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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
Medarbeidere
Birgit Andersen
959 46 342
Gabriel Stephens
452 92 664
Kontorleder
Reidun Johannessen 980 46 190
Menighetskontor
Tirsdag og 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 913 32 516
Anne Lene Romsdalen 984 64 114
Friluftsgutta
Richard Skyer
464 44 911
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11
Gabriel Stephen
452 92 664
Chin ungdomskor
Lian Biak Hu Sapai
995 67 617
Basis
Stian Taranger
952 87 266
Allehånde
Else Holte
995 48 424
Telemark Chin Church
Za Kung Mang To
35 94 44 59
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Misjonal i hverdagen!

Andaktshjørnet

Jeg kommer i dag fra lederkonferanse i
Stavern. 225 ledere fra hele landet var
samlet for å skape motivasjon og optimisme
hos hverandre.

Sendt av Gud!

Alle kristen er kalt av Gud til å gi evangeliet videre
og å hjelpe hverandre til å bli disipler for Jesus.
Evangeliet er det samme uansett årstall, kultur og
tradisjon. Innholdet er altså tidløst, men forkynnelsen av evangeliet må være ”tidsriktig”.
På lederkonferansen fikk vi høre om menneskers
møte med Jesus. Vi fikk høre om opplevelser med
Gud, midt i den vanlige hverdagen vi befinner oss i.
Gud gir oss drømmer og visjoner. Oppgaven vår
er å tro at dette er fra Gud og ikke ignorere disse.
For å være ledere trenger vi alle trening. Ingen kan
ha et verv uten kompetanse, heller ikke i en
kristen sammenheng. Jesus sendt mennesker ut to
og to. La oss lære av det. Vi trenger medvandrere,
noen som har gått veien før. Disse kan trene nye
til å bli gode medvandrere for andre.
Kanskje du kan være en medvandrer for noen i
kirken vår?
Lukas evangelium er full av bevismateriell for at
Jesus lever. Fortell naboen din om hva Gud gjør
for deg i hverdagen. Om ikke vi som er kristne
forteller om livet vårt med Gud, vil ikke mennesker
rundt oss skjønne hvem Gud er. Er Han ikke viktig
for oss, blir ikke vårt budskap ekte og sant.
Kari Nøtland Sæthre

av Arne Johannes Holte
Det lille ordet «sende»
har en sentral plass
og mange nyanser
i vårt språk. Blant
annet sendes delegerte,
ambassadører, og
misjonærer til et
bestemt sted med
et konkret budskap.

arbeidere og seg selv slik:
Med et oppriktig sinn, ja,
sendt av Gud og for
Guds ansikt, taler vi Kristus.

Guds misjon, som alle
som tror på Kristus er
en del av, handler om å
bli sendt av Gud dit Gud
kaller. Det kan være et
Vår Bibel vitner om at ungt par som flytter med
Gud sender sine bud- familie til et nytt sted,
bærere. Moses fikk klar en utpost, for å være med
beskjed av Gud : Gå nå ! å starte en menighet.
Jeg sender deg til farao,
du skal føre mitt folk Vi opplever jo, at en ungisraelittene ut av Egypt ! domsarbeider fra Nigeria
er sendt av Gud til Skien
Jesus siterer profeten Baptistmenighet. EnveisJesaja når han sier :
kjøring fra vesten til
Herren Gud har sendt «misjonsland» blir feil. I
meg for å forkynne et dag går det begge veier.
gledesbudskap for fattige, I tråd med evangeliets
for å kunngjøre at fanger budskap, så skal vi dele
skal få frihet …
med hverandre.
Paulus sammenfatter
oppdraget til sine med-

Det er en stor nåde å
være elsket og tilgitt av

Arne Johannes Holte

Gud. Dette budskapet
som vi har fått oppleve
kan vi bringe videre til
andre, i menigheten , i
vår by og vårt land, og i
samarbeid med andre
lokale menigheter i
andre land.
Vi kan som menighet og
enkelt mennesker bidra
til at frelsen og livsfylden
som Jesus kom for å gi,
og som omfatter hele
mennesket, kropp og
sjel, skal bli våre medmennesker til del.
Da Gud spør oss: Hvem
skal jeg sende og hvem vil
gå for oss, måtte vi svare:
Herre, her er jeg,
send meg !
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Vi gratulerer
Mitt
30 år
Sung, 16. juni
sangvers Sui
40 år
Ingrid Marie E.
Eikland

Misjonskonferanse 1-5. mai

Mission Possible

Visjonsbrosjyre

Peter Lian - Cinzah, 14. april
Annette Brynhildsen Kløverød, 29. mai
Hiang Par Sa Thin, 5. mai
Gry Karoline Lindkjenn, 13. juni
50 år
Karin Sørensen, 6. mai
60 år
Bent Alvin Johansen, 12. mai
70 år
Solveig Kolsrud, 21. juni
92 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai
100 år
Edith Helstedt, 12. mai

Gud vet hva jeg heter,
Gud vet hvor jeg bor,
han vet hva jeg tenker,
og han vet hva jeg tror.
Gud hører jeg synger,
Gud hører jeg ber,
han vet når jeg gråter
og han vet når jeg ler.
Gud glemmer oss aldri,
Gud er hos oss her,
han elsker oss alle
akkurat slik som vi er!

Nyfødte
Marte og Kjetil Fjelddalen, en gutt, Isak,
19. desember 2012.
Cathrine Sandbukten Lysø og Ole David Lysø,
en jente, Solveig, 2. januar
Hjørdis Eytorsdottir Netten og Ole-Thomas
Netten Bueng, en jente, Lilja, 7. januar
Marika Caspara og Tor Henry Hetland, en jente,
Tilda Celine, 17. januar
Elin og Gabriel Stephen, en gutt, Nathaniel, 5. mars
Nytt medlem
Ngun Len Tial Sapai (A Ngun), 17. februar

Døde

Harald Fredrik Olafsen, 21. desember 2012

Misjonsledere fra
hele verden kommer
til Skien i forbindelse
med årsmøtet til
EBM International.
av Jan Sæthre

EBM International er
misjonsorganisasjonen
for baptistene i Europa
utenom De britiske øyer,
og samarbeider med
baptistsamfunn i LatinAmerika, Afrika og Asia.
Til Skien ventes omkring
120 deltakere fra over
20 land.

innsats så det blir et mest
mulig vellykket opphold
for alle som kommer. La
oss vise stor gjestfrihet så
det blir husket og lagt
merke til!
Konferansen starter
med styremøter onsdag
ettermiddag og torsdag
formiddag, mens årsmøtet
er fra torsdag ettermiddag
til lørdag kveld. Mange
blir også over til gudstjenesten på søndag.

Alle samlingene er åpne.
Du inviteres spesielt til
Menighetsleder Harald åpningsmøtet torsdag
15:00, og kveldsmøtene
Dønnestad sier Det er
utrolig spennende, men vil torsdag, fredag og lørdag
samtidig kreve noe av oss. 19:30, samt gudstjenesten
Håper mange kan åpne søndag 10:30. Dette blir et
rikt fellesskap med troshjemmene sine og stille
opp å gjøre en dugnads- søsken fra hele verden.

Strategiutvalget har laget
en brosjyre om visjon,
verdier og motto for menigheten.
Brosjyrene finnes ved
inngangen i kirkesalen
og er også lagt ut på
www.skienbaptist.no
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Glimt fra medarbeiderfest 26. februar

Alle er vi medarbeidere!

Dugnad
En dame som satt ved
bordet mitt fikk seg en
stor overraskelse. Jae
som jobber for Ungdom
i oppdrag, skjønte ingen
ting. Hun kom fordi hun
trodde det var dugnad.
Ja, ja en gledelig overraskelse ble det.
Alle like viktige
Medarbeiderfesten er en
fest hvor vi hyller og
feirer hverandre. Her
gis rosord til alle som
har vært i kirken en gang
eller dem som nesten
bor der i løpet av uka.
Alle er en viktig brikke i
Guds plan.

Ett lite ”knippe” av årets medarbeidere fra toppen venstre side:
Hilde, Jae, Anne Rebekka, Eva, Geir Håkon, Odd, Solfrid og Wenche.

Årets medarbeidere
er unike og svært
ulike. Sammen utgjør de mangfoldet i
menighetens arbeid.
Årets medarbeidere
kjennes ved at de
viser omsorg og omtanke for andre og at
de stiller opp i fellesskapet. De sørger for

at menighetens
mange og varierte
aktiviteter og oppgaver
henger sammen.
Sammen utgjør de
viktige brikker i det
store puslespillet.

medarbeidere, opplest
av Roy Arild Jensen,
leder for tjenesteutvalget.
Spenningen var stor da
”statuen” av årets medarbeidere ble avduket.
”Statuen” bestod av
portrett av hver enkelt
av Kari Sæthre
som var på festen og
alle hadde fått påskriften
Dette var juryens kriterier
- Du er unik for kåringen av årets

Mat for mage og hjerte
Smilebåndet fikk seg en
utfordring gjennom hele
kvelden. Birgit Andersen
sang en åpningssang,
sammen med ”duskemenn”
som lyste opp med sølvglitter og ablegøyer. Alle
deltok på refrenget ”Alle er velkommen moro skal vi ha. Alle er
velkommen - og er helt
unik i sitt slag. Kos deg nå
med maten - vi sier nå i
kor. Vær velkommen alle
her ved disse bord.”

Avduking av årets medarbeidere viser bilder av
alle som var til stede

Nydelig tacosuppe med
masse tilbehør mettet
magen. ”Magne mygg”
alias Roy Arild Jensen,
smittet oss med ekte
glede og Sondre og
Stian Taranger tok oss
med i omsorg og stell av
potteplanter
Opp i kirkesalen fikk vi
mer påfyll til hjertet. Vi
lyttet til nydelig sang av
Anne Sandmo, Anne G.

Therkelsen og Ricard
Skyer. Hilde E. Holm
hadde flotte tanker rundt
ordet medarbeider og
ildsjel før vi beveget oss
ned igjen til kafeteriaen
for litt dessert, avduking
av årets medarbeidere,
opplesning av selvskrevet
dikt om ”Medarbeideren”
ved Lilly R. Pedersen og
flotte kveldstaker fra
Merete Tollnes.
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Menighetens verdier!

Godhet, raushet og vennskap!

selvransakelse, brev til
en handikappet bror og
likestilling.
Føle seg elsket
Slik jeg leser dette, så
viser det et sterkt behov
for å kjenne seg som en
del av et større fellesskap der vi deler, lytter
og aksepterer hverandre
og hverandres feil, nederlag, svakheter og sårbarhet. Alle har kjent hvor
godt det er å få en oppmuntring, et vennlig ord,
et besøk, en hjelpende
hånd, et klapp på skuldra,
en klem, et smil, en
invitasjon eller en annen
form for positiv oppmerksomhet. Å føle seg elsket,
tilgitt og husket er noe av
det mest grunnleggende
gode vi kan oppleve som
mennesker.

Jeg har nettopp lest
en bok som er skrevet
av tidligere finansjournalist Kathrine
Aspaas. I boka
“Raushetens tid”
hevder hun blant
annet at "Vi står på
terskelen til en tid
som vil preges av de

som våger åpenheten,
og som tør å løfte frem
andre. Omtanken er
den nye effektiviteten.”
av Harald Dønnestad

Kathrine Aspaas.
I en årrekke har hun
registrert hvilke saker/
temaer som har flest

anbefalinger på facebook
og andre sosiale medier;
ensomhet (Den usynlige
av Bernt Jakob Oksnes),
mobbing og ansvar
(Lærer Bjørndals metode
av Trine Eilertsen),
tilgivelse (Raushet og
drømmekraft av Aspaas)
i tillegg til saker om

Avhengig av hverandre
Dette er gode nyheter
for oss som menighet.
Gjennom godhet, raushet og vennskap ønsker
vi som menighet å møte
behovene som fremkommer i sosiale medier
hos menneskene vi møter
og omgås. Samtidig er det
en stor utfordring å

virkeliggjøre og leve ut
alle gode hensikter. For
å lykkes er vi avhengige
av hverandre og evnen
til å stå sammen.

i hva vi sier og gjør og
måten vi sier og gjør
det på. Det kan bli et
utfordrende møte
med oss selv og oss
som fellesskap, men
samtidig er det helt
nødvendig med en erkjennelse av hvor vi er,
før vi kan snakke om
hvor vi vil.
Jeg ser virkelig frem
til denne prosessen
med store forventninger. Jeg gleder meg å
se hva dette vil gjøre
med oss som enkeltmennesker og som
menighet, og hvilke
Hvor vil vi?
ringvirkninger det vil ha
Strategi- og tjenesteut- langt utover våre innersvalget vil etter hvert ut- te sirkler!
fordre alle til å være med
på en skikkelig idedugnad Matteus 5, 2– 6 og 9
om hvordan vår menighet “Salige er de som er fattige
kan synliggjøre verdiene i ånden, for himmelriket
våre i menigheten, i byen er deres.
og i verden. Mor Teresa Salige er de som sørger,
sa en gang: “ Vi kan ikke for de skal trøstes. Salige
gjøre store ting, men vi er de ydmyke, for de skal
kan gjøre små ting med arve jorden.
stor kjærlighet”.
Salige er de som hungrer
Samtidig skal vi våge å og tørster etter rettferdigsnakke om hva som
heten, for de skal mettes.
hindrer oss i å vise god- Salige er de som skaper
het, raushet og vennskap. fred, for de skal kalles
Vi skal våge å kunne bli Guds barn.”
målt på alle disse verdiene
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På pilegrimstur med Mona Skyer og venninna Elsie

Fra Termos til pilegrim!
I salen satt Mona, litt
sliten og mutt og drømte
seg bort til fjellheimen.
Spania var kanskje litt
langt unna, men det var
turer her hjemme også.
Oslo-Trondheim hadde
hun hørt om, den har
jo til og med deler av
kongefamilien gått!

Mona Skyer i Guds frie natur

Etter 3 timer på
TERMOS var det
gjort. Mona Skyer
bestemte seg for at
dette skulle hun også
gjøre. Ikke en gang i
livet, men så fort
som mulig!
av Annette B. Kløverød

På TERMOS i mars
2012, var lederen av
Pilegrimsfellesskapet i
Telemark invitert til kirken
på en jentekveld for å
fortelle om pilegrimsturer
i Spania. Hun har vært
på pilegrimsturer i inn og
utland og har gått mil etter
mil på pilegrimstier.

Da Mona kom hjem, gikk
hun inn på nett for å
finne ut mer om pilegrimsvandringer. Der
kunne hun lese om en
tur som gikk fra Seljord
til Røldal. Det er et område hun kjenner til fra
familie og venners hus
og hytter.
Hverdagen kom om Mona
glemte drømmen om
pilegrimsturen helt til
hun og Harald, mannen
hennes, satt og pratet om
ferieplanene for sommeren.
Da dukket drømmen
opp igjen og hun bestemte
seg for å gjøre noe med
det. Harald gav henne 3
uker til å gå på pilegrimsvandring, men fikk hun

med seg noen i så mange
uker midt på sommeren?
Samme kveld Harald og
Mona snakket om denne
turen, kom det et program
på tv som handlet om
pilegrimsturer. Dagen
etter var Mona syk og la
seg på sofaen for å se på
tv. Der gikk det et 6 timers
langt program om pilegrimsvandring! Mona
tok det som et tegn på
at hun skulle dra og tok
kontakt med ei venninne,
Elsie. Hun ville gjerne bli
med men syntes 3 uker
var litt drøyt. En 9-10
dager kunne hun sette
av til denne turen.
I forkant av turen hadde
Mona og Elsie snakket
om hva som var målet
for turen. De ønsket å
vise for seg selv og
andre at det går an å gå
en lengre tur, selv om
ikke kondisjonen er på
topp. De ønsket å greie
seg på egenhånd uten å
følge en organisert pilegrimsgruppe. Og de
ønsket å ”legge fra seg”
ting som de syntes var
vanskelig og bruke pilegrimsturen som en ny
start.

Elise og Mona foran Røldal kirke

De startet pilegrimsvandringa med et kirkebesøk i Eidsborg stavkirke
før de gikk til Åmot.
Deretter ble det overnatting og stopp på
Mjonøy, Edland, Vågsli,
Ulevå og Svandalsflona
før turen endte i Røldal.
De fulgte merkede stier
av ymse slag i 9 dager,
på tur i sol og regn og
med dagsetapper fra 1 til
2,2 mil og sekker på 17

kilo. Pilegrimsvandringa
ble avsluttet i Røldal kirke
på tradisjonelt vis, i takk
og bønn.
Fjellene rundt Haukeli
har fått en helt annen
betydning etter denne
turen. Dette gav mersmak
og noen av fjelletappene
i pilegrimsturen OsloTrondheim er neste mål.
Noen som vil være med?
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Menigheten… det fineste som finnes

Menighetslederen har ordet!

Harald Dønnestad - menighetsleder / leder for strategiutvalget

Vi har hatt en flott
start på det nye året.
Alle virkegrenene er
godt i gang, og på
søndagene har vi hatt
noen svært varierte
og fine gudstjenester.
av Harald Dønnestad

Søndag 3.mars talte Billy
Taranger over temaet
“ansikt til ansikt”. Blant
mye fint han sa, var også
dette: “Hver søndag har
vi muligheten til å møte

hverandre og Gud, ansikt
til ansikt i kirken.” Ansikt
til ansikt skapes en annen
relasjon enn via telefon
eller digitale medier.
Derfor er vi privilegerte
og kan være både glade
og stolte av en så flott
kirke der vi kan samles
– i tillegg til i hjemmene!
På menighetsmøtet den
29.januar leste vår pastor
Sveinung Vaagen opp sin
oppsigelse. Han fratrådte

sin stilling 1.februar.
Takk til Sveinung for de
7,5 årene han har vært
pastor hos oss! Vi ber om
Guds velsignelse videre!
På det samme menighetsmøtet ble det enstemmig
vedtatt å kalle Vidar
Bergsland. For ordens
skyld kan det nevnes at
dette var klarert med
Sveinung på forhånd. En uke
senere hadde strategi- og
tjenesteutvalget et møte

med Vidar. I mellomtiden
hadde også kona Solveig
vært på besøk hos oss.
Vidar gir klart uttrykk
for at de kan se for seg
å komme til Skien. Av
familiære grunner er det
fortsatt noe usikkert når
det blir. Dette er noe vi
selvsagt respekterer fullt
ut! Samtidig ga vi klart
uttrykk for at vi er i en
sårbar fase, og at vi har
vært det over en lengre
periode. Vi er enige om
at vi ikke ønsker å forsere
prosessen de som familie
er i, men holde en tett
kontakt fremover. Vi
kan med andre ord ikke
regne med at vi har noen
pastor på plass til høsten.
Det er ikke aktuelt for
Vidar å pendle i en eller
annen form.
Strategi- og tjenesteutvalget vil vurdere
behovet for vakansepastor
frem til Vidar og Solveig
kommer. Uansett når de
måtte komme, så er vi
utrolig takknemlige for
at de er så positive, og
at pastorspørsmålet løste
seg så raskt. Samtalen med
Vidar bekrefter inntrykket
av en som vil være en

samlende person for
menigheten, en svært
tillitvekkende sjelesørger
og samtidig direkte og
klar i talen. I løpet av vårt
lille møte ble det både
latter, gråt og forbønn.

bistå ved slike anledninger.
I tillegg er vi takknemlige
for at Magne Hultgren,
pastor i Porsgrunn baptistmenighet, har sagt
han kan hjelpe til ved
behov.

I en periode uten pastor
og med en stadig voksende
menighet på 288 medlemmer, ønsker vi å
utfordre smågruppene
til også å fungere som
omsorgsgrupper. Vi ser
for oss at hver smågruppe
vil ha 10-15 personer /
medlemmer på en bønneliste. Det vil bety at alle
medlemmer vil ha noen
som ber for dem. Vi vil
komme med mer informasjon om dette senere.
Forbønn og omsorg der
hensikten er at vi vil
hverandre det beste, er
noe godt vi ønsker at
alle skal oppleve.

Vi har nå fått trykt opp
en egen brosjyre med
visjonen, verdiene og
mottoet vårt. Ta med
noen og spre dem videre!
Gabriel og Elin Stephen
fikk en liten gutt, Nathaniel
den 5. mars. Vi gleder oss
med dem. Gabriel ønsker
ikke å ta ut permisjon
fra ungdomsarbeidet i
den forbindelse – han
trives for godt! Husk
denne lille familien i
bønn fremover.

Birgit Andersen er godt
i gang i sin 60% stilling,
og vi merker det. Siden
hun også er ansatt i 20%
Alle henvendelser ved- som leirkoordinator for
rørende kirkelige hand- NBUF / SBU, så vil det
linger som dåp, bryllup, være en del helger hun
begravelser, medlems- er på reise.
opptakelser eller annet
rettes til menighetsleder Håper alle er innom
Harald Dønnestad. Harald hjemmesiden vår minst
Edvardsen og Arne Holte 1 gang i uka:
www.skienbaptist.no
har sagt seg villige til å
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Til ettertanke

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

 900 66 715

 35 58 89 00

En religion som er ren og feilfri!
I Jakob 1:27 forteller
Guds ord oss at ”En
gudsdyrkelse som er
ren og feilfri for Gud,
vår Far, er å hjelpe enker
og foreldreløse barn i
deres nød, og ikke la seg
flekke til av verden”.
av Gabriel Stephen

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 oktober eller november 2013 ?
Kontaktperson Åge Skyer
 951 11 550
 asky@online.no

Vi trenger 55 sengeplasser for
privat overnatting i forbindelse
med årsmøtet i EBM 2-5. mai 2013
Kontaktperson Inge Taranger
 907 59 874
 inge@taranger.org

Dette verset kan bli lest
og tolket på forskjellige
måter. Jeg vet at Veiviser’n
stort sett blir lest av
kristne så jeg skriver
med dette i tankene.
Vår overgivelse til Gud
setter oss i forbindelse
både med det overnaturlige og det fysiske.
Jakob minnet oss på at
vår relasjon til det guddommelige kaller oss
også til en overgivelse til
de fysiske behovene til
mennesker rundt oss.
Disse behovene kan for
eksempel være matmangel
slik vi ser i størsteparten
av verden, Afrika, Asia
og Amerika eller en dyp
opplevelse av ensomhet

og mangel på felleskap gjennom å vise at vi bryr
slik mange opplever det oss om menneskers veli vesten.
befinnende.
John Wesley kommenterte
dette skriftstedet med
følgende; ”Den eneste
sanne religion i Guds øyne
er dette; å besøke - med råd,
barmhjertighet og hjelp”.

En kan anta at når vi
involverer oss med dyp
innlevelse så kan det for
mange være det største
mirakelet som peker mot
Gud. Som Frans av Assisi
sa; ”Forkynn evangeliet til
I en verden der Gud og alle tider, og om nødvendig,
religion blir sett på som bruk ord”.
gammeldags, kan vi ikke
bare fokusere på å bevise Til slutt la oss tenke på
for verden at Gud er ordene til profeten Jesaja
relevant kun gjennom
i 58:10: ”Om du gir av
overnaturlige mirakler ditt eget til den sultne og
som helbredelse og
selv metter den som lider
andre type mirakler.
nød, da skal ditt lys gå
Men vi kan berøre men- opp i mørket, din natt skal
nesker, - og dette tror bli som høylys dag”.
jeg sterkt på, like mye

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Fredag 15. mars kl. 19:00

TERMOS – ”Slipp livet til”
arrangement for damer
i alle aldre. Vi møtes i
kirken til ord, dikt, sang,
bilder og en god hjemmelaget suppe.
Denne gangen får vi
besøk fra Stavern.
Ragnhild Bakke Waale
er lektor med kristendom som hovedfag.
Hun har jobbet i på
ulike skoler, som barne15. mars kl. 19:00
skole, folkehøyskole
kommer Ragnhild
og i lærerutdanningen
Bakke Waale på
og som sosiallærer i
TERMOS for å snakke ungdomsskolen.
om og lese dikt rundt
tema: ”Slipp livet til”. Ragnhild har skrevet
flere bøker, som blir
av Annette B. Kløverød
brukt i RLE - undervisningen i skolen, små
TERMOS står for – Tid,
gavebøker, kort, bønner
Energi, Refleksjon,
og betraktninger til oppMotivasjon, Omsorg og
muntring og ettertanke.
Samhold. Det er et

Ta med ei venninne
eller arbeidskollega og
kom til kirken. Alle er
hjertelig velkomne.
Påmelding til:
Tove Baklie Jensen
 976 13 384

Annette Kløverød
 948 71 609

Pris 150 betales ved inngangen

