?
Lys er tema
Når det gjelder møtene
Når denne Veivisern
videre framover, kunne
kommer i postkassa, har jeg nesten nøye meg med
mange av dere allerede å vise til det lilla arket
fått med dere flere
som ligger til utdeling i
adventsmøter i Baptist- kirka. Det har sikkert mange
kirken. Menighetens
av dere tatt med dere
«juleteam» har i år LYS hjem (Nå kan dere også
som tema, og det har
ta med dere programmet
gått igjen på samlingene. for kommende halvår).
Noen av dere har sikkert
også fått med dere en
Julens møter
konsert; enten med
La meg likevel kort nevne
Åselill eller Norwegian at vi som vanlig har
Gospel Voices. «Vi synger familiegudstjeneste kl.
julen inn» er sannsynligvis 15 på julaften. Her deltar
rett rundt hjørnet; et av bl.a. Logos og vår pastor,
de best besøkte møtene Sveinung Vågen. 1. juledag
gjennom hele året. Det er det gudstjeneste kl.

11 (Merk tiden). Her leder
Ragnhild Aasheim, og
Sveinung taler. 27.
desember blir det juletrefest. Det har vært
etterspurt av flere, og
nå har Familieutvalget
v/Birgit og Margareth
sørget for at alle kan
samles til fest kl. 17!
Nyttårstimen
1. Nyttårsdag blir det som
vanlig «Nyttårstimen».
Nytt av året er imidlertid
at familien Sæthre ikke
har ansvaret; det er det
Tove Baklie Jensen og
Ragnhild Grønseth som
har. Skal vi tro at det blir
en time til litt ettertanke
og refleksjon?? Vi ønsker
velkommen til julens
møter i Baptistkirken!

