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Hva er påsken
for deg?
Er påsken appelsiner, snø, hytteferie,
Kvikk Lunsj, deilige fridager i solveggen…
eller kirkegang og påskeleir hvor du får høre
de flotte orden fra Gud selv at Han tok den
straffen du skulle hatt ... på seg.
Radio og TV snakker om påskeharer og påskegodt,
påskeegg og lammesteik og masse annet som er
deilig å putte i munnen. Lite får vi høre om Jesus
og hva han måtte lide for meg og deg.
Det er ikke noe galt å kose seg, men jeg vet med
meg selv at jeg må være forsiktig med alle disse
tilbudene, da de lett tar fokuset mitt bort fra
påskens budskap.
Enda viktigere er det at vi som vet hvorfor vi feirer
påske og forteller om dette til barn og barnebarn.
Påsken er den høytiden som inneholder mange
utrolige hendelser som er svært viktig for min tro.
I løpet av en uke, får vi oppleve at Jesus blir
hyllet som konge på eselryggen under inntoget
til Jerusalem. Jesus innstifter nattverden. Han blir
sviktet av en av sine disipler og henrettet og til sist
oppstår Han fra de døde. Mange utrolig og fantastiske
hendelser, som har stor betydning for mitt liv.
Ikke glem påskens budskap, når du sitter i solveggen
og nyter en appelsin.
Kari Nøtland Sæthre

Andaktshjørnet

Han har kjøpt
oss fri!
av Marit Eide
Lever vi som om at
Jesus faktisk døde
på korset? Dette er
spørsmålet som
dukket opp i hodet
mitt, når jeg satte
meg ned for å skrive
andakt. Hvordan
responderer vi på det
i våre liv, og hva har
det å si for våre liv?

bli det, for at det ikke
skal hvile på gjerninger.
Derfor må vi vende oss
Marit Eide
til Ham, og fra våre liv,
så vi kan vandre i rett- har fullbrakt alt. Vi
ferdighet!
trenger bare å vende
oss Han, og ta imot det
Jeg merker det ofte
nye livet i Kristus. Det
med meg selv, hvordan gamle er borte, se det
jeg strever etter godhet, nye er blitt til!
og å gjøre rett, men alt
det jeg gjør i meg selv For meg blir øynene
Når jeg ser for meg
er tomhet. Vi trenger mine mere åpnet av å
Jesus henge på korset,
Hans fylde og kraft til å se hva Han gjorde, og
etter å ha blitt pisket og leve. Uten Ham er vi det snur litt opp ned på
pint, ISTEDET for meg, fortsatt dømt, og kan
kristenlivet mitt, hvor
som er dømt etter mine ikke leve fruktbare liv. Han er sentrum, og ikke
synder, tenker jeg at Han
meg selv. Vi kan elske
virkelig er verdig alt, og Det er ikke lett å forstå fordi Han elsket oss
våre liv.
fullt ut hva Han faktisk først. Vi er rettferdighar gjort, og man kan gjort ved Hans død, ved
«Det er fullbrakt», var fort «drukne» i hver- at vi tror og vender oss
ordene Jesus sa like før dagen. Men det er så til Ham!
han døde. Han har alle- aktuelt for oss i hverrede fullført det at vi dagen. Det hjelper oss Han er virkelig verdig våre
kan bli rettferdiggjort. å se at alt handler om
liv. Det er jo tross alt Han
Uten Ham kan vi ikke Han, og hvordan Han som har kjøpt oss fri!
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Vi gratulerer
Mitt
år
sangvers 30Kjerstin
Løvskeid Taranrød, 3. april
Ragnhild Kiste

Dena Htun, 26. april
Åselill Sæthre Dale, 18. mai
Ngun Chin Mual Hlun, 7. juni
Benedicte Koth, 21. juni
40 år
Bård Aasland, 7. mai
50 år
Ral Tawng Rahtin, 4. april
60 år
Margunn Øhrn, 29. april

Det er makt i
folede hender!
Du som ber for dit barn,
dine kjære, Er i forbønn
fra år og til år. Om du
tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar
engang du får.
Refr.:
Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, dog
fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes
trofaste Gud:
Kall på meg, og du
hjelpen skal få!

70 år
Ingjerd Gurholt, 31. mars
Elisabeth Anne Hegge, 13. april
90 år
Oddlaug Synnøve Landsverk, 11. mai
93 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai
101 år
Edith Helstedt, 12. mai
Nyfødte
Ingrid Maria Correa Mora og Kjell Eriksen, en jente,
Hanna Bodil Eriksen - Correa, 21. november 2013.
Trine Raflund Bassebo og Svein Kåre Sivertsen, en jente,
Aurora Sivertsen Bassebo, 22. november
2013.
Nytt medlem
Ingrid Maria Correa Mora 16. februar

Informasjonsmøte onsdag 4. mai kl. 18:00

Aktiv konfirmasjon!
Nå nærmer det
seg mai og avslutning på året
vi har hatt sammen med konfirmantene. Dette
året har vi laget
en liten vri på opplegget og undervisningen har vært
kombinert med
sport og friluftsliv.
av Birgit Andersen

Onsdag 14.mai
har vi et informasjonsmøte i
kirken om neste
års konfirmasjonsopplegg
klokka 18:00.
Da kan nåværende
8. klassinger med
foreldre komme å
få en uforpliktende
smak på og informasjon om opplegget.

Vi har blant annet
hatt orientering,
Den avsluttende
kanotur, bowling
gudstjenesten i vår
og gymsalaktiviteter.
kirke er tradisjonelt
Det har vært 3 - 4
lagt til 2. søndag i
deltagere dette året
Anders i gang med å lage «bruskassetårn» mai og blir i 2015
og noen ganger har
søndag 10.mai.
resten av ungdomsgruprikt og bra med aktiviteter,
pa vært med på opplegi tillegg til at det har vært Men nå tenker vi mest
get vårt. I tillegg var vi
bra leirer/turer. Hanna på søndag 11.mai 2014
med ungdomsgruppa til
er også kjempe fornøyd som vi skal feire Isak
Trovassli i november.
med leirene hun har
Saksen, Sindre Amundsen,
vært med på.
Anders Dønnestad og
Sindre, Isak og Anders,
Hanna Vaagen kl.11.00 i
som har vært med på
Neste år planlegges det kirken.
alle onsdagssamlingene,
et lignende opplegg og
sier at de har vært forvi håper at vi blir enda Velkommen til å være
nøyd med året og at det
med på feiringen!
flere.
har vært morsomt, lære-
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Winnie Bok Tong tilbake i Kachin i Myanmar

Mer enn 20 år siden hun var
på hjemstedet sitt!
første gang. Hun var en
av mange flyktninger som
kom til Norge via FN.
I løpet av disse årene har
hun fått sønnen sin, Brang
til Norge, hun er blitt norsk
statsborger og har fått
jobb innen renhold i Bø.
Hjemme i Bhamo har
mamma, søsken og nære
slektninger venter på at
hun en gang ville komme
tilbake. Winnie har hele
tiden lovet sin mamma
at hun snart skal komme,
men hun har ikke sagt når.
Mamma, niesen Esther Bawk San og Winnie.

Første februar 2014
satte Winnie kursen
tilbake igjen til
Myanmar, tidligere
Burma. I løpet av noen
dager gikk turen via
Bangkok i Thailand,
til Yangon i Myanmar,
derfra til Mandalay
og endte i Bhamo i

Kachin – staten helt
nord i Myanmar.
av Kari Sæthre

I snart 10 år har Winnie
Bok Tong bodd i Bø i
Telemark. 14. september
i 2004 satte hun sine
føtter på Norsk jord for

Winnie vokste opp i Bhamo
sammen med flere søsken.
10 årig skole fullførte hun
her i Bhamo. Derfra gikk
turen videre til Myitkyina
for 2 nye skoleår. Hun
avsluttet sin skolegang i
Yangon med 2 år til.
Winnie opplevde studentopprøret i 1988. Uroligheten og volden fortsatte
i landet, så i 1996 begynte
flukten via Bangkok i

Thailand til Kuala Lumpur
i Malaysia.
Så endelig kom dagen.
7. februar går Winnie ut
av flyet i Bhamo. I huset
der Winnie vokste opp
bor nå mammaen og
flere av hennes slektninger. Hun tar en drosje
dit og der står mamma
på 78 år og ser ut av
vinduet, forteller Winnie.
Hun går ut av drosjen
og vinker til mamma.
Ord blir fattige i en slik
stund. Men gleden var
ubeskrivelig, meddeler
Winnie. Det ble felt
mange gledes - tårer og
gjensynsgleden var god å
kjenne på.
Turen varte i 7 uker og
disse uken gikk fort.
Opplevelsene ble mange.
Winnie viser bilder og
forteller at hun fikk være
med å se sin niese, Esther
Bawk San graduere fra
universitetet. Dette er
en stor høytidelighet
med flotte festdrakter
og mange formaliteter.
Hun besøkte også slektninger i Shan – staten.
Byen Hpakant, i Kachin
staten er kjent for den

Hjemme på kjøkkenet i Bhamo, Myanmar

grønne smykkesteinen
jade. Winnie var også
her på besøk. Ellers var
det mange som ville ha
et glimt av henne, mens
hun var hjemme. Slekt
og venner kom og mat
manglet det ikke. Det
ble mange gode stunder
med god mat og samtale
om gode litt vonde minner.
Avskjeden var verst,
forteller Winnie. Mamma
ville helst at jeg skulle

være i Bhamo for bestandig.
På spørsmålet om hun
kunne har tenkt seg å
flyttet tilbake til Myanmar,
svarer Winnie et klart
nei. Jeg har livet mitt i
Norge nå og sønnen
min studerer i Trondheim. Men mye av hjertet
mitt er nok i hjemlandet
mitt fremdeles, avslutter
Winnie.
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”Jeg synes også det er
gøy med hobby. Jeg liker
også veldig godt å reise
på turer, som hit til Luksefjell. Og så er det moro
når Birgit lærer oss forskjellige danser. Vi skal
jo snart danse i kirka!”
Thora Naur: ”Jeg synes
alt er gøy jeg. Iallfall er
det gøy å dra på turer!”

Tilbud til bare jenter

Jentesprell!

En liten pause er god å ha.

Annenhver torsdag
møtes en fin gjeng i
kirken. Vi kaller oss
jentesprell. Som navnet
tilsier er vi en gruppe
jenter. Jenter som finner
på mye moro sammen!
Målgruppen er 1.-7.
klasse. Det er forøvrig
jenter fra 1.-4. klasse
som nå er med i gruppen.

om jentesprell dukket opp.
Selvfølgelig måtte også
jentene få et tilsvarende
tilbud, og gruppen ble
startet høsten 2011.

aking, gåturer, dans, ulike
hobbyaktiviteter, bading
i fritidsparken, spill, lek.
Hvert halvår har vi også
vært på overnattingstur
til Luksefjell. Det er stas!
Målet vårt er å samle Den siste turen dit, hadde
jenter, for å dele tro, vi i slutten av mars.
vennskap, kreativitet, Der spurte vi noen av
naturopplevelser og lek. jentene hva de selv synes
Vi opplever at jentene
om Jentesprell.
trives med aktivitetene Caroline Taranger: ”Jeg
av Liv Marit Taranger og Mette og med hverandre.
vet nesten ikke. Jeg synes
Aasland.
Eksempler på aktiviteter så mye er gøy. Hobby er
Friluftsgutta var allerede vi tilbyr er skogsturer, iallfall gøy”.
godt etablert, da tanken bålturer, ski, skøyter, Signe Mathea Aasland:

Ja, Jentesprell er - og gir
mye glede og velsignelse!
Som ledere, opplever vi
nettopp dette. Den
største gleden er å få
dele troen med barna.
Vi kjenner også på gleden
over å få lov til å være
sammen med jentene.
Det er en stor tillitserklæring. Og selvfølgelig
synes også vi det er gøy
å sprelle litt. Det er fint
å være sammen med bare
jenter, se hvordan de tar
sin plass, hvordan de
knytter kontakt med
hverandre- og ikke minst
hvordan de takler ulike
situasjoner.

Kvikk Lunsj på tur er tingen..

du kjenner noen, som
kunne hatt lyst til å være
med hos oss, er de hjertelig
velkommen til det! Og
er du en voksen, som
kunne tenke deg å være
med, selv om du ikke
har barn i aldersgruppen
- eller du har lyst til å
bidra med noe på samlingene våre, vil vi gjerne
ha med deg også!

vi sammen derfra til de
ulike aktivitetene, med
mindre annet er oppgitt
i programmet vårt.
Fra høsten av er det
Margareth Eikstad og
Mette Aasland som er
ledere for jentesprell.

Hvis du skulle lure på
Selv om jentene gir utnoe før den tid, så ta
trykk for at det er fint å
kontakt med
være en liten gruppe, er Vi møtes torsdager i like Mette  480 37 735
vi alle enige om at vi har uker kl. 17-19. Oppmøte Liv Marit  913 32 516.
er i kirken, og så reiser
plass til flere. Dersom
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Stavern 1. - 6. juli

Programmet for sommerfesten

Baptistenes sommerfest - BLINK
K

Tirsdag 2. juli
09:00 Landsmøte.
20:00 Festkveld i forbindelse med 100-årsminnet for
Nils J. Engelsens fødsel.
Onsdag 3. juli
09:00 Landsmøte.
18:30 Kveldsmøte med Nabil Costa.
21:30 På grensen til allsang
Torsdag 4. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 og 14:00 Situasjonen for internt fordrevne i
Midt- Østen.
14:00 Kvinneforbundets årsmøte.
18:30 Kveldsmøte med Håkon Sigland.
21:30 Midnattsgudstjeneste i Fredriksverk kirke.

Det er tredje gang
baptistenes sommerfest
arrangeres i Stavern.
Sommerfesten er for
alle aldere, og det
inviteres til inspirerende
møter, god musikk,
spennende seminarer,
masse aktiviteter for
barn og unge, og lave
skuldre og ferie for
hele familien. Stavern
er rett og slett stedet å
være første uka i juli.
av Jan Sæthre

Fra Midt-Østen
Nabil Costa ra Libanon er
den meste langveisfarende
gjesten på sommerfesten.
Han leder baptistenes
skole og flyktningarbeid i
Libanon. På torsdag en vil
han belyse situasjonen for
de flere millioner internt
fordrevne flyktninger i
Midt-Østen.

Det Norske Baptistsamfunn.
Først og fremst som
rektor ved Baptistenes
Teologiske Seminar i 35 år.
Men også ved byggingen av
skolesenteret på Stabekk,
og som forkynner og
kirkeleder satte han dype
spor. I forbindelse med
100-årsdagen for hans
fødsel gir vi ut en bok
med hans biografi og et
Nils J. Engelsen
utvalg av hans tekster og
Gjennom hele etterkrigs undervisning. Tirsdag
-perioden var Engelsen kveld inviteres det på
med å prege arbeidet i boklansering.

Fredag 5. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Barneforestillingen Krystallhjerter.
12:00 Seminar om bønn.
Landsmøte
14:00 Seminar om misjon.
Valgkomittèen har innstilt 14:00 Årsmøte i Norsk Baptist-Historisk selskap.
Hege Norøm fra Sandefjord 18:30 Kveldsmøte med Knut Olav Frikstad.
som ny leder i Det norske 22:00 Minikonsert i Teltet

Baptistsamfunn etter
Per Øverggard, som har
vært leder siden 2010.
Norøm vurderes som en
meget god kandidat og har
tidligere vært leder i Ung
Baptist. Landsmøtet skal
også behandle en evaluering
av Holtekilen folkehøgskole.
Ingen nye menigheter har
søkt om medlemskap i
baptistsamfunnet i år.

Lørdag 6. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Ditt engasjement betyr en forskjell.
14:00 Jentesamling med Dagrun Eriksen.
18:30 Kveldsmøte med Ingrid Lindberg.
19:00 Ungdomskveld.
21:30 Minns du sången-konsert.
Søndag 7. juli
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste.
11:30 Åpent i Teltet.
Eget barne- og ungdomsopplegg hele uka.
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Et av menighetens mål for 2014

Mer fokus på bønn!
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de som legger lapper i
krukken må få gjøre
det på en diskret måte.
Lysgloben
At det er lav terskel for
å gå fram til lysgloben i
kirken, tenne lys og be
for deg selv eller andre
ble også trukket fram
som en bra ting vi bør
fortsette med.

mars hadde diskusjoner om de som er i bønneog utveksling av tanker rommet får tilbud om
rundt dette.
forbønn og slik bør det
ikke være, ble det sagt
Flere forbedere
gjennom arbeidsøkten i
Flere av gruppene sa at menighetsmøtet.
vi bør få til en ordning
hvor det er forbedere Bønnekrukka
til stede i bønnerommet Videre ble bønnekrukka
i tilknytning til Guds- trukket fram som en
av Hilde Evensen Holm tjenestene våre. Det er positiv ting og et synlig
Strategiutvalget
viktig at den som opp- og godt tiltak som gir
søker bønnerommet bønnen og forbønnen
Menighetsmøtet
Sterkere bønnefelleskap kan få forbønn og noen plass i møtene våre.
og mer fokus på bønn i å snakke med, dersom Noen mente at den
samlingene våre i kirken vedkommende ønsker kanskje kunne flyttes og
var tema, da frammøtte det. Slik det har fungert stå mer synlig, mens
til nå er det mer tilfeldig andre var opptatt av at
på menighetsmøte i
Strategi -og tjenesteutvalget har diskutert bønn, forbønnstjeneste og bønnefelleskap som et
satsingsområde i
menigheten. Det er
også nedfelt som et
av målene for 2014.

Ett døgn med bønn
Det ble også nevnt om
vi skulle vurdere en ny
bønneoffensiv gjennom
å ha bemannet bønnerommet 24 timer i ett
døgn. Dette husket flere
som en positivt tiltak
som skapte bevisstgjøring om bønnens
betydning i eget og i
og gir trygghet og tilmenigheten liv.
hørighet for både den
som ber og de som blir
Bønnetjeneste
Det er blant annet disku- bedt for.
tert om vi i større grad
kan oppmuntre til å ha Smågruppene
bønn og forbønn for Vi har også snakket om
andre som en tjeneste, hvordan vi kan bli mer
og flere forteller om bevisste på å be om forgode erfaringer med at bønn av noen du har
for eksempel unge har tillitt til og bruke for
eksempel smågruppene
faste forbedere blant
noen av de eldre i menig- til et sterkere bønneheten. Det knytter bånd felleskap.

Ta tid til bønn
Menighetsledelsen tar
forslagene og tankene
om bønn med seg videre
for å vurdere hva vi kan
sette i verk og vil naturligvis også snakke nærmere med vår nye pastor
Vidar Bergsland om dette.
Vi oppfordrer alle til å
ta tid til bønn for hverandre og for menigheten!
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Menighetslederen har ordet

Menighetsnytt!

av Harald Dønnestad Menighetsleder

Velkomstfest
Søndag 25.mai blir det
velkomstfest for Vidar
og Solveig Bergsland!
Sett av datoen og vær
på den måten med på å
gjøre dette til en dag de
alltid vil huske! Dette er
en dag vi som menighet
har sett frem til i lengre
tid, og det blir godt å ha

på plass en pastor igjen. åpen og ærlig dialog.
Før dette ledermøte hadde
Vår kommende pastor strategiutvalget et møte
26 virkegrens- og utvalgs- med Vidar der vi drøftet
ledere var sammen med arbeidstid og arbeidsinVidar 10.mars. Målet med struks.
kvelden var at Vidar skulle
få innsikt og kjennskap Arbeidsoppgaver
til gleder og utfordringer Og for at det skal være
vi står i som menighet. helt klart: Vidar skal ikke
Samtidig delte Vidar noen gjøre noen av oss andre
tanker om sin egen rolle arbeidsledige. Han vil
og situasjon. Det ble en bruke mesteparten av

sin tid i samtale med og
oppfølging av mennesker.
I tillegg vil han selvsagt
tale og være med på
samlinger der det er
naturlig. Han vil også
være et naturlig kontaktpunkt for de ansatte og
lederne. Alle kirkelige
handlinger som blant
annet barnevelsignelser,
dåp, medlemsopptakelser,
nattverd vil han også ha
primæransvaret for. Han
vil også representere
menigheten utad ved
ulike anledninger.

Første juli
Rent praktisk vil Vidar
avslutte på Ålgård
1.påskedag. Ålgård
baptistmenighet har sagt
at de ønsker å dekke
lønnskostnadene til
Vidar til og med mai.
Lovverket sier da at han
må ta ut oppspart ferie
i juni. Dermed blir Vidar
formelt ansatt hos oss 1. juli.
Han vil være deputert
fra Skien på Landsmøtet
i Stavern. Flyttelasset
kommer over påsken,
og de vil nok bli å se
lenge før velkomstfesten.

som kan beskrive Vidar,
men han har ord på seg
for å være, og vil nok
oppleves av de fleste
som en raus, gjestfri,
tillitvekkende, ærlig,
direkte, fiskeglad,
“snekrende” og god pastor.
Vi gleder oss til de kommer!

Hva med sommeren?
Ellers er det på tide å
se litt mot sommeren.
Håper mange setter av
1.- 6.juli for å være med
på BLINK, noen skal
også være debuterte på
Landsmøtet i forkant av
sommerfesten. Senere
på sommeren er det
Skal bo i Kilebygda
Som de fleste vet , vil han familieleir på Vegårshei.
og Solveig flytte inn i huset Mange barnefamilier
til Vidars foreldre i Kile- prioriterer denne uka
bygda. De pusser opp høyt (27. juli-1. august)
Ungdommene overtar
huset i disse dager, og
leirstedet 2. - 8. august.
flere i menigheten har
allerede hjulpet til med
Menighetstur
litt dugnadsjobb. De
pusser opp en leilighet i Og siste helgen i august
underetasjen, slik at be- reiser vi igjen på menigsøkende og overnattings- hetstur til Fyresdal! Med
gjester kan ha sitt eget. andre ord er det mange
muligheter til å møtes,
Som han sier: Jeg vet
oppleve fellesskap og
aldri helt sikkert hvor
mange som bor i mitt hus. dele troen.

En medvandrer
Vidar er tydelig på at
han ønsker å være en
medvandrer. Han har
ingen intensjoner om å
skape revolusjon i menigheten, men å følge opp
det arbeidet som vi har
lagt ned i visjonen,
verdiene og mottoet.
Mye av dette samsvarer
med det Ålgård baptistmenighet også har jobbet
med de senere årene. Så
er det ikke dermed sagt
at han ikke vil påvirke
menigheten i noen retning,
men det vil heller bli i
Ord om Vidar
samarbeid med oss
Det er nok mange ord
underveis.

“Så la oss gjøre godt mot
alle så lenge det er tid”
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Jesus Kristus. Døren.

Verdenskongress i Sør-Afrika

Kongressenteret i Durban

Hvert femte år samles
baptister fra hele verden
til verdenskongress,
og i juli 2015 er det
Durban i Sør-Afrika
som venter. Dette er
første gang verdenskongressen er i Afrika,
og sørafrikanerne
gleder seg til å ta i
mot 10.000 deltakere
fra hele verden.

fra Norge til Cape Town.
18.-19. juli sightseeing i
Cape Town og området
rundt byen med Kapp
Det Gode Håp og Robben
Island. 20. juli fly fra Cape
Town til Durban. Under
oppholdet i Durban skal
gruppen bo på Garden
Court South Beach rett
ved byens berømte strand
the Golden Mile. 22-26.
juli pågår kongressen i
av Jan Sæthre
International Convention
Centre. Hotellet er i
Foreløpig program
gangavstand til kongresDet er planlagt følgende
senteret. Fra 27. juli er
reiserute for gruppen
det to valg - enten reise
fra Norge. 17. juli avreise
hjem eller busstur fra

Durban til Swaziland.
28. juli bussturen fortsetter til Krugerparken.
29. juli Safari i Kruger.
30. juli starter med
busstur til Johannesburg
og nattfly til Europa med
forbindelse til Norge.
Reiseledere
Per Øvergaard, Odd
Kløverød og Jan Sæthre
er reiseledere så langt.
Pris
Turen får ikke endelig
pris før vi har fått
bekreftet prisen på
flybillettene. Det regner

Spennende å se hvem som lurer i grasset i Krugerparken

vi med skjer i september
2014. Vår foreløpige
kalkulasjon ligger på fra
kr. 21. 000 (uten safari)
og kr. 26.000 (med safari)
per person i dobbeltrom.
I tillegg kommer måltider
hele uka i Durban, og
noen ellers. Kongressavgiften er inkludert.
Det vil være en lavere
pris for ungdommer og
barn.
Dersom noen ønsker å
reise på egenhånd, kan

vi også tilby en pakke
med kongressavgift og
hotellovernatting sammen med den norske
gruppen i Durban.
Forhåndspåmelding
Dersom du er interessert i å delta er det fint
om du kan gi en tilbakemelding i form av en
forhåndspåmelding. Slik
at vi kan få dimensjonert
bookingene vår riktig. Si
fra om du ønsker safari.
Det gjør du ved å sende

en epost til jsaethre@
online.no Forhåndspåmeldingen vil ikke
være bindende, ordinær
påmelding starter når
prisen for turen er
fastsatt til høsten.
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Torsdag 24. april

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

 900 66 715

 35 58 89 00

Vårkonsert med Logos og
Soul children!
Finn fram kalendere
og planleggere og merk
dere torsdag 24. april!
Som en avslutning på
virkeåret 2013 / 2014
inviterer våre to kor
til en egen konsert på
en helt vanlig torsdagskveld. En dansegruppe
fra Jentesprell deltar, også.
av Anne Marie Dønnestad

Leie Luksefjellstua
Luksefjellstua tilhører Skien baptistmenighet
og kan leies av grupper og familier.
Ta kontakt med Ronald og Ruth Brynhildsen
 35 53 51 03 eller 911 74 853
Les mer om ”stua” på www.skienbaptist.no

Husgruppe
Husgruppe er - Bibel - Bønn - Fellesskap.
Gruppene samles i hjemmene ca. 1. gang i måneden.
Ønsker du å være med i en gruppe?
Ta kontakt med Roy Arild Jensen
 976 24 685

På Vårkonserten vil Logos
fremføre et stort utvalg
av sangene på sitt repertoar,
og både ”Den største gleden”,
som nærmest har blitt en
kjenningsmelodi gjennom
flere år og nyere sanger
som ”Når vi ber” og
”Elsket som den jeg er”
vil være på programmet.
Logos har mange unge og
dyktige solister som vil
synge på en eller flere
sanger, og de nye førskolebarna er med i
koret denne kvelden.
For Logos markerer denne
konserten også et lederskifte, da undertegnede

musikere eller sangere.
Bandet er et viktig bidrag
til musikklivet i kirken
vår, og de vil også ha en
Skien Soul Children er inne avdeling på konserten.
i sitt andre år og har vokst Soul Children-bevegelsen
til en trofast og herlig gjeng har i sin visjon: ”Vinne
gutter og jenter i ”tweens”- barn og unge for Jesus
alder. SSC har deltatt på gjennom sang og musikk
Soul Children Festival i de kjenner seg igjen i”.
På vårkonserten vil dette
Oslo, vært på tur til
Arendal Baptistmenighet komme fram gjennom et
og sunget både i vår egen variert repertoar med rap,
kirke og i Frikirken dette pop og gospel-låter på
virkeåret.
både engelsk og norsk.
takker for seg og Merethe
Lysø Sølyst fortsetter
som musikalsk ansvarlig
for de yngste korbarna.

Før hver SSC-øvelse er
det Soul Band i villaen,
der mange av korets
medlemmer er med som

Konserten er gratis, men
det blir anledning til å gi
en gave til korarbeidet
vårt blant barn og unge.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Bli med i Logos

Ny sangere i Logos!
”Jeg skal synge med
Logos i kirken på
søndag!”
av Anne Marie Dønnestad

Dette begeistrete utropet
kom fra Sander, 5 år, på
Logosøvelse sist i mars.
Denne våren har Logos
invitert alle menighetsbarn, søsken av sangerne
og andre som skal begynne på skolen til
høsten til å være med
som ”aspiranter” på korøvelsene, gudstjeneste
og vårkonsert i mars og
april.
Førskolebarna kom ganske
spente, men veldig stolte
og fornøyde på sin første
barnekorøvelse 14. mars.
Fra første tone sang de
med på sangene og sto

fint i rekkene. Etter to
øvelser var de ganske
varme i trøya og helt
klare for å synge på
gudstjenesten 30. mars.

vårens nye tilskudd
lover bra for koråret
2014 / 2015!

De nye, fornøyde sangerne i 2008-årgangen er:
Logos er barnekoret
Sander Johansen, Annie
vårt for 1.- 4. klassinger. Eikstad, David Lysø
Deltakerantallet har
Sølyst, Mathilde Børresen,
vært stabilt i lang tid.
Sigbjørn Naur og Maria
Sist høst kom ingen nye Flatebø.
førsteklassinger, men

