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Med ønske om en 
velsignet juletid! 

På flyttefot 
Sidene 6 og 7 

 
En tro 

som holder  
Sidene 7 og 8 

 
Menighetens  

visjon 
Sidene 10 og 11 

 
Juletradisjoner 

Sidene 14 og15 
 

Ny medarbeider  
i kirken 

Sidene 16,17 og 19 

 
Julekonsert 

Side 20 
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Julebudskapet 
 
Tradisjoner, ulike matsorter og ritualer, drar oss mot 
en høytid, som startet med noe så flott som et lite 
barn. Jesubarnet kom til jord… ble født under enkle 
kår og hadde ikke jordisk rikdom, gods og gull med 
seg. Allikevel ble denne lille gutten, Jesus, verdens 
mest omtalte person. Han er den eneste som har 
leve og som fortsatt lever. Julen bringer håp om en 
som kan gi oss Evig Liv.  
 
Denne Jesus er det jeg strever og pynter huset mitt 
for. Jeg ønsker at huset mitt skal inneholde bare det 
beste til jul. Bare det beste av mat og drikke. Omtanke 
for hverandre og nærhet til dem jeg er glad i 
må, være til stede. Da ser jeg noe av Jesus kjærlighet 
gjennom de menneskene jeg omgås.  
Så… stopp opp litt og oppdag Guds godhet til deg!  
 
Ønsker deg en velsignet julehøytid og et rikt nyttår. 
 

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 

For mange består hver-
dagen av den samme 
rutinen. Selvfølgelig 
er det noen opp og 
nedturer, men meste-
parten av livet vårt 
lever vi i en rutine. 
Ubevisst forventer vi 
at ting kommer til å 
være slik det er og 
alltid har vært.  
 
For mange år siden, faktisk 
2000 år siden, var ting som 
de skulle være på den tiden. 
Folk gjorde det folk på 
den tiden alltid gjorde. 
Innimellom var det uro, 
styresmaktene forandret 
seg og okkupasjon fra 
fremmede makter var en 
del av livet. Jeg tror at 
mennesker i det 20. år-
hundre kan kjenne seg 
igjen i dette eller iallfall 
noen av disse tingene.  
 
Noe uvanlig skjedde under 
Augustus Caesars leder-
skap i en liten by som 
hette Betlehem. Byen var 

under romersk okkupasjon. 
Noen hyrder begynte å 
fortelle om deres møte 
med en hærskare av engler 
og budskapet englene kom 
med var: ”... I dag er det 
født dere en frelser i Davids 
by; han er Kristus, Herren.” 
- Lukas 2:10.  Og noen vise 
menn fra Østen kom for 
å lete etter barnet som 
var født - Matteus 2.  
 
I dette øyeblikket ble 
historien forandret for 
alltid. Jesus ble født! 
Dette var den første 
julen. Jesu fødsel var et 
tegn fra Gud selv til de 
som trengte et tegn. 
Det var den største gaven 
til de som ikke hadde råd 
til å gi eller å bli gitt en 
gave. Julen var og er frem-
deles en fortelling om hvor-
dan Gud forandret historien 
for deg og meg.  
 
Denne forandringen kalles 
for evangeliet - det er Guds 
kraft til frelse for alle. 

Det er Guds kraft til å gi 
deg og meg en ny sjanse 
selv om vi ikke fortjener 
det.  
 
… Så, når vi deler ut gaver 
til de vi er glad i, bruker 
tid på å spise god mat og 
til å være med familien 
og / eller venner ... La 
oss ikke miste synet av 
den virkelige gaven Gud 
gav oss gjennom Jesus, 
frelsens gave.  
 
La oss nyte juletiden og 
tiden etter, vel vitende 
om at vi kan velge å ikke 
være et ”rutinemenneske”, 
men heller være ekstra-
ordinære mennesker på 
grunn av den første julen. 

Andaktshjørnet 

Frelsens gave! 
 
av Gabriel Stephen 
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Gabriel Stephen 



 4 

 

Mitt  
sangvers 

 

Trine Bassebo 
Raflund 

 
Ingen er så trygg i  
fare som Guds lille  

barneskare, 
fuglen ei i skjul  

bak løvet, 
stjernen ei høyt  

over støvet. 
 

Herren selv vil sine berge. 
Han er deres skjold  

og verge. 
Over dem han seg   

forbarmer, 
bærer dem på  
faderarmer. 

Vi gratulerer 
 
20 år 
Anne Rebekka Eikland, 5. januar 2013 
Charlotte Hjort, 15. januar 2013 
Brang Nu Bok Tong, 9. februar 2013 
Dawt Tha Cuai Sa Thin, 10. mars 2013 
 

30 år  
Ester Hu Mang, 7. januar 2013 
 

40 år 
Stian Taranger, 15. januar 2013 
Sreyleak Kaysarn Hem, 17. januar 2013 
Hla Say Hei, 18. januar 2013 
 

50 år 
Lene Solvejg Tangen Øygarden, 3. mars 2013 
Olaf Reinholt Juve - Andresen, 6. mars 2013 
 

70 år 
Solveig Lind, 3. januar 2013 
Randi Margareth Larssen, 14 februar 2013 
 

Nygifte 
Nadine Schmal og Sveinung Vaagen, 13. oktober 
 

Døpt 
Hjørdis Eytorsdottir Netten, 28. oktober  
Martin Sølyst, 4. november 
 

Nye medlemmer 
Mi Mi Naw, 28. oktober  
Lian Ci Za Thang, 28. oktober  
Tang Ting Za Thang, 28. oktober  
Van Tuh Lian Sa Thin, 25. november 
 

Døde 
Hans Otto Dønnestad, 2 oktober 
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Tillegge 10 nye med-
lemmer er et av de 
10 målene som  
menigheten har for 
2012. Dette målet er 
nådd og vel så det. 
16 nye er tillagt  
menigheten frem til nå. 
 
av Kari Sæthre 
 
Menigheten opplever og 
har opplevd mange høy-
tidsstunder i kirken dette 
året. Det er kjempeflott 
å se mange nye som 
kommer til kirken og 
som også ønsker å bli 
en del av menigheten.  

Fra januar til nå, er 16  
nye ønsket velkommen 
som medlemmer.  
 
Menigheten har også fått 
oppleve dåp 2 ganger i 
høst. Flere av dem som 
er blitt medlemmer er 
døpt fra før.  
 
Menigheten har åpent 
medlemskap og noen har 
blitt medlemmer uten dåp, 
men på bekjennelse av 
sin tro på Jesus Kristus.  
 
Lurer du på dette med 
dåp eller medlemskap ta 
kontakt med menighets-
leder Harald Dønnestad. 

Mål for 2012 

Høytidsstunder i kirken! 
 

Juleprogram 
 

Søndag  
9. desember 10:30 
Gudstjeneste. Trond 
Hjorth taler. Anette Vala 
synger. 
 
Søndag 
16. desember17:00 
Hele menigheten synger 
jula inn med Basis, Skien 
Soul Children, Logos, 
Chin Ungdomskor og JC  
Followers. 
 
Lørdag 
22. desember 12:00 
Førjulsfest. Karen og  
Kachin gruppa inviterer 
hele menigheten. 
 
Julaften  
24. desember15:00 
Julegudstjeneste. Vidar 
Bergsland taler. Skien 
Soul Children og Logos 
synger. 
 
1. Juledag  
25. desember 11:00 
Høytidsgudstjeneste.  
Arne Holte taler. Pål  
Ellefsen synger. 
 

Nyttårstimen  
1. januar 17:00 
Nyttårstimen. Tove  
Baklie Jensen og Ragnhild 
Grønseth inviterer. 

Hjørdis Eytorsdottir Netten ble døpt av Harald Edvardsen 28. oktober  
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Første uka i februar 
flytter Randi og Jan 
Arnth Larssen fra 
Skien til Drammen. 
Der skal de bo i en 
leilighet ved Bragernes 
strand, like ved Dram-
menselva, Promenaden 
og ikke langt fra torget.  
Jan Arnth gleder seg 
til å stille opp på torget 
en lørdag med barne-
barnet Oskar på 10 år, 
med ei håndkjerre, og 
selge gamle ting.  
 
av Arne Johannes Holte 

Nærhet til barn og barne-
barn er hovedgrunnen til 
at de flytter. Og så har 
vel barna en tanke om at 
de gjerne vil ha foreldrene 
i nærheten nå når de blir 
noe eldre. Pass av barne-
barn er vel heller ikke 
fremmed. Både Jan Arnth 
og Randi fyller 70 neste år, 
ikke at det er noen alder 
for et oppegående par. 
 
Da de kjøpte leiligheten 
på Sneltvedt for noen år 
siden, sa Jan Arnth at ti  

ville hester ikke kunne få 
han bort fra Sneltvedt-
kroken. Der har de 
trivdes i en solfylt lei-
lighet med utsikt over 
dalen og f lotte tur-
områder. De har hatt 
trivelige naboer og på 
bedehuset, som brukes 
også som grendehus, 
har Jan Arnth vært med 
på «gubbetreff» en gang 
i måneden. Alt dette vil 
bli savnet. 
 
Men størst savn vil bli 

Ferden går til Drammen 

På flyttefot! 

Jan Arnth og Randi Larssen i stua hjemme på Sneltvedt 
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Kjenner vi Randi rett, 
tar det ikke lang tid før 
hun skaper nye kontakter, 
får nye venner og enga-
sjerer seg for barna, 
kvinnene og misjonen 
i Drammen Baptist-
menighet. Jan Arnth 
er fremdeles leder i 
Baptisthistorisk Selskap 
og trives med det. Jeg 
tviler på at han kommer 
til å tilbringe for mye 
tid i gyngestolen, så 
lenge helsa holder og 
engasjementet er tilstede. 

menigheten, Skien 
Baptistmenighet, som 
de har fulgt gjennom 23 
år og vært med på en 
spennende omstilling, 
spesielt i tiden da ny 
kirke ble bygd og de var 
forstanderpar.  
 
Randi sier at fellesskapet 
blir et veldig savn, alle de 
som de er blitt venner 
med og ikke minst barna. 
Bare det å se og høre 
dem på gudstjenestene 
er oppbyggelse nok. De 
syns det er fint å se at 
barnekorene bygges opp 
igjen – Logos og Soul 
Children. Randi vil også 
savne ”Allehånde” og 
torsdagsdugnadene på 
Misjon Uten Grenser. 
 
Randi og Jan Arnth har 
vært på flyttefot før. 
Etter studiene ved 
Rüschlikon i Sveits ble 
Jan Arnth pastor på Lille-
hammer i 1968 samtidig 
som han var landsleder 
i NBUF, så i Drammen 
fra 1971– 1977. Videre 
fulgte en tid som redaktør 
for Banneret og general-
sekretær for DNB før 
de kom til Skien. 

- Hva slags tanker 
har du om fremtiden i 
Drammen, Jan Arnth? 
- Det er lenge siden vi 
bodde i Drammen. Mye 
har forandret seg siden 
1977. Jeg er allerede 
blitt spurt om å stå på 
en predikantliste. Men 
det vi ser frem til er å 
få lov til å være vanlige, 
trofaste menighets-
medlemmer, uten alt 
for mange forpliktelser, 
Jeg er løst fra komiteer, 
avslutter Jan Arnth med 
et glimt i øyet. 

Jan Arnth i gyngestolen i Sneltvedtkroken 
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I et års tid har vi i 
familieutvalget 
snakket om Levende 
tro og at vi trenger 
en egen levende tro 
plan i menigheten. 
Mange har etter-
hvert hørt litt om 
det, men lurer nok 
på hva dette er. 
 
av Birgit Andersen 
 
Kristen miljø - ikke nok 
I kirken er vi kjent for å 
ha mange aktiviteter. 
Det har gjennom flere 
tiår vært skikkelig bra 
aktiviteter og mange barn 
og ungdommer har vært 
en del av dette kristne 
miljøet. Gjennom barne- 
og ungdomsarbeidet, 
har mange barn og unge 
blitt kjent med Jesus. 
Likevel ser vi at mange av 

de som var med tidligere, 
ikke lenger har en til-
hørighet til kirken. Noen 
har også forlatt sin 
tro på Gud.  
 
Nære omsorgspersoner 
Flere undersøkelser 
som vi har blitt kjent 
med de siste årene viser 
at den viktigste faktoren 
for at man får en tro på 
Gud som holder gjennom 
kritiske faser som flytting, 
begynne på ny skole, 
sti ft ing av famil ie, 
skifte  av vennekrets eller 
annet, ikke er kirken. 
Det er de nærmeste 
omsorgspersonene som 
mor og far, som har 
størst innflytelse på om 
man får en tro som holder 
- en levende tro!  
 

Troen i hverdagen 
Vi som menighet vil at 
mennesker får en tro 
som holder og som man 
ikke forlater når en 
vokser opp. En trosopp-
læringsplan hjelper oss 
til å ha en mer definert 
kontakt med foreldre 
og setter ord på hvor-
dan man kan hjelpe 
familier til å leve ut troen 
i hverdagen. Vi ønsker 
å være med å utruste 
familier og hjem til å 
leve ut troen der de er. 
 
Iverksettes i 2013? 
Levende tro er opprinne-
lig Misjonsforbundets 
trosopplæringsreform. 
NBUF har så fått kjøpe 
rettigheter til dette og vi 
får del i dette gjennom 
NBUF. Vi har tatt for 

Få en tro som holder 

Hva er Levende tro?  
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oss planen og gjort den 
mer og mer om til en 
plan som passer vår 
menighet. Nå er det 
bare finpussen som står 
igjen før planen for-
håpentligvis blir vedtatt 
på årsmøtet i januar / 
februar 2013.  
 
Viktigheten av mål 
I vår kirke betyr det å ha 
en Levende tro plan at 
vi setter opp hvilke 
aktiviteter vi har i de 
ulike aldersgruppene. 
Vi definerer hvilke mål 
vi har og hvilke temaer i 
kristentroen som det 
er naturlig de møter. I 

tillegg forteller planen 
hvordan vi skal inspirere 
foreldre til å leve ut 
troen hjemme.  

Aldersinndelinger 
For barna i alderen 3 - 5 
år er for eksempel 
hovedfokuset at Gud 
har skapt meg, elsker 
meg og alltid vil være 
min venn. Et av målene 
i denne alderen er at 
bønn skal være en natur-
lig del av livet hjemme, 
i familien, alene eller i 

kirken. Da blir det naturlig 
at vi som menighet viser 
barna, hvor naturlig bønn 
er i dagliglivet vårt.  
 
Ulike tips 
Vi kan sende bursdags-
kort med bønne-vers 
på. Vi kan be for barna i 
gudstjenestene våre og 
at vi ønsker å inspirerer 
foreldre til å be sammen 
med barna sine. Ofte 
handler det om å gjøre 
de tingene vi har gjort 
tidligere litt annerledes. 
Barna skal få gode opp-
levelser med Jesus og for-
eldrene skal hjelp til å leve 
ut troen på hjemmebane.  
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Menigheten har det 
siste året jobbet fram 
en visjon, verdier og 
et motto. Menighets-
ledelsen vil bruke 
dette aktivt i videre 
utvikling av menig-
heten i tida framover. 
 
av Hilde Evensen Holm 
 
Prosessen med det som 
har vært kalt  - strategi-
arbeidet vårt, har pågått 
det siste året og har vært 
behandlet og jobbet med 
gjennom fokusøkter i 
flere menighetsmøter. 
På møtet vårt 6. november 
kom vi fram til et endelig 
resultat.  

Vår visjon er: 
Å være en menighet 
hvor den enkelte 
lever i nært felleskap 
med Jesus og hver-
andre - og gir troen 
videre! 
Det har vært viktig for 
strategiutvalget som har 
initiert prosessen at dette 
ble godt og tydelig for-
ankret i menigheten. Vi 
valgte derfor å invitere 
til fokusøkter på menig-
hetsmøtene hvor det ble 
jobbet i grupper. Blant 
det vi utfordret de fram-
møtte på  menighets-
møtene i forhold til  var:  
”Hva ønsker du skal 

kjennetegne menigheten”.  
Vi fikk mange forslag og 
samlet dette opp i følgende 
hovedformulering:  
Å leve nær Jesus – å leve 
nær hverandre.  Det 
kom også tydelig fram i 
prosessen som pågikk 
at mange pekte på verdier 
som raushet, romslighet 
og vennskap. Det å være 
gode med hverandre, 
og hjelpe og støtte 
hverandre var det også 
mange som trakk fram. 
Sentralt for mange er 
nådebegrepet, det at 
vi er elsket og tilgitt, og 
ikke minst at vi har fått et 
oppdrag i misjonsbefalingen 

Nye strategier for menigheten 

Vi har fått en visjon! 
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- Gå ut og gjør alle folkeslag 
til mine disipler. 
Vi har derfor endt opp 
med følgende formule-
ringer som skal utdype 
visjonen og gjenspeile 
viktige verdier for oss i 
Skien Baptistmenighet: 
 
1. Menigheten skal være 
et fellesskap preget av god-
het, raushet og vennskap 
 
2. Menigheten skal være 
et fellesskap der men-
nesker opplever seg 
elsket og tilgitt av Gud 
 
3. Menigheten skal være 
et fellesskap der vi gjen-
nom alt gir Gud ære 
 
Vi har også sett behovet 
for et ” motto” som er 
lett å huske og som kan 
være til inspirasjon. 
Der er vi inspirert av 
tidligere pastor i menig-
heten Ingemar Fhager og 
hans formulering som 
med norsk oversettelse 
lyder slik:  
 
Menigheten er det 
fineste som finnes og 
menneskene som 
ikke er med er de 
viktigste som finnes! 

Hvordan skal vi så ta 
dette i bruk, hva skal det 
brukes til?  
Strategiutvalget har 
ansvaret for å få disse 
flotte formuleringene til 
å bli gjort virkelige i det 
praktiske livet i menig-
heten. Vi tenker oss at 
dette skal prege mål-
settinger, undervisning 
og prioriteringer. Vi vil 
utforme en brosjyre og 
bruke visjon, motto og 
verdiene aktivt sammen 
med virksomhetsledere 
og andre i utforming og 
planlegging av arbeidet 
framover. 
 
Vi ønsker også å fortsette 
å engasjere og utfordre 
til samhandling på menig-
hetsmøtene omkring 
dette gjennom flere 
fokusøkter. Et tema 
kan for eksempel være -  
Hvordan forstår vi 
verdien ”ett raust felle-
skap”, hva innebærer 
det for oss”. Vi kan også 
utfordre oss selv med 
å jobbe med verdiene 
gjennom å spørre oss 
selv hva som hindrer oss 
i å være felleskap preget 
av godhet, raushet og 
vennskap.  

Wenche 
Thorkildsen 

Søndag 6. januar kommer 
misjonær Wenche 
Thorkildsen på guds-
tjenesten 10:30. Hun vil 
tale og informere om 
arbeidet gjennom Sea 
and Sun Ministries hun 
leder på øya Camiguin 
på Filippinene. 

 

Arbeidet ble startet opp 
i 2000. Det er mange 
fattige på Camiguin, og 
visjonen går ut på å tilføre 
ny livskvalitet for de 
menneskene arbeidet 
kommer i kontakt med. 
I dag er det prosjekter 
inn skolegang for barna, 
rent vann og helse. 
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Årets konfirmanter 
 

Tentro-gjengen 2012-13 

Konfirmasjonsåret 
2012/13 er nå godt i 
gang. Det er 9 flotte 
konfirmanter -  
7 gutter og 2 jenter.  
 
av Birgit Andersen 
 
Vi følger et opplegg som 
heter Tentro, som er et 
opplegg som handler om 
alt mulig innenfor den 
kristen tro. Vi prøver å 
koble sammen ten-

åringenes hverdag og 
en tro på Gud. Vi er 
innom minst 15 temaer…
alt fra hvem Gud, Jesus 
og Den Hellige Ånd er, 
til relasjonen til seg selv 
og andre. Det er mange 
spennende temaer og 
opplegget inkluderer lek, 
konkurranser, Youtube-
klipp og konkretise-
ringer, slik at ikke under-
visningen skal bli så kjede-

lig, men oppleves aktuell. 
 
Dette året er vi for 
første gang med på et 
fellesopplegg med baptist-
kirkene fra Skien til 
Stavanger. Vi møtes alle 
sammen på 3 leirer.  
 
Vi var på vår første leir 
på Åsgårdstrand leirsted  
i august. I januar skal vi 
ha leir med alle konfir-

Fra venstre: Per Martin Eriksrød Olsen, Håkon Lunde Garvik, Thomas A. Carlsen, Even Skyer, Daniel Jupiter 
Smith og Martin Kløverød. Innfelt fra venstre: Paw Tha Eh Shein, Dawt Hlei Za Tang og Mats Førsund Theie  
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mantene på Østlandet. 
Stedet er Vegårshei.  
Da blir vi mange og det 
er moro!  
 
I tillegg til leirene vil vi 
det neste halvåret delta 
et par ganger i måneden 
på ulike aktiviteter i 
kirken. Vi trenger å bli 
kjent med hverandre og 
med de andre ungdom-
mene i kirken. Derfor 
deltar vi på noen Bæggers 
kafér og Etter skoletid. 
 
Det er Birgit Andresen 
som er hovedleder mens 
Robert Aleksandravicius 
og Simen Andersen er 
med som hjelpeledere. 
Jon Victor var med oss 
på den første leiren og 
vi kan jo håpe at han blir 
med på avslutningen av 
konfirmantåret også.. 
we never know. 
 
Avslutningen for konfir-
masjonsåret er i mai 
2013. Ungdommene har 
ansvar for mye av inn-
holdet i gudstjenesten.  
 
Dagen feires med fest i 
kirken søndag 12. mai, 
2013 - kl. 11.00  

Årets adventskveld 
var en felles innsats for 
misjonsprosjektet i 
Sierra Leone hvor 
menigheten skal 
være med å bygge 
kirke i 2013.  

 

av Kari Sæthre 
 

Kirkens kafeteria var helt 
stappfull under årets  

adventsfest. Her var det 
andakt, vising av bilder og 
film fra Sierra Leone, 
småkakesalg og salg av 
pølser og grøt. Utlodningen 
var kveldens høydepunkt. 
Flere i menigheten hadde 
bidratt til å fylle gevinst-
bordet med alt du kan 
tenke deg. Årets vinnere 
kan du lese nedenfor. 

Høstutlodningen 27. november innbrakte 42.000 kr. 

Adventskveld 

Lappeteppe:  
Jonatan Taranger 
Lappeteppe: 
Mette Hafredal 
Elektrisk bordgrill: 
Anders Dønnestad 
Strikket pledd: 
Trine Gustavsen Nordby 
Fat i kunstglass: 
Markus Juve-Andresen 
Velværeprodukter:  
Martha Sørensen 
Gavekort fra Odd-butikken: 
Sigrid Stensbøl 

Gavekort fra Herkules: 
Sissel Gundersen 
Bestemødrenes gavekort: 
Bjørn Oskarsen 
Bestemødrenes gavekort: 
Lilly Pedersen 
Engel i keramikk: 
Anne Therkelsen 
Trillekoffert: 
Line Andersen 
Kjole til barn: Ivar Voje 
Tursekk: Jim Nordli 
Gavekort fra Herkules: 
Alice Hansen 
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Juletradisjoner MÅ 
holdes konstaterer 
Liv Flatebø og Gerd 
Enger. Veiviser’n 
traff dem, travelt 
opptatt med å ta et 
siste overblikk over 
årets kakebord til 
adventskveld. 
 
av Kari Sæthre 
 
Liv Flatebø er først ut 
og forteller: - Mor sin 
hjemmelagde sylte må 

lages. Blir liksom ikke jul 
ut. Nå har også barna 
begynt å ta over tradi-
sjonen og ønsker å lære.  
Det er jeg utrolig glad for, 
sier Liv og fortsetter...  
Havrekjeks med hjemme-
laget appelsinmarmelade 
på farmors oppskrift må 
også være på plass. 
Hjemmelaget sursild og 
tomatsild hører også med. 
På spørsmål om hun satser 
på de 7 slag sier hun at 
det har blitt mindre og 

mindre småkaker, men 
noen slag må være på 
plass. Adventskvelden 
bidrar til at noen slag 
snart i skapet. 
 
Fra barndommen, husker 
Liv at Mor, alltid vasket 
huset. Har nok overtatt 
litt av denne tradisjonen, 
men det blir mindre vas-
king med åra, forteller  hun.  
 
Barndomsminnet mitt 
var den gode ”Svenske -
boksen” til jul. Dette var 
fersken på boks … ny-
delig, minnes Liv. 
 
En viktig ting å ta frem 
til jul hvert år, selv om 
nisser og engler og julstas 
er der, er ”Plingeling”.  
Helt siden barna var små, 
har denne julelysestaken 
fulgt oss. Det er små 
engler som liksom spiller 
p.g.a. varmen fra lysene. 
Den er blitt tent mange  
julaftener og gir i fra seg 
lyden pling -  pling - pling. 
Til fryd for noen og litt 
slitsomhet for andre. 
Men frem må den.  

Ribe, sylte og det lille ekstra med gode minner 

Viktig med juletradisjoner 
 

Liv Flatebø 

Familien er viktig i jula 
konstaterer hun til slutt. 
Jul feries nå på omgang 
hos barna og eldstesønnen 
står på tur i år. Men før 
jula ringes inn MÅ vi i 
kirken. Blir liksom ikke 
jul ellers. Vi spiser jule-
ribbe og pinnekjøtt og 
varierer desserter. Og 
til slutt åpnes en og en 
pakke. Disse tradisjone-
ne ønsker vi å gi videre 
til barn og barnebarn. 

 
Gerd Enger bobler over 
av juletradisjoner. Hun 
sier at vi kvinner MÅ ta 
vare på tradisjonene og 
lære dem videre til barn 
og barnebarn.  
En del ting må bare være 
på plass, forteller hun. 
Sølv, kobber og alt som 
kan pusses, må skinne. 
Hun forteller at hun starter  
i slutten av november. 
Jeg liker å bake med barn 
og barnebarn.  
 
Engerlefsa er viktig. Dette 
er potetlefse som smaker 
utmerket med kald ribbe 

eller selvlaget okserull. 
Ellers MÅ jeg lage ulike 
sildetyper og leverpostei. 
Ulike sorter med julekaker 
må også være på plass. 
Julegardiner på kjøkkenet 
henges opp og småfuglene 
må få sitt julenek ute, 
fortsetter Gerd. Hun er 
glad i å lage juledekora-
sjoner og koser seg med 
dette. Ellers er det mest 
engler som pryder stua. 
Hun liker ikke nisser, 
forteller hun. 
Gerd tenner mye lys 
hele året, men sikkert 
enda mer i desember. I 
tillegg liker jeg å tenne 

røkelse, sier hun. 
 
En ting som Gerd alltid 
må ha frem til jul er en 
håndlaget julekrybbe fra 
Palestina. Den er laget av 
oliventre og har mange 
minner med seg. 
 
På julaften er det ribbe som 
står på menyen og masse 
ribbe. Det er viktig at det 
blir mye igjen som kan 
nytes kaldt i Engerlefsa. 
En tradisjonsrik dessert 
er ”Havenly Huch”, som 
er en spesialitet i slekta, 
forteller Gerd. Den 
smaker bare nyyydelig. 
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Gerd Enger 
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Birgit Andersen øker sin stilling i menigheten til 60 % 

Jeg tror det er i menigheten  
Gud vil jeg skal arbeide nå ! 

Etter jul øker Birgit 
sin stilling i kirka fra 
20 til 60%. – Den  
økningen har ligget i 
kortene siden jeg  
begynte i august. For 
noen år siden jobbet 
jeg også 20%, og det 
synes jeg var en 
vanskelig stillings-
størrelse å forholde 
seg til. Nå skal jeg i 
utgangspunktet  
jobbe i 60% fram til 
31.07.15 

av Odd Kløverød 
 
Hva var bakgrunnen for at 
du sa ja til en å begynne å 
jobbe i menigheten igjen nå 
i august? 
 
Jeg hadde samtaler med 
tidligere menighetsledelse 
for over 1 1/2 år siden 
om det å jobbe i kirken. 
Nytt arbeid med visjon, 
verdier og sykemelding 
av pastor er vel faktorer 
som har gjort at prosessen 

har tatt litt lang tid. Før 
sommeren ble jeg kontaktet 
av ledergruppa, og jeg 
takket ja til et engasjement 
da de spurte.  
 
Du studerer dette året 
også. Kan du fortelle litt 
om det? 
 
Jeg studerer bare litt!  
Jeg går på Teologiskolen 
sammen med Anne Lene 
Romsdalen og Live  
Lilienberg. Det er et 
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teologistudium hos HLT  
- Høgskolen for ledelse 
og teologi lagt til Evangelie-
huset i Porsgrunn. I høst 
har jeg hatt forelesning 
på to helger og det utgjør 
5 studiepoeng på GT og 
5 studiepoeng på NT. 
Jeg har fått lest for lite 
og har utsatt eksamen i 
NT til februar, mens en 
totimers GT-eksamen 
skal jeg ha i desember. 
Jeg skal ha to moduler i 
vårhalvåret også, men 
etter det får jeg se om 
jeg melder meg opp til 
noe nytt. For min del 
var dette ment som 
egenutvikling, men for at 
jeg skal utvikle meg, må 
jeg nok bruke mer tid 
på å lese…….. 
 
Stillingen din utvides ganske 
mye nå. Hvilke tanker har 
du rundt dette? 
 
I februar sa jeg opp min 
jobb som styrer i Skauen 
kristelige barnehage. Jeg 
syntes personalarbeid og 
de økonomiske rammene 
var for utfordrende. Jeg 
gikk da inn i et vikariat i 
80 % som pedagogisk 
leder; et vikariat  som 
avsluttes 31.desember. 

Noen synes nok jeg var 
spenstig som sa opp en 
fast stilling før jeg hadde 
noe nytt, men jeg er  
førskolelærer, og da finnes 
det alltid en jobb å få. 
Dessuten hadde jeg hatt 
noen samtaler med ledelsen 
i menigheten om en liten 
stilling. Jeg la derfor 
egentlig tingene i Guds 
hender og var trygg på 
at det ordnet seg med 
jobb i kirken dersom 
det var meningen.  Men, 
det blir litt rart å slutte 
helt i barnehagen, for 
jeg er veldig glad i den, 
barna og personalgruppa. 
Men jeg gleder meg til å 
få bedre tid til det jeg 
brenner mest for nå...  
 
Hva ønsker du spesielt å 
sette fokus på i det  
kommende halvåret?  
 
Vi som menighet har 
mye å ta tak i, i forhold 
til å hjelpe hjemmene i 
tros-opplæring. Arbeidet 
med menighetens 
«Levende tro – plan» 
blir en av mine sentrale 
arbeidsoppgaver. Jeg gleder 
meg til å få systematisert 
det og få det ut i livet. 
Vi har som menighet en 

vanvittig stor kontaktflate 
gjennom barn og unge 
som går i kirken og de 
aktivitetene vi har. Både 
barn og foreldre trenger 
å bli sett enda bedre så 
de skjønner hvor viktige 
de er for Gud og menig-
heten. Jeg håper jeg kan 
være en positiv ressurs i 
dette. I tillegg vil jeg jobbe 
med temagudstjenesten 
«Sammen i kirken»,  
barnemøter, Baluba og 
selvfølgelig konfirmant-
arbeidet - i alle fall dette 
året. Dessuten er vi som 
menighet medarrangør 
for Willow creeks´  
«Tro på hjemmebane-
konferansen» i Gulset 
kirke i mars. Her er jeg 
representant fra vår  
menighet, og jeg håper 
vi kan stille med mange 
deltagere og flere frivillige! 
 
Hvilke andre arbeidsopp-
gaver har du i tillegg til 
det du nettopp har nevnt? 
 
Jeg blir en barne- og familie 
arbeider, så det er  
naturlig at jeg er med på 
å organisere ledere på 
barne- og juniorleirer og 
ofte dra på leirene.  
 

fortsettelse side 17 
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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 

Ønsker du å være med på  
misjonsdugnad i Sierra Leone 
2 uker i mars eller april 2013 ? 

Kontaktperson Åge Skyer 
 951 11 550  

 asky@online.no 

Vi trenger 60 sengeplasser for  
privat overnatting i forbindelse  

med årsmøtet i EBM 2-5. mai 2013 

Kontaktperson Inge Taranger 
 907 59 874  

 inge@taranger.org 
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fortsettelse fra side 17.  

 

Jeg vil fortsette å organi-
sere torsdagsmiddagene 
og blir å finne i kirken tors-
dagsettermiddag/kvelder. 
Jeg får også kontordag 
på torsdagene og blir å 
finne på kontoret i kirken 
med planlegging og forbere-
delser. I tillegg blir jeg nok 
med på noen møter i 
aktuelle utvalg innimellom.  
 
Hva er den største utford-
ringen i barnearbeidet og 
menigheten vår i dag? 
 
Å få ledere og hvordan 
skape gode søndager for 
barna som kommer til 
kirken! Sist søndag
(21.11.) var det 45-50 
barn på gudstjenesten. 
At jeg + 3 andre skal 
ivareta alle disse i en 
barnesamling nede, er 

egentlig umulig. Alle de 
nydelige barna trenger å 
bli tatt vare på, bli sett 
og få formidlet at de er 
elsket av Gud. Baluba 
har spesielt store leder-
utfordringer. Etter jul 
har vi ennå ikke ledere 
for 5.-7.klasse. Vi kan 
ikke forvente at et  
undervisningsopplegg 
skal treffe både en 3 - 
åring og 12 - åring, derfor 
må de eldste være i egen 
gruppe. Det opplegget 
Baluba bruker nå er aktuelt, 
flott og oversiktlig og 
lettere for ledere enn 
det var da vi startet opp 
for mange år siden. Det 
kan derfor være både  
berikende, inspirerende 
og overkommelig å være 
leder på Baluba! Jeg 
lover mye støtte!!! 
 

Hva er du mest fornøyd 
med i barnearbeidet og 
menigheten nå? 
 
At det er så vanvittig 
mange barn! Logos og 
Soul Children synger så 
det ljomer og hjerter 
blir glade! Det er flott å 
se at det myldrer av 
herlige barn både oppe 
og nede på både torsdager 
og søndager! For menig-
hetens del er jeg glad 
for at vi har skjønt at vi 
må styrke hjemmets 
rolle i trosopplæringen 
og avsette ressurser til 
dette. Det gleder meg 
også at vi har fått en ny 
visjon og verdier som er 
tydelige for oss og  
inspirerende å jobbe etter. 
Jeg må også ta med at 
det er flott at det stadig 
er nye mennesker i kirken, 
avslutter Birgit Andersen. 

Medarbeiderfest 
26. februar 2013 19:00 

Påmelding til Roy Arild Jensen 
 976 24 685    tovroj@online.no  



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

I sommer spilte hun 
inn sin første solo-
plate sammen med 
musikerne Eyolf Dale, 
Thomas Johansson 
og Fredrik Kirkevold. 
Mens vi venter på 
plateutgivelse, så 
kommer hun hjem  
til jul med nyskreven 
julemusikk i bagasjen.  

Julekonserten har hun 
kalt Krumkakesanger og 
spinner videre på tidligere 
juelkonserter med Åselill 
Sæthre som Bortført av en 
julestjerne i 2011 og 
Julekaffe i et øyeblikks 
stjerneskudd i 2010.  

 

Årets band består av 
musikerne Eyolf Dale, 
Fredrik Kirkevold og 

Andrè Kassen. Tekstene 
og sangene er skrevet av 
Åselill Sæthre. 

 

Juleturnèen avsluttes i 
Siljan kirke fredag 21. 
desember kl. 19.00! Ta 
en pause i julebaksten 
og inviter en venn med 
på uvanlig julekonsert, 
og fyll kakeboksen med håp, 
øyeblikk og stjernedryss! 

Tredje året på rad i Siljan kirke 

Åselill inviterer til julekonsert 

Åselill Sæthre 


