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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
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
Margareth Eikstad
35 53 29 01
Tjeneste
Roy Arild Jensen
35 94 17 22
Søndagsskolen
Gunn Andresen
Trall
Marte Fjelddalen
Logos
Anne-Marie Dønnestad
Jentesprell
Liv Marit Taranger
Anne Lene Romsdalen
Friluftsgutta
Richard Skyer
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl

35 59 88 62
35 59 64 38
35 53 80 26
91 33 25 16
98 46 41 14
46 44 49 11

Veiviser’n?

Andaktshjørnet

Ja, det bladet du åpner nå er menighetens
”avis”. Denne ”avisen” trykkes 4 ganger i
året og prøver å vise litt av det som skjer i menigheten. Samtidig gjør ”avisen” oss bedre kjent med
mennesker gjennom ulike historier som formidles.

Gleden ved å tjene!

Å lage en slik ”avis” er avhengig av at noen skriver
og tar bilder. ”Avisen” er også svært glad for å få
ideer og forslag på ting som kan skrives om.
Veiviser’n ønsker å skrive hva som skjer for barna
og hvordan ungdommen har det. Den ønsker også
å fortelle om ulike mennesker som er medlemmer
av menigheten, om deres utfordringer og gleder i
livet. Samtidig ønskes det å sette fokus på det
som skjer utenfor menigheten av prosjekter og
misjonsarbeid. Størst av alt ønsker vi med
”avisen”, å peke på Jesus.
Veiviser’n trenger mennesker som kan skrive og
gjøre intervjuer med ulike mennesker. Det trengs
også mennesker som kan ta bilder til de ulike
reportasjene.
Å være med i redaksjonen innebærer 4 møter i
året. På disse møtene planlegges det hva neste
”avis” skal inneholde og oppgavene fordeles.
”Avisen” utarbeides i Siljan.

35 53 07 11

Chin ungdomskor
Lian Biak Hu Sapai
99 56 76 17
Basis
Stian Taranger
95 28 72 66
Allehånde
Else Holte
99 54 84 24
Telemark Chin Church
Za Kung Mang To
35 94 44 59

Dette er et spennende arbeid. Ønsker du å være
med på dette, så ta kontakt med undertegnede.
Ønsker dere alle en flott sommer!
Kari Nøtland Sæthre

av Arne Johannes Holte
I instruksene til vi som
deltar på dugnaden ved
Baptistenes skolesenter
i år, avslutter lederen
slik : ”Gud er god, dette
blir gøy. Takk for at du
er villig”. Å gjøre noe
med glede er en viktig
del av kristenlivet.

begeistring, da oppgavene
virker som et ork og hvor
en stemme skriker inne
i oss og klager «Jeg
orker ikke dette kjøret
lenger!» Vi makter rett
og slett ikke mer. Det
må respekteres.

Men, da er det en vi kan
Vi utfører ofte oppgaver henvende oss til, en som
fordi vi føler det som innbyr oss til hvile.
en plikt, og pliktfølelse Jesus sier: ”Kom til meg,
overfor Gud, alle gode alle dere som strever og
gavers giver, og overfor bærer tunge byrder, og jeg
våre nærmeste og våre vil gi dere hvile. Ta mitt åk
medmennesker hører
på dere og lær av meg, for jeg
med. Den gode Gud har er mild og ydmyk av hjertet,
gitt oss så mye, venner, så skal dere finne hvile for
familie og de vi møter
deres sjel”. Matt. 11,28 –29.
gir oss så mye. Å gi noe
tilbake er en glede.
Gud forlanger ikke mer
av oss enn vi kan bære.
Men, er det alltid slik? Å ta en pause for å samle
Vi har alle hatt og kanskje krefter og finne tilbake
har perioder i våre liv til livsgnisten – gleden og
som har vært preget av begeistringen ved å tjene,
alt annet enn glede og kan være både nødvendig

Arne Johannes Holte

og viktig. I naturen tar
visse planter, som orkideen,
en lang pause før den
blomstrer på nytt.
Vi kan lære av Jesus og
søke Guds vilje med våre
liv. Vi kan lytte etter Guds
stemme, midt i en hverdag
hvor andre stemmer
forstyrrer og skaper uro.
Samtidig som han gir oss
hvile, når tiden er inne,
vil Gud at vi skal gå på
med nytt mot. Ta mitt
åk på dere og lær av meg,
sier Jesus. Ta ansvar,
anerkjenn Guds krav i
ditt liv. Vær ansvarlig
overfor Gud og dine
medmennesker.
”Tjen Herren med ærefrykt
og glede”. Salme 2,11
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Vi gratulerer
Mitt
sangvers
Tove Baklie
Jensen

Konfirmasjon søndag 13. mai 2012

Årets konfirmanter!

40 år
Doi Sang Ram Ling, 15. august
50 år
Sonja Lene Heisholt Øverbø, 29. juli
70 år
Liv Flatebø, 24. august
91 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai
92 år
Per Johan Holm, 10. september

Tell velsignelsene
Gud har gitt
Tell de gaver Han deg
skjenker fritt
Tell dem sammen,
nevn blott stort
og smått
og det vil forundre deg
hva Gud har gjort

95 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli
Nyfødte
Rai Tawng og Sui Tum Sung Rahtin, en jente,
Sara Ting Za Par, 19. mars
Trine Raflund Bassebo og Svein Kåre Sivertsen,
en gutt, Vetle, 23. mars
Nye medlemmer
Gun Lisbeth Paulsen, 4. mars
Elin og Gabriel Stephen, 29. april
Else K. og Morten Døvig Gulbrandsen, 29. april

Døde

Anne Kristin Lysø Bugodt, 5. mai

Foran fra venstre: Rebekka Larsen Teigen, Sonja Solvang Foss, Jenny Sørheim Johnsen,
Erik Ølmheim Gurholt, Van Duh Lian Sa Thin, Louise Andersen, Maryam Nather,
Giedrius Aleksandravicius, Ian Kamanzi og Håvard Hole

Høsthalvåret i Baptistkirka
av Odd Kløverød

Menighetsmøtet debatterte
om gudstjenestene våre
skulle begynne 10.30, 11.00
eller kl.17.00. Det var gode
argumenter for alle klokkeslett, men resultatet ble slik
det er i dag.
Et av høstens høydepunkt
blir menighetsweekenden
i Fyresdal, 30.08 – 02.09.
Kun 14 dager etter kommer

Tore Thomassen. Han
deltar på Gudstjenesten
sammen med Logos.
14 dager seinere avsluttes
en aktiv september måned
med besøk av menigheten
fra Raufoss. Det vil bli
en samling i underetasjen
lørdag kveld for alle, og på
gudstjenesten dagen etter
taler pastor på Raufoss,
Sissel Østlien. Samme kveld
blir det for øvrig en soli-

daritetskonsert for Kontaktsenteret i vår kirke.
Samlingene ellers i høst vil
gå i kjente spor. Barnearbeiderne prøver å få til
så mye som mulig for barna,
og når vi kommer så langt
som til jul, kan det nok
hende et eget ”juleteam”
vil planlegge en fin adventstid for oss alle.
Velkommen til en fin høst
i Baptistkirka!

av6

7

Mye er forskjellig …

Det viktigste har vi felles!

”Men det er vel ikke
alle motorsykler som er
flotte og kule og vakre,
Morten?”
”Neida, det må være en
Harley Davidson! Og det
har jeg!”
”Når fikk du din første
motorsykkel?”
”I 1996. Da kjøpte jeg en
1977-modell Suzuki GS 400. Siden har jeg hatt
flere andre.”
”Du er med i en motorsykkel-klubb. Fortell om
den!”

Ann Karin og Familien Døvig Gulbrandsen

I en menighet kan
mange særinteresser
være representert –
slik skal det være –
og slik er det i Skien
baptistmenighet.
Blant annet er noen

fotballfans, andre er
data-freakere, og
noen er bikere.
Kanskje det er uklart
hva det siste er? Jo,
det er de som mener
at verdens flotteste

og kuleste og vakreste
framkomstmiddel er
MOTORSYKKELEN!
En av dem som mener
det, er Morten Døvig
Gulbrandsen
av Ragnhild Aasheim

”Det er en kristen Harley
Davidson- klubb, og
navnet er Pilgrim’s mc.
Klubben evangeliserer i
Harley-miljøet, og ellers er
vi på treff og fester hos
andre bike-klubber.
Vi har klubb-kveld en gang
i uka. Da kjører vi enten
en tur sammen, eller vi
møtes et sted hvor vi er
hele kvelden og har en
andakt og ber sammen.
Klubben har 5 chaptere i
Norge: Minnesund, Askim,
Trondheim, Harstad og

”Vi ble møtt med kjærlighet og åpenhet, og vi opplever som familie at det er
godt å tilhøre menigheten.
Sønnen vår, Willy Andreas
som er 7 år, leker med
”Og det synes kona di, og omgås andre barn i
menigheten. Noen ganger
Else, er greit?”
har han ikke lyst til å være
”Jada, for hun er med i en med i kirken. Men når vi
kommer dit, tar det ikke
vanlig mc-klubb. Den
heter Jesus-riders mc.” lang tid før han finner noen
å leke med. Da sier han
”Hvor lenge har du vært at det er gøy å være der!”
kristen, Morten?”
Så har en ny familie
blitt hilst velkommen
”Fra 1995, da jeg ble
til menigheten, og de
kristen på den gamle
Musikk-kafeen i Skien. forteller altså at de
er takknemlige for
Jeg har gått en del på
møter i Misjonsforbundet, denne tilhørigheten.
Og som menighet er
men også vært innom
andre menigheter. For vi takknemlige for
noen måneder siden var jeg dem – for at vi er
i Baptistkirken for første blitt kjent med dem,
gang. Dit ble Else og jeg og for at de deler sin
invitert med av våre biker- tro også med dem
venner Rakel og Karl Fredrik, som er utenfor vårt
for å se hvordan det var der. menighetsfellesskap.
Det ga ”varige men” (hehe), vi fortsatte å komme Som engasjerte
til gudstjenestene, og nå personer i det kristne
er vi medlemmer i menig- mc-miljøet gir de oss
denne oppfordringen:
heten!”
Be for arbeidet i
”Hvordan trives dere?” klubbene våre!
Sandefjord.
Det er lav terskel for å bli
med i klubben, og den har
stor takhøyde. Men klubben
er bare for menn!”
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Karenske barn trenger skolegang

Undervisning i flyktningleiren

Skien baptistmenighet
støtter undervisning
av karenske barn og
ungdom i jungelen i
Burma.

slik at læreren får lønn,
forteller Deena Htun fra
Bø. Hun er kontaktperson for Karen Education
Department.

foreldre er mest opptatt av
sikkerheten for barna sine.

Deena Htun forteller at
det koster 1.000 kroner
i året for skolegangen
Myndighetene
har
brent
per barn. For de eldre
av Jan Sæthre
og ødelagt landsbyene
ungdommene som
elevene
kommer
fra.
Undrvisningen skjer i
studerer teologi er den
Sammen med sine foreldre årlige skoleavgiften
E’Htu Hta IDP skolen.
Skolen har 1248 elever har de flyktet for livet. 3.000 kroner. Det er
Nå har organiseres det utrolig viktig å gi barn
og 45 lærere. Den
største utfordringen er undervisning i flyktning- og ungdom muligheten
at det ikke finnes givere, leirene, selv om mange til å få en utdannelse.
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2.-8. juli 2012

Sommerfest i Stavern

Nye menigheter
2 nye menigheter har
søkt om medlemskap i år.
Peniel Matu Church på
Elverum og Smurna Karen
Baptist Church i Trondheim.
Baptistsamfunnet har også
bidratt til menighetsdannelser
i Aurskog og på Moi.
Sommerfesten
Magnar Mæland som er
tidligere generalsekretær
i DNB og nå pastor i
Stavanger vil tale på åpningsmøtet på onsdag. På
torsdag kommer Ian Bunce
som er leder det nasjonale
misjonsarbeidet i Storbritannia. Ellers vil en gjest
fra Burma tale og Magritt
Brustad fra Tromsø.

Programmet for sommerfesten
Tirsdag 3. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
21.00 Kveld i Teltet alternativt Ungdomskveld
Onsdag 4. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
18.00 Sirkus Ducano for barna.
18:30 Hovedmøte med Magnar Mæland.
21.00 Kveld i Teltet alternativ Ungdomskveld.
Torsdag 7. juli
10.00 Alle sammen.
12.00 og 14.00 Seminarer.
14.00 Kvinneforbundets årsmøte.
18.00 Sirkus Ducano for barna.
18:30 Hovedmøte med Ian Bunce.
21.00 Kveld i Teltet.
21.00 NBUF feirer.

Fredag 8. juli
10.00 Alle sammen.
12.00 og 14.00 Seminarer.
13.00 Baptist Historisk Selskap årsmøte.
18.00 Sirkus Ducano for barna.
Barneaktivitetene vil bli
tatt hånd av Sircus Duca- 18:30 Hovedmøte med gjest fra Burma.
21.00 Kveld i Teltet alternativt Ungdomskveld.
no, og Jarle Waldemar

kommer på torsdagen.
Grethe Norøm Spolen
leder nok en gang ann
Verdens Beste Barnekor.
Blink 2012 er navnet
på sommerfesten til
baptistene i juli.
Konseptet er endret i
år og Fredtun folkehøgskole i Stavern er
møtestedet. Her vil

det være et yrende liv
gjennom stevnedagen,
fra morgentrim og
morgenbønn, til det
om kvelden er fyr på
grillene, levende musikk i teltkroa og tid

for en hyggelig prat.
Uka skal nemlig fylles
med Baptister, Liv,
Inspirasjon, Nærhet
og Kraft.
av Jan Sæthre

Lørdag 9. juli
10.00 Alle sammen.
12.00 Seminarer.
14.00 Jentesamling alternativt Aktiviteter for pappaer.
18.00 Sirkus Ducano for barna.
Ole Børud holder konsert 18:30 Hovedmøte med Magritt Brustad.
19.00 Ungdomskveld.
på lørdagskvelden. Han
har gitt ut flere kritiker- 21.00 Kveld i Teltet.
roste skiver, og lager og 22.00 Konsert med Ole Børud.

framfører westcoaststil, Søndag 10. juli
og er kjent for sin enorme 10.00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste.
vokalkontroll.
11.30 Åpent i Teltet.
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UNGDOM I OPPDRAG – organisasjon med over 18 000 medarbeidere

Bli kjent med UIO og to av
medarbeiderne!

Gabriel og Elin Stephen

De har bodd og
arbeidet i 6 land,
ekteparet Elin (30) og
Gabriel Stephen (25):
Nigeria, Rwanda, SørAfrika, Sveits, Canada
og Norge. Siste stopp
er Skien. I april ble

de medlemmer av
menigheten, og ganske
snart ble de involvert
i ungdomsarbeidet.
Hvem er de? Og hva
er UIO? ”Veiviser’n”
har hatt en prat med
dem, og i det følgende

kan våre lesere bli
mer kjent med dem.
av Ragnhild Aasheim

Først noen personalia:
Elin er født i Hamar.
Foreldrene hennes var
baseledere for UIO, så

denne organisasjonen er
hun oppvokst med.
Siden flyttet familien til
Kristiansand. Da hun var
14, ble familien med i
King’s Kids, som er et
barne- og familiearbeid
innen UIO. De dro med
sommerteam til flere
land, der barn og tenåringer spilte en like
viktig rolle som de voksne
i det å dele Guds kjærlighet. Elin tok disippeltreningsskolen i Ålesund
i 2001.

sjonen UNGDOM I
OPPDRAG!”

”UIO er en internasjonal
bevegelse som består av
kristne med forskjellig
bakgrunn, ulike kulturer
og tradisjoner. Felles for
alle er at vi ønsker å tjene
Jesus i hele verden. Vårt
motto er ”Å kjenne Gud
og gjøre han kjent”. Vi
arbeider i over 180 land
ved over 1000 baser,
og har ca. 18 000 medarbeidere. Tjenestene våre
er delt inn i 3 kategorier:
Gabriel er født og opp- Trening, evangelisering og
vokst nord i Nigeria. barmhjertighetsarbeid.
Der ble han kjent med Ingen medarbeider mottar
lønn, men hver enkelt er
flere misjonærer, og
fikk også kontakt med ansvarlig for å bygge opp
UIO før han selv be- sin egen støtte for å arbeide
stemte seg for å arbeide i misjonen. Alle som ønsker
i organisasjonen. Først å jobbe med UIO må først
var han i Sør-Afrika, og ta en disippeltreningsså i Sveits noen år. Han skole.”
har studert teologi, i
”Elin, du jobber som
tillegg har han interkulturelle studier. Det førskolelærer. Hva
var i Sveits i 2007 at han holder du på med til
traff Elin for første gang, daglig, Gabriel?”
der de begge studerte
ved University of the ”Arbeidsstedet mitt er
Nations, som er UIO’s kontoret på UIO-basen
her i Skien. Nå jobber jeg
universitet.
først og fremst med et
”Fortell oss om organisa- utviklingsprosjekt i Etiopia.

Målet er å minske fattigdommen, og la utdanning
bli mulig for jenter og
kvinner. I tillegg har jeg
bibelundervisning, og så
underviser jeg i kommunikasjon.
”Hvorfor ønsket dere å
bli medlemmer av Skien
baptistmenighet?” spør vi.
Her er deres svar:
”Vi lette etter menigheter i Skien, besøkte
flere, og så fant vi
Baptistkirken. Her
følte vi at vi var kommet hjem! Vi opplevde
vennskap, godhet og
tillit – det kjennes riktig å gi det samme tilbake – med den følge
at vi meldte oss inn i
menigheten. Varmen
fra menneskene vi
møtte og snakket
med, gjorde oss mer
og mer sikre på at vi
ville være en del av det
Gud gjør i menneskers
liv her. Menigheten
har gitt oss mulighet
til å være oss selv, til å
dele livene våre med
andre og til å tjene
sammen med dem.”
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De flyttet fra hjembyen

Storbyen lokket!
Det gjør godt å kjenne
luft under vingene
etter å ha bodd på
samme sted i 19-20 år!
Fristende tilbud om
studier og jobber i
storbyer betyr at
mange sier ”farvel”
til hjembyen. Tilbake
sitter mor og far og
søsken - og en ungdomsgruppe i Skien
baptistmenighet som savner de utflyttede ungdommene.
Og de undres: Hvordan har de det?
I et tidligere nr. av
”Veiviser’n” har vi
fått hilsener fra 3 av
dem. Nå har vi fått
napp hos ennå flere:
Silje Marie Jensen,
Even Aasheim, Adeline
Sommer Edvardsen.
av Ragnhild Aasheim

Hei, hei!
Jeg bor i Bergen, og
studerer til å bli lærer.
Nå er jeg straks ferdig
med mitt tredje år, og

Silje Marie Jensen i Bergen

jeg trives veldig!
Her i Bergen går jeg i
NLM sin menighet Salem. Det er den største
studentmenigheten i
byen. I helgene kommer
det mellom 300 og 400
studenter.
På fritiden er jeg med
som norsklærer for innvandrere, arrangert av
Salem. Så er jeg søndagsskolelærer for barn
i ”betweens”-alderen
10-14 år.
Jeg har også masse tid til
å være med gode venner,
eller nyte et av de syv

fjellene vi har rundt
byen!
Jeg tenker ofte på dere i
Skien baptistmenighet,
og er takknemlig for at
jeg har vokst opp i en så
trygg, kreativ og inkluderende menighet!
Varme sommerklemmer
fra Silje Marie
Hei!
Jeg fyller 23 år dette
året. Etter videregående
jobbet jeg først et år i
en bolig med psykisk
utviklingshemmede.

Deretter hadde jeg et
halvårig studium i idrett
på Bali i Indonesia. Der
studerte jeg sammen
med ei trønderjente,
som førte til at jeg
flyttet til Trondheim da
jeg kom tilbake til Norge.
Først jobbet jeg to år i
barnehage. Nå studerer
jeg for å bli førskolelærer,
noe jeg stortrives med.
Fritiden min går mye til
fotball. Jeg både spiller
selv, og er trener for et
juniorlag - 17-19 år.
Jeg har det bra, og stortrives i Trondheim, men
holder på å overtale samboeren min om å flytte
til Skien når studietida
er over om to år.

Hei!
Nå er jeg blitt 23
år og bor i Oslo.
Her har jeg bodd
i snart to år
sammen med to
venninner som
jeg har det
kjempetrivelig
med.
Etter videregående
flyttet jeg til Oslo
og startet med å
jobbe i barnehage.
Der storkoste jeg
meg med å passe
de minste barna
fra 1-3 år. Jeg
brukte mine
Adeline Sommer Edvardsen i Oslo
danseferdigheter
i barnehagen, laget
tiden går med til jobb,
danser og skuespill for men jeg danser en
barna. Dette var en
gang i uken. Jeg har
Hilsen Even
kultur-barnehage, funnet en dansestil som
noe som passet er perfekt for meg, det
meg perfekt.
er en funk-dans. Jeg er
Nå har jeg fått
i en liten gruppe som
ny jobb i Moods driver akkurat med den
of Norway. Det stilen. Ellers er jeg med
er en klesbutikk venner, drar på danseder jeg selger
oppvisninger, og er
klær til Moods sammen med familien
glade folk! Jeg min som bor i Oslo.
trives godt med
mine nye kolleger Hilsen Adeline
og mange opplevelser.
Even Aasheim i Trondheim Mesteparten av
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EBM International

Sommersøndager

Vi lærer av hverandre
Glimt fra misjonsrådet
Kvinnens rolle i misjonen
ble presentert av Linda
Koroma fra Sierra Leone.
Linda er en dyktig og
uredd stemme i et
mannsdominert VestAfrica. Hun har vært
sentral i arbeidet om å
bryte stillheten omkring
kvinnelig omskjæring og
vold i nære relasjoner,
Kor sammensatt fra 3 menigheter sang et prosjekt støttet av
norske baptistkvinner.
Internasjonal misjon - Dahl. Arild Harvik ledet
Vi lærer av hverandre. forhandlingene og ble
Borderless – uten grenser
Kort sagt så var dette gjenvalgt som president. samarbeidet går ut på å
tema for European
Besøkende norske var invitere pastorer fra Afrika
Baptist Mission Inter- Ellen Harvik , Inga Marie og Latin Amerika til Europa
national (EBMi) sitt
Tolås, Else og Arne. Totalt for et opphold på max 3
årlige møte i Gandia med staben fra EMBi ,
måneder for å lære av
ved Valencia, Spania oversettere, delegerte hverandre til gjensidig
fra 3-6 mai, invitert av og besøkende var det
berikelse. Misjonærene
Unión Evangélica
brakte evangeliet til Afrika
120 personer. Greit å
Bautista de Españia - vite, for til neste år, 2-5 og Sør-Amerika. Nå er
Baptistsamfunnet i
det på tide at evangeliet
mai 2013, har Skien
Spania.
Baptistmenighet invitert bringes tilbake til Europa.
misjonsrådet til Skien.
av Arne Holte
Da skal vi vise hva som Kirke til kirke samarbeid.
bor i oss av dugnadsånd, Skien Baptistkirke og
God deltakelse
Misjonsrådet bestod av gjestfrihet og evnen til å Victory Baptist Church
ta imot gjester fra Afrika, i Freetown ble nevnt som
69 medlemmer, med
Norge representert ved Latin Amerika, Europa og en av eksemplene på
India.
hvordan dette kan gjøres.
Roger og Inger Lise

Frivillig- programmet
SERVE har hatt noen
norske deltagere, to fra
Skien til Sierra Leone og
i fjor reiste en til Malawi.
Oppholdet i et fremmed
land varer et år og har
en et yrke, så får en
anledning til å praktisere
det i samarbeid med den
lokale kirken. Det er et
tilbud først og fremst til
ungdom, men godt voksne
kan også delta.
Tyrkia og Cuba regnes
som forholdsvis «nye»
misjonsland. Tilstede i
Gandia var pastor Ertan
Cevik og hans tyske kone,
Marlene. I Tyrkia er 99.6
% av befolkningen muslimer
og antall kristne er blitt
redusert fra 3 millioner

De siste årene har det
vært sommersøndager
i kirka. Det fortsetter
også i år. Samlingene
vil begynne 18:00 med
kaffe og kaker eller
kjeks. Etterpå er det
anledning til å dele et
Linda Koroma
vitnesbyrd, vi synger
før første verdenskrig til og det er en andakt.
120 000 i dag. Selv om
Vertskap for årets
Ertan må ha bodyguard, sommersøndager er
driver han et utstrakt
24. juni
evangelisk arbeid og planter Ingrid & Geir Håkon
nye kirker.
Eikland og Sveinung
Vaagen (andakt).
Kveldens taler på lørdag 1. juli
var Daniel Gonzales fra
Inge & Mia Taranger.
Cuba, hvor evangeliet har 8. juli
stor fremgang. 32 nye
Harald & Anne-Marie
menigheter ble stiftet i
Dønnestad.
løpet av to år på Øst Cuba. 15. juli
Ragnhild & Tor Grønseth
I sin rapport stilte general- og Sveinung Vaagen
sekretær Christoph Haus, (andakt)
spørsmålet «Vil EBMi
22. juli
overleve ?» med tanke
Christer & Live og Jon
på en sterk nedgang i
Viktor Lilienberg
gaver til arbeidet blant
29. juli
europeiske menigheter. Kari og Jan Sæthre.
Han konkluderte med at 5. august
når Gud gjør store ting, Jarle Øygarden og
må vi fortsette Guds misjon. Trond Hjort (andakt).
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Menighetslederen har ordet

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

TAKK til alle dere
som på hver deres
måte tjener Gud i
vår menighet og på
den måten er med å
spre troen videre.

 900 66 715

 35 58 89 00

Ønsker du å bli
medlem i Skien
baptistmenighet?
Kontakt
Pastor
Sveinung Vaagen
 452 34 508
 sveinung.vaagen
@baptist.no
eller
Menighetsleder
Harald Dønnestad
 920 13 186
 hadoenn
@online.no

Takk !

av Harald Dønnestad

Valg !
Valgmøtet 5. juni valgte (leder), Ragnhild Nyheim
de nye lederne i Skien Grønseth og Tove Baklie
baptistmenighet.
Jensen. Familieutvalget:
Margareth Eikstad (leder),
Strategiutvalget: Harald Birgit Andersen og Live
Dønnestad (mgh.leder), Lilienberg. Driftsutvalget:
Hilde Evensen Holm og
Reidun Johannessen
Kjetil Fjelldalen. Tjeneste- (leder), Jarle Stensbøl og
utvalget: Roy Arild Jensen Tormod Bergsland.

Alphakurs
Livsviktige spørsmål

Starter 17. september 19:00
i Skien Baptistkirke
Påmelding til Kari & Jan Sæthre
 jsaethre@online.no
 901 76 760

Sommeren nærmer seg.
I menigheten har vi valgt
nye mennesker til utvalgene.
Takk til dere som stilte
til valg! Sommeren gir
tid til å tenke og få ny
energi. Kanskje Gud
ønsker å åpne noen nye
dører for deg i sommer?
Kanskje Han vil gi deg
nye tanker og la deg se
nye muligheter? Eller
Han vil fylle “ny vin i
gamle sekker”? Kanskje
er tiden inne for å bli
med i en smågruppe?
Ålgård baptistmenighet
har som mål å komme
med 101 deltagere til
BLINK – og de er nesten
der. BLINK er baptistenes
nye sommerfest i Stavern.
Hadde vært moro om vi
ble en stor gjeng fra Skien,
også!

30.august reiser vi til
Fyresdal. Det er en unik
mulighet med tid til
hverandre og å dele det
viktigste i livet sammen.
Jeg gleder meg til en avslappende og god helg
sammen, og kanskje har
vi med oss ny(e) ansatte?
Kjenner du noen i konfirmasjonsalder neste år?
Vi har allerede en fin
gjeng som har meldt seg. I
år blir det 3 langhelger i
tillegg til “noen” lokale
samlinger. Mer informasjon
finner du på hjemmesiden
vår.

Nye medarbeidere
På menighetsmøtet 5.
juni skapte forslaget om
2 nye medarbeidere stor
begeistring.
Birgit Andersen skal arbeide
med trosopplæring. Hun
ønsker å starte i en 20
% stilling fra 1. august,
som vil øke inntil 60 %
fra 1. januar 2013.
Gabriel Stephen blir
ungdomsarbeider i en
10 % stilling fra 15. juni,
ved siden av hans tjeneste
i Ungdom i Oppdrag.

Menighets
- planter

Ellers ser vi frem til å
være vertskap for EBM
Council første helgen i
mai neste år. Det er en Lederen for baptistenes
stor utfordring, men det menighetsplanting i
vil uten tvil tilføre oss noe! Europa, Daniel Trusiewics
kommer til Skien 29. juli
“Han fryder og gleder seg og vil delta på Sommerover deg og viser deg på søndagen. Trusiewics
ny sin kjærlighet. Han
har ledet dette arbeidet
jubler over deg med fryd” - Indigneous Mission
Sef 3:17 Ha en god og
Project - siden starten i
velsignet sommer!
2002. 110 nye menigheter
Kanskje vi ses på en
med 6.000 medlemmer
sommersøndag eller to? er dannet i denne perioden.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - Vi reiser til Vest-Telemark

Menighetshelg i Fyresdal

Etter flere års sondering
har vi endelig lykkes
å finne egnet sted og
tid til menighetshelg.
av Harald Dønnestad

Leirsted
Pinsevennene i Telemark
har sammen kjøpt Fyresdal
hotell, som de nå kaller
Fyresdal kurs og leirsted.
Det ligger som er en perle
ned mot Fyresvatn. Her
ligger alt til rette for en
flergenerasjonshelg.
Komiteen som jobber
med helgen prøver å
legge opp til en helg
med lave skuldre og tid

til både rekreasjon,
vennskap og åndelig
fellesskap. Det er 34
nyoppussete rom. I tillegg
er det muligheter til å
leie noen leiligheter ute
på tunet. Vi legger opp
til at ungdommene skal
ha en egen leirplass med
leirbål om kveldene.
Hoppeslottet og båten
til SBU blir med. Så kanskje dette er helgen du
skal prøve “tube” for
første gang?

temaet “Levende tro –
i vår menighet”. Om
ettermiddagen legger vi
inn en samling der
lattermusklene får kjørt
seg litt. Kveldssamlingen
på lørdag har mange
gode minner fra, der vi
deler vitnesbyrd, bønneemner og synger lovsanger
sammen. Det blir også
et eget bønnerom som
vil være åpent hele helgen.
Hver morgen inviterer
vi til morgengym/-bønn/bad. Og helgen avsluttes
Program
med gudstjeneste og
Lørdag formiddag vil
middag. Det er bare å
Familieutvalget ha ansvaret begynne å glede seg til
for en samling med
31.august!

