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 Ettertanke 
 
Høsten er en flott tid. Trærne bugner av alle 
fargenyanser fra grønt, gult, orange og brunt. 
Skogen lyser imot oss, med sine vakre farger. 
Sola begynner å gå på hell og dagen blir 
kortere…, men skogen er liksom ”sola” nå. 
Ja, vår Gud han tenker på alt. 
 
Høsten er her igjen og jeg har skrapt is fra bil-
vinduene flere morgener allerede. Livet i naturen 
går i dvale og legger seg til å ”sove” for å vente på 
våren igjen. Vi mennesker flytter også inn i våre 
hus. Vi fyrer i ovnen, tenner på et stearinlys og 
prøver å skape varme og livsglede. 
 
For meg er høst og vinter en er flott tid til etter-
tanke. Ettertanke på Guds utrolige skaperverk. 
En natur, som legger seg helt ”død” om vinteren og 
som våkner til liv av liksom ingen ting, om våren. 
Det må være verdens største under ... 
 
Redaksjonen til Veiviser’n er fortsatt EN, men jeg har 
fått utrolig god hjelp av mange. Jeg ønsker å si 
tusen takk til alle villige skribenter. Flere har bidratt 
med mange flotte bilder og jeg har bare møtt  
positive mennesker, når jeg har spurt om hjelp. 
Men jeg ønsker fortsatt EN eller TO, som kan 
være med å bestemme hva det skal skrives om. 
Så gå i tenkeboksen om dette er noe for deg. 
 
I dette nummeret ligger det med en GIRO. 
Denne kan brukes, om du ønsker å gi en gave til 
Veiviser’n. Bladet er gratis, men vi setter pris på 
gaver, da det ikke er gratis å trykke Veiviser’n. 
 

Kari Nøtland Sæthre 

Ansvarlig redaktør: Kari Sæthre 
 

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 35 59 88 62 
 

Trall 
Marte Fjelddalen 35 59 64 38 
 

Logos og Skien Soul Children 
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26 
 

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

Friluftsgutta 
Richard Skyer  46 44 49 11 

 

Ungdomsgruppa 
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11 

Gabriel Stephen 45 29 26 64 
 

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 

Det hender at vi ikke 
klarer å se lenger 
enn problemene eller 
leter på feil sted etter 
svar. Det kan også 
være tider da vi har 
vanskelig for å tro 
på Guds godhet, at 
han bryr seg om oss 
og vil vårt beste.  
 
Lina Sandell 
Dette var ikke ukjente 
tanker for salmisten når 
han ber : ”Åpne øynene 
mine så jeg kan se….! ” 
Det kan godt være at 
Lina Sandell hentet 
inspirasjon fra salmene 
da hun skrev den vakre 
sangen; ”O Jesus åpne 
du mitt øye, så jeg kan 
se hvor rik jeg er. Jeg 
har en Fader i det høye, 

som faderomhu for 
meg bær”. 
 
Guds omsorg 
For den som ser med 
troens øye, vet at vi har 
en Far som har omsorg 
for oss og kan dele 
salmistens undring over 
at Gud, midt i et stor-
slått skaperverk, bryr 
seg om hvert enkelt 
menneske mer enn noe 
annet og tar seg av det.  
 
Se håpet 
I ydmykhet kan vi be 
om at Gud klarner våre 
øyne så vi ser bakenfor 
problemene, forbi vår 
egen avmakt og util-
strekkelighet og rette 
blikket mot hans allmakt 
og miskunn. 

Kanskje vi da kan oppleve 
at svaret ikke er så langt 
unna, at alt håp ikke er 
ute og vi kan ta noen 
skritt i riktig retning.  
 
Nåde 
Da Paulus tre ganger 
ropte til Herren om å 
bli kvitt skrøpeligheten 
som plaget han, fikk han 
som svar : ”Min nåde er 
nok for deg, for kraften 
fullendes i svakhet” 
 
Tillit 
Å se og be med troens 
øye er å åpne seg for 
det Gud har å si oss.  
I tillit til ham kan vi 
rette vårt flakkende 
blikk mot ham og få 
oppleve at han viser oss 
den veien vi skal gå. 

Andaktshjørnet 

 
Øyne som ser! 
 
av Arne Johannes Holte 
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Arne Johannes Holte 
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Mitt  
sangvers 

 

 

Pål Ellefsen 

 
En kvinna kom til brunnen 
för at få sin krukka fylld, 
hennes liv var helt för-
felat och hjärtat fylt av 
synd. Där fick hon möta 
Jesus som sa: ”Din synd 
jag ser, men drick av 

Livets vatten, du törstar 
aldrig mer.” 

 
Det finns en källa, från Gud 
den flödar fram. Det finns 
ett vatten, Guds kärlek är 
dess namn. Drick av detta 
vatnet och evigt liv du får. 
Det finns en källa, från 

Golgata den går. 

Vi gratulerer 
 
20 år 
Jon Viktor Lilienberg, 16. november 
 

30 år  
Po Si Paw, 12. oktober 
Ah Thi Khinlay Naw, 15. oktober 
Eh Wah Paw Htun, 10. november 
Yvonne Sommer Edvardsen, 3 desember 
 

40 år 
Sveinung Vaagen, 25. oktober 
Wenche Solvang Kowalski Myrland, 24. desember 
 

50 år 
Gro Engesæter, 1. oktober 
Ragnar Hansen, 5. november 
Sissel Maria Raflund, 28. desember 
 

60 år 
Kim Eline Lind, 27. oktober 
 

91 år 
Alice Esther Hansen, 23. november 
Martha Edel Torkildsen, 25. desember 
 

Nyfødte 
Benedicte og Steffen Koth, en jente, Louise, 2. august 
 

Nygifte: 
Cathrine Sandbukten og Ole David Lysø, 4. august 
 

Nye medlemmer 
Evita Biak Hnem Zing Lian 12. august 
Laila Nyheim Henriksen. 12. august 
Martin Sølyst, 19. august 
Inger Lysø, 19. august 
 

Døde 
Bjørg Irene Otterdahl Møller 7. september 
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Familien Naw, som 
består av mamma - Ah 
Thi, pappa - Ah Dee og 
datteren - Mi Mi, flyttet 
inn i Villaen ved kirken 
i slutten av august. 
 
av Kari Sæthre 
 
Familien som er fra Kachin 
i Burma, kom til Norge 
for litt over 2 år siden... 
men ikke hele familien. 
Da mor og far flyktet fra 
Burma i 2008, ble datteren 
Mi Mi igjen i Burma.  
16. januar i år var gleden 
stor i familien. Mi Mi ble 
gjenforent med sin mamma 
og pappa.  Mi Mi går nå i 
7. klasse i Velkomstklassen 
ved Lundeskolen i Skien. 

Ah Dee har fått 1. års 
vikariat inne renhold i 
Skien kommune. Ah Thi går 
på introduksjonsprogram 
og norskundervisning ved 
NAV. Hun ønsker seg en 
jobb i butikk, innen renhold 
eller kantinearbeid.  
 
Ah Thi forteller:  
Vi er veldig glade for å bo 
rett ved kirken. I Burma var 
vi i kirken hver søndag. Nå 
føler vi oss hjemme. Alle i 
kirken er vår familie, så da 
er vi ikke alene.  
 
Hun fortsetter:  
Tusen takk til alle som har 
hjulpet oss på ulike måter. 
Velkommen på besøk. Vi 
ønsker å lære mer norsk. 

Nye leieboere i Villa Brekkeby 

Kirken er vår familie! 
 

Vertskap 
 
Skien baptistmenighet 
er vertskap for årsmøtet 
i EBM International 
første helga i mai 2013. 
Dette er misjons-
organisasjonen for 
baptistsamfunnene i 
Europa med et betydelig 
arbeid i både Latin-
Amerika, Afrika og Asia. 
 
Det forventes 120  
deltakere, og halvparten 
skal bo privat. Dette 
blir dermed vår mulighet 
til å åpne hjemmene våre 
for å ta imot gjester fra 
hele verden. Du opp-
fordres til å sette av 
denne helgen fra torsdag 
2. mai til søndag 5. mai 
2013.  
 
Inge Taranger har hoved-
ansvaret for å tilrette-
legge overnattingene. 
Ring Inge på telefon 
35535924 eller mobil 
90759874, du kan også 
sende en epost til 
inge@taranger.no og 
fortelle hvor mange 
gjester du kan ta imot. 
Dette blir en berikende 
erfaring i vårt fellesskap. 

Ah Dee, Mi Mi og Ah Thi Naw 
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Endelig er Visumet i 
passet og alle vaksi-
nene i kroppen, nå 
gjenstår det bare å 
pakke bagen og ta 
farvel med venner og 
kjente før jeg kan 
reiser vestover. Den 
29. September setter 
jeg nemlig kursen 
over det store havet 
mot Los Angeles i 
USA hvor jeg skal bo 
et halvt år med Ung-
dom i Oppdrag. 
 
av Jon Viktor Lilienberg 
 
Jeg reiser ikke alene, for 
sammen med meg fra 
Norge kommer også 
Kjell Einar Granholt fra 
Oslo, Håvard A. N. 
Olsen og Michael Østen-
stad fra Fredrikstad. 
Det neste halve året 
skal vi gjennom et 
ganske intensivt opplegg 
som kalles 
”Disippeltreningsskole”. 
Der vi vil få trening og 
grundig undervisning i 
hva det vil si å være en 

disippel av Jesus Kristus. 
Målet er å utvikle et 
enda dypere forhold til 
Gud, og å bli enda bedre 
utrustet til å kunne dele 
evangeliet med alle som 
trenger å få høre det. 
 
Opplegget vi skal gjen-
nom består av to deler: 
en undervisningsfase 
hvor det blir tatt for seg 
ulike temaer i kristent 
liv og tro, og en 
”Outreach”-fase hvor vi 
skal reise til en annen 
del av verden for å drive 
misjon, nødhjelp og annet 
arbeid. I tillegg er det 
mulighet for å engasjere 
seg i arbeidet som drives 
på basen blant annet 
arbeid med sosialt ut-
slåtte, kreativ lovpris-
ning og misjon blant 
ungdommer i fengsel. 
 
Ungdom i Oppdrag eller 
Youth With A Mission, 
er en internasjonal, øku-
menisk misjonsorganisa-
sjon som er virksom på 
over 1000 baser i over 

180 land. I Skien holder 
de til i det gamle fengselet 
i kongens gate.  
 
UIO har som visjon å 
”Kjenne Gud og gjøre 
ham kjent!”  
 
Jeg gleder meg veldig til 
dette året, spennende 
med nye mennesker og 
nye land, men først og 
fremst håper det vil 
være et sted hvor vi vil 
bli oppbygd og utrustet 
til den oppgaven Gud 
har for oss når vi er klare.  
 
Det er godt å vite at jeg 
har en menighet som 
har lovet å huske på 
meg i bønn og positiv 
omtale, for vi trenger at 
folk ber for oss. Vi tror 
på og ber for vekst i 
Skien, og er spent på å 
se hva som har skjedd 
når vi kommer tilbake. 
 
Jeg kommer til å blogge 
litt i ny og ned på 
www.jonsblogg.tumblr.com 
så følg med.  

Jon Viktor Lilienberg setter kursen over Atlanter ’n 

Disippeltrening i California 
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Over 100 damer fra 
Sverige, Danmark 
Finland og Norge, var 
samlet på Langesund 
Bad, rundt temaet 
”Åndens frukt”, for å få 
inspirasjon, oppmuntring 
og gled av hverandre.  
 
av Kari Sæthre 
 
Norske baptistkvinner, 
ved leder Turid Nedland, 
var arrangør. De bidrog til 
at helgen ble helt ufor-
glemmelig. Langesund 
viste seg fra sin beste side 
denne sensommerhelgen. 
Det var en helg med spen-
nende seminarer, bibel og 
bønn, sang og musikk og 
turer i flott natur.  
 

Vi var en liten gruppe fra 
Skien som deltok på konfe-
ransen. Kari Sæthre hadde 
”pilgrimsvandring”, ut i det fri, 
med tema ”Oppdag Guds 
gaver til deg”. Vandringen 
besto av 7 ulike poster. 
Liv Flatebø, fra styret, Else 
Holte og Randi Larssen hjalp 
til på hver sine poster, sam-
men med andre damer fra 

styret til baptistkvinnene.  
Vandringen dannet  grunn-
laget for talen på festkvelden 
som ble holdt av Kari Sæthre. 
Randi Larssen  bidrog også 
med opplesning av snerte 
og flotte fortellinger denne 
kvelden. Festkvelden ble 
avsluttet med grilling ved 
sjøen, i måneskinn. 
 

Inger Marie Trovi som har 
utgitt bok og cd med 
tittlen, ”Kilder til livsmot”, 
holdt seminar med ut-
gangspunkt i boken sin. 
Astrid Bjørnø snakket om 
temaet; ”Psykisk sykdom 
og psykisk helse”. Dette 

tok hun på ”strak arm”, 
da foredragsholden ble 
forhindret i å komme.  
Solveig J. Grønstøl delte sine 
tanker, bilder og nydelig 
solosang, rundt temaet 
”Pusterom i kvardagen”. 
 

”De andre” fra Porsgrunn, 
Inger Marie Trovi, Anne 
Grethe Aagesen og  Mirjam 
Kringen, bidrog med flott 
sang og musikk.  
 

Solveig Bergsland hadde 
tilbud med fot/hånd SPA, 
noe som var svært populært. 
 

Konferansen ble avslutte 
med nattverdsamling, hvor 
vi serverte hverandre brød 
og vin. Vi ble utrustet til 
å sammen vise Guds 
kjærlighet til andre. 

Nordisk kvinnekonferanse i Langesund 30. august - 2. september 

Åndens frukt! 

Kari Sæthre organiserer ”vandringen” 

En av postene 
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“Lave skuldre” var 
mottoet for årets 
familieleir på Vegår-
tun.  En leir der familie-
liv og kristen tro er  
fokuset og Jesus er 
leirens sentrum. 
 
av Kari Sæthre 
 
Det var femte år med 
familieleir på Vegårtun og 
det ble satt ny rekord  
med i alt 114 deltakere, 
melder SBUs nettside.  
Opp i mot 150 var til-

stede på familiemøtet på 
torsdagen. Da kom hele 
Norges barneevangelist 
Jarle Waldemar på besøk. 
Jarle hadde inspirerende 
kreativ andakt, med kjente 
og flotte barnesanger.  
 
Vegårtun har mye flott 
natur å tilby og området 
ligger i naturskjønne 
omgivelser. Dette var 
den perfekte rammen 
for en familieleir der det 
skulle være god tid for å 
være sammen, leke å ha 

det gøy for store og små. 
 
En av dagene var misjon i 
fokus. Kreativiteten var stor 
og en gjeng gutter lagde 
stand der de solgte  sølv- 
og gullsteiner, og kundene 
fikk massasje på kjøpet. 
 
Neste år blir leiren fra 
28. juli til 2. august. Det 
blir lagt ut påmelding på 
www.sbu.cc i januar 2013. 
Husk at familieleir er ikke 
alders- eller familiebetinget. 
Den er for alle. 

Familieleir på Vegårtun, 29. juli - 3. august 

” Lave skuldre”! 

Gutta selger sølv - og gullsteiner til inntekt for misjonen 
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Levende tro var tema 
for årets menighetshelg 
som ble arrangert på 
pinsevennenes nye 
leirsted i Fyresdal. 
Over hundre  store og 
små fra menigheten 
fikk oppleve en inspi-
rerende helg i natur-
skjønne omgivelser.  

av Jan Sæthre 
 
Levende tro 
Harald Dønnestad fokuserte 
på i sitt innlegg på fredags-
kvelden om utfordringene 
og gledene vi står overfor 
når vi skal gi en trygg tro 
videre til en ny genera-
sjon, blant annet ved å 

være varme grensesettere. 
Birgit Andersen og  
Margareth Eikstad formidlet 
på en god måte lørdag 
formiddag at levende tro 
handler om troen i hver-
dagen, både i familien og i 
menigheten. Harald Ed-
vardsen talte på lørdag 
kveld. Han tok utgangs-

Barna samlet inn  
97 kroner til misjonen  
ved å tilby massasje.  

Så bra ! 

 11 

31. august - 2. september 2012 

Menighetshelg i Fyresdal 
punkt i hvordan grunn-
leggeren av Mælum baptist-
menighet Jens Abrahamsen 
Dolva, hadde levd ut sin 
tro. Det ble også mange 
vitnesbyrd fra deltakerne. 
På søndag inviterte Bente 
Jensen Hoppestad til 
gudstjeneste, og Elin 
Stephens holdt talen fra 

bibelfortellingen om Marta 
og Maria, og inspirerte 
både barna og de voksne. 
 
Innviet til tjeneste 
Gabriel Stephens ble innviet 
som ungdomsarbeider 
under en forbønnshandling 
på søndagens gudstjeneste. 
Unge og eldre omsluttet 

han og Elin i bønn og takk 
for den tjenesten som 
venter i menigheten. 
 

Årlig samling 
Menighetsleder Harald 
Dønnestad forteller at 
denne helgen i Fyresdal 
skal bli en årlig samling. 
Neste menighetshelg blir 
13-15. september 2013. 
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Christian Nørlem reiste Canada på tvers 
 

Å haike med Gud 

I mai haiket jeg tvers 
over Canada fra Halifax 
til Vancouver. Fra 
starten av visste jeg 
dette ville bli krevende, 
men jeg ønsket å se 
om jeg maktet å 
gjennomføre turen. 
  
av Christian Nørlem 
 
Etter noen få dager ble 
det tydelig jeg ikke mak-
tet det. 
  
Det er vanskeligere å 
haike nå til dags enn det 
var før i tiden. Bilistene 
tør ikke plukke opp 
haikere  på grunn av 
kriminalitet. I Canada 

kan du som haiker stå i 
timer og dager, uten å  
bli tatt  opp. Det skulle 
vise seg å være umulig å 
haike turens 700 mil.  

I tillegg til dette hadde jeg 
noen episoder i starten, 
som stressa meg så mye 
at jeg nesten gav opp 
hele turen. 
 
Etterhvert viste det seg 

at Guds hensikt var at jeg 
skulle forstå at kun ved 
at stole på HAM, - og ikke 
MEG SELV, ville det lykkes 
å gjennomføre turen. 
  
Som haiker har du ingen 
peiling på hvor lenge du 
må vente på å bli pluk-
ket opp. Eller hvor lenge 
du får sitte på eller hvor 
bilisten kan finne på å 
sette deg av.  
 
Engang ble jeg satt av på 
kvelden ute i nowhere, 
med for lite vann og ikke 
noe mat. Den episoden 
satte dype spor i meg. 
Du vet heller ikke hvem 
som plukker deg opp...  
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Politiet advarte meg  
med skrekkfortellinger. 
 
Jeg var stresset hver dag 
på landeveien. Gud må 
har hørt på SÅ mange 
bønner og bekymringer 
fra meg, at det nesten må 
ha brukt opp tålmodig-
heten hans! 
  
Men Gud ga meg et løfte.
- Løftet var at jeg ikke 
ville bli utsatt for noe av 
de som tok meg på. Jeg 
merket det løftet i hjertet 
mitt, og der var ingen tvil. 
  
Også andre bad for meg. 
Berith fortalte meg etterpå 
at hun hadde bedt Jesus 
om å Legge en beskyttende 
paraply omkring meg. 
Det er lett for meg å påstå 
nå, at slik følte jeg det noen 
ganger, men jeg følte det 
faktisk slikt noen ganger! 
  
På turen skjedde andre 
ting hvor Guds hjelp var 
åpenlyst.  Det blir for 
omstendelig å beskrive 
detaljene her. 
 
Vil jeg gjøre slik reise 
igjen?  Nei! 
Men vokste jeg i troen? 
Ja! 

Misjonsgruppa ønsker 
å bygge kirke i nordlige 
Sierra Leone våren 
2013. Det er i dette 
området Skien bap-
tistmenighet har 
støttet en menighets
-planter de siste årene. 
 

av Jan Sæthre 
 

Åge Skyer var sammen 
med Gudleik Husby og 
Arild Harvik i Sierra 
Leone i juni for å vurdere 
aktuelle prosjekter. 
Landsbyen Milikie vil 
være målet for arbeidet 
denne gangen. Kirken er 
i ruiner etter borgerkrigen 
for over 10 år siden. 
Lokale håndverkere vil få 
i oppdrag å bygge tak og 

hugge opp de ødelagte 
betonggulvet. Dugnads-
arbeidet vil bestå i å 
støpe gulv, pusse murer 
og male, sette inn vinduer 
og dører, samt annet 
arbeid for å få kirke-
bygningen i god stand. 
 

Arbeidet planlegges i 
perioden februar til april 
2013. Det planlegges 
3-4 dugnadsgrupper.  
 

Budsjettet for prosjektet 
forventes å være på 
200.000 eksklusive  
reisekostnader. 
 

Dersom du har lyst til å 
delta, kan Åge Skyer 
kontaktes på mobil 
951 11 550. 

Kirkeprosjekt i Sierra Leone 

Ny misjonsdugnad 

Illustrasjonsfoto av kirke i nærheten av Lunsar 
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Noen kilometer utenfor 
den palestinske hoved-
staden Ramallah finner 
vi landsbyen Ein Arik. 
Her har Michael Kakish 
og familien startet et 
menighetsplantings-
prosjekt. Prosjektet er 
den del av de europeiske 
baptisters Indigenous 
Missionary Partnership.   

Dette er et av misjons-
prosjektene til Skien 
baptistmenighet og 
støttes med 30.000 
kroner i 2012. 
 

av Jan Sæthre 
 

Ein Arik 
Landsbyen Ein Arik har 
1.500 innbyggere og er 
lokalisert på den nordlige 

delen av Vestbredden. To
-tredjedeler av innbyggerne 
er muslimske palestinere, 
og den gjenværende 
tredjedelen er kristne 
palestinere. Kristne og 
muslimer i området er kjent 
for å leve i harmoni med 
hverandre og å respektere 
hverandres religion. 
 
Husgruppe 
Michael Kadish (30) forteller 
at det første steget i  
menighetsplantingen i 
våres, var på starte en 
husgruppe. Det kom 
omkring 10 personer på 
møtene hver onsdagskveld. 
De nådde ut til 5 familier. 
 
Forfølgelse 
Det ble imidlertid sterke 
reaksjoner fra de lokale 
ortodokse og katolske 
kirkene. Familiene som 
deltok ble truet med å miste 
kirkelige dokumenter, slik 
som vigselattester og 
dødsattester. Baptistene 
ble ansett som vranglærere, 
som ikke tror på jomfru 
Maria. Familiene sluttet 
derfor å komme på hus-

Støtter ungt ektepars nybrottsarbeid 

Menighetsplantere i Palestina 

Jackie, Lily og  
Michael Kakish 

møtene, og vi var ikke 
velkomne i hjemmene 
deres. Med Guds hjelp og 
mange bønner har vi nå 
fått anledningen til å besøke 
2 av familiene og forklart 
hensikten med arbeidet. 
 
Undervisning 
Situasjonen er nå i ferd med 
å endre seg i landsbyen.  
Kadish har møtt en av 
prestene og fortalt at hans 
arbeid ikke er noen trussel 
mot dem. På onsdags-
møtene underviser de 
fra Guds ord, og hjelper 
deltakerne å vokse i 
kunnskapen om Kristus. 

Siden de ikke kjenner 
evangeliet er det viktig 
å undervise om det 
grunnleggende i kristen-
troen. Han understreker 
behovet for forbønn i 
dette krevende ny-

brottsarbeidet. Gud er 
med oss. Vi samler inn 
informasjon om nye  
familier vi kan besøke, 
slik at vi kan plante en 
menighet i framtiden. 
Husgruppa får også god 
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Jubaleir 23. – 28. juni 

Samhold på tvers av steder! 

Jubaleiren på Korn-
sjø er for de som går i 
5. - 7. klasse. Alle 
deltagerne ligger i 
telt, noe som skaper 
mye moro. I sommer 
reiste jeg sammen med 
6 jenter,  Hannah, Ah 
Siang, Mi Mi, Sandra, 
Zing Ku og Hanna. 
Det var den første 
Jubaleiren for 4 av 
jentene, men alle var 
spente på forhånd og 
kjempefornøyde 
underveis og etterpå. 
 
av Birgit Andersen 

Operasjon Juba 
Det er noen faste ting 
hvert år på Jubaleir og 
det viktigste er Operasjon 
Juba. Det er en konkur-
ranse mellom deltager-
grupper som varer 
gjennom hele leiren. 
Gruppene jobber sammen 
og samler poeng til gruppa 
– og gruppa med flest 
poeng siste kvelden 
vinner Operasjon Juba. 
Hver dag er det aktiviteter 
man får poeng for, i til-
legg til at man får poeng 
ved å spontant hjelpe til 

på kjøkkenet, plukke 
søppel, være en god venn 
og mye annet. Dette er 
en veldig engasjerende, 
varierende og morsom 
konkurranse  der man 
er i grupper på tvers av 
steder. 
 
Misjon 
Misjonsmarked er en fast 
aktivitet en av dagene på 
leir. Da skal deltagerne 
selge eller gjøre ting 
som koster penger. 
Jentene fra Skien hadde 
styling av hår, lakkering 

Masse moro, sang og spising hører leirlivet til. 
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og dekorering av negler 
og gjetting av antall 
godteri på bokser. 
Hannah fra Skien hadde 
“stand” sammen med 
Tistedal som solgte 
egenlagede armband. 
Alle var opptatt av å 
samle inn mange penger 
til en menighet i Ismir.  
 
Undervisning 
På bibeltimene fortalte 
Agnar Sæli og Kent 
Westergren inspirerende 
om Paulus og Juba-
gruppene samtalte om 
temaet i etterkant.  

Hva var best og verst? 
Når jeg spurte jentene 
om hva som var best 
med årets Jubaleir svarte 
de at det var kanosafari, 
Operasjon Juba, moro-
kvelder, å synge fine 
sanger sammen og misjons-
marked. Det verste med 
leiren var mygg og knott…
som det er mange av… 
 
Sandra og Hannah var 
spesielt fornøyde med 
Operasjon Juba – fordi de 
var på vinnerlaget og vant 
heder og ære og en stor 
sjokoladeplate på deling. 

Menighetsnytt 
 

av Harald Dønnestad 
 

Mange forteller om at de 
ser og opplever Guds 
godhet i vår menighet. 
Det er gode nyheter!  
På siste menighetsmøte var 
vi nærmere 40 personer 
som jobbet videre med 
visjoner, motto og verdier 
som vi ønsker at menig-
heten skal preges av og 
strekke oss mot. Alle 
oppfordres til å komme 
på menighetsmøtet i 
november der strategi- 
og tjenesteutvalget vil 
legge frem et endelig for-
slag til vedtak. På nyåret 
vil vi jobbe mye med 
hvordan vi kan få visjonen 
til å bli virkelighet i vår 
menighet, og hvordan vi 
ønsker at verdiene skal 
gjenspeiles i alt vi gjør og 
prioriterer. 
Det er en utfordrende tid 
uten pastor. Ikke desto 
mindre må vi omslutte 
Sveinung i forbønn. I tillegg 
er kontorleder “sykemeldt”. 
Takk til alle som på ulike 
måter stiller opp litt 
ekstra i denne perioden! 
PS! Husk å melde inn 
mennesker som trenger 
et besøk eller blomst, til 
omsorgsgruppa ved Tore, 
Inge, Ragnhild Aa eller 
Ragnhild K. Vinnerlaget av operasjon Juba 
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 900 66 715  

 35 58 89 00 

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

 

Ønsker du å bli  
medlem i Skien  
baptistmenighet ? 

 

Kontakt 
 

Menighetsleder 
Harald Dønnestad 
 920 13 186  
 hadoenn 
@online.no 

Menighetens mål i 2012 
 

1. Fokus på å holde kontakt med de vi har vært 
og er sammen med i menigheten vår (Blant 
annet ved å arrangere menighetsweekend og 
medarbeiderfest) 

2. Fullføre menighetens Levende Tro-plan  
3. Fullføre og iverksette visjonsarbeidet 
4. Tillegge10 nye medlemmer 
5. Ansettelse av en ny medarbeider 
6. 15 nye voksne til barnearbeidet 
7. Fokus på å ha kontakt med menighetsbarn, 

kontakt med de som har vært barn og foreldre 
i vårt store barne - og ungdomsarbeid. 

8. Prosjektere misjonsdugnad i 2013 
9. Skifte tak på Villaen 
10. Øke oppslutning om menighetsmøtene  

(Snitt på 40 personer) 
 

Flere av målene er allerede oppnådd , mens andre 
jobbes det med. Vær med å be for menigheten. 
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Ungdomsleir på Vegårtun, 4. –10. august 

Leirliv og lovdans! 

Gabriel Stephen, som 
er en av ungdomsleder 
i kirken, var med på 
ungdomsleir til Vegår-
tun for første gang. 
Han forteller...... 
 
Tanken på å være en hel 
uke på leir med tenåringer 
var noe overveldende. 
Jeg lurte på om jeg hadde 
energien til å holde tritt 
med dem. Ikke det at jeg 
er for gammel eller for 
kul for dem, men ten-
åringer har et overskudd 

av energi hele tiden. 
Helt fra den første dagen 
hadde jeg en følelse av 
at noe kom til å skje.  
Jeg prøver å ikke høres 
for dramatisk ut ... men 
når jeg møter denne 
flotte gruppa av baptist-
ungdom fra Sør-Norge, 
så kan jeg ikke la være å 
håpe at det er en ge-
nerasjon skapt for go-
de og guddommelige 
ting. Spesielt når jeg ser 
noen fra Skien Baptist - 
ungdom åpne seg for mer av 

Gud gjennom lovsangen. 
 
Vi har et ordtak i Nigeria 
som sier: ”Når du blir 
fortalt at du er vakker, må 
du vaske deg så din skjønn-
heten blir enda mer synlig.”  
 
Dette ser vi blant ung-
dommen; de er en fin 
gjeng, men potensialet 
deres er ikke oppbrukt 
ennå. Derfor kan vi gjøre 
mer for å hjelpe dem å 
bli mer av det Gud har 
tenkt dem til å være. 

Ungdomsgjengen fra Skien i fri utfoldelse 



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

Skien Soul Children er 
for “tweens” i alder 
10 - 16 år, som er glade 
i sang, musikk og koreo-
grafi. Kult, gøy, morro 
roper kormedlemmene 
på spørsmålet om 
hvorfor de er med.  
 
 

av Kari Sæthre 

Koret  startet 30. august og 
teller nå 16 flotte “tweens”. 
Anne Marie Dønnestad 
som sammen med Anne G. 
Terkelsen og Bård Aasland 
leder koret, er godt for-
nøyd med oppstarten. 
Flere voksne hjelper også til 
på ulik måte bl.a.  Ingrid 
Eikland, Thorbjørn Andersen 

og Jan Runar Hoppestad.  
Korøvelsen er ikke kjeldelig. 
Her er sang, dans, andakt 
og lek og plass til flere.  
 

Koret øver annen hver 
torsdag fra 18.00 - 19.30 
i ulik uke. Så ta kontakt på 
 928 90 356 

Nytt kor for 5. klasse - 16 år 

 


