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Dette er ikke julekrim, 
snarere en undring 
over tingenes tilstand 
og et sterkt ønske om 
rett fokus. 
 
På tur til Jesu fødested 
For over 35 år siden var 
jeg så heldig å få en tur til 
Israel. Jeg hadde ikke ide 
om hva jeg ville møte. 
Men jeg hadde mange 
bilder i hode. Bilder som 
stammet fra Bibelens 
sterke fortellinger om 
Jesus. Hans fødsel og liv, 
hans død og oppstandelse.  
Jeg hadde hørt mye opp 
gjennom tiden og lest en 
hel masse selv, ettersom 
jeg hadde studert teologi 
i fire år. 
 
Gull og marmor 
Turen gikk også til Betle-
hem og fødselskirken. 
Men det jeg så kolliderte 
kraftig med mine fore-
stillinger. I mitt hode 
lette jeg etter det opp-
rinnelige, etter sporene 
av slik det var den gang 

det hendte. I stedet 
opplevde jeg i realiteten 
at alt var trampet flatt. 
Sporene var skjult under 
tykke lag med kirkemurer, 
kirkegulv og utsmykning 
av det aller flotteste 
slaget. Gull, marmor, 
kunstferdigheter og 
håndverk av ypperste 
klasse. Men det gav meg 
ingen fornemmelse og 
nærhet til den Jesus jeg 
lette etter. 
 
Jesus blir borte 
For meg var det helt 
umulig å få øye på Jesus 
gjennom alt dette som 
århundrene hadde avleiret.  
Folketrengselen og støyen, 
alle de dumme kommen-
tarene der og da gjorde 
at jeg slett ikke ble kobla 
på Jesu fødsel.  Han ble 
faktisk borte for meg i 
alle de «menneskelige 
kommentarer» opp 
gjennom tidene. Alle de 
hender som ville ære 
han med sitt eget bidrag, 
de ble til skygger over 
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det de ønsket å sette 
fokus på.  Alle de mektige 
kirkeledere som hadde 
reist kirker og katedraler 
over enhver plass der de 
med noenlunde sikkerhet 
kunne si at Jesus hadde vært, 
og si : «Her skjedde det!» 
 
Peker vi på Jesus? 
Slik var det for meg i Israel 
der Jesus ble født og 
vandret, men hvordan 
er det her? Vi kan spørre 
oss selv hvor Jesus blir 
av i våre julegater og 
utstillingsvinduer. Men 
det er ikke der min 

bekymring ligger. Ingen 
venter å finne Jesus der.   
Men når mennesker opp-
søker kirkene, prestene, 
og de kristnes forsamling, 
- får de se Jesus? Min 
bekymring ligger i om 
alle som ser etter Jesus 
faktisk får øye på han.  
Juletravelhet og tilstel-
ninger av alle slag blir på 
en måte våre bidrag til 
hans komme. Min bønn 
er at våre bidrag ikke 
skygger for barnet. At 
ikke våre stemningsfulle 
samlinger gjør at Jesus 
forsvinner. At ikke alle 

våre kulturbidrag om de 
er aldri så gode og flotte, 
- drukner Jesus.  At jule-
freden ikke skygger for 
livets fred og glede gitt 
oss av Gud.  En glede 
for hele folket, ikke bare 
for de heldige, de friske, 
de velfungerende og 
selvfiksede liv. 
 
Han kom, han kommer 
og skal komme på nytt, 
- det er den gleden som 
var tiltenkt oss alle! 
 
Med ønske om en god jul! 
Vidar-prest. 
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Mitt  
sangvers 

 

 Anette Holte 
Stensbøl 

 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg, om det et 
kors enn er som løfter meg! 
Synes meg veien trang,  
er det dog all min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 

nærmere deg!  
 

Høyt over stjerners hær 
stiger min sjel, Herre, du 
evig er min lodd og del. 
Tung eller lett min gang, 
alltid det blir min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 

nærmere deg! 

Vi gratulerer 

 
30 år 
Annicken Taranrød, 22. januar 
Par Hniang, 1. februar 
Silje Marie Persson, 17. mars 
 
40 år 
Solfrid Kolle, 13. februar 
Tha Hnem Sapai, 1. mars 
Solbjørg Ausland, 2. mars 
 
50 år 
Torbjørn Jensen, 17. februar 
 
70 år 
Tore Jensen, 1. mars 
 
Født 
Ingvild og Tom-Runar Bergane, en jente,  
Ellinor 18. august 
 
Nye medlemmer 
Caroline Tarangen, 17. desember 
Magnus  Tarangen, 17. desember 
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Menighetsleder Harald Dønnestad, har ordet 

Ekte, enkelt og ærlig! 
Jeg fortalte en katolikk 
om verdiene, visjonen 
og mottoet vårt. Hun 
fulgte entusiastisk med 
før hun sa: «Det beste 
er at det ikke er bare 
tomme ord det du sier, 
jeg kjenner flere som for-
teller at det er nettopp slik 
de har opplevd møtet med 
dere. En slik menighet ville 
jeg gjerne vært en del av. 
Kanskje jeg må vurdere 
å bli baptist». 
 
Jeg tok tilbakemeldingen 
med et lite smil, men kjente 
samtidig på en utrolig 
ydmykhet og takknem-
lighet. Det er jo mye som 
ikke fungere optimalt, også! 
Men alt vi har snakket om 
og blitt enige om – det 
farger oss og preger oss! 
Takk for at nettopp du er 
med på å virkeliggjøre, 
det vi opplever er Guds 
tanker for vår menighet! 
 
Ord og handling må høre 
sammen. Derfor vil vi sette 
av god tid fremover til å 
se på hvordan visjonen 

og verdiene våre skal 
komme til uttrykk. Hva 
skal vi prioritere, er det 
noe vi trenger mer under-
visning om og opplæring i, 
noe som ikke fungerer, 
noe som bør endres osv. 
 
På menighetsmøtet i 
november startet vi med 
evangelisering / å gi troen 
videre. Det kom frem 
mange gode tiltak som 
fungerer og om mulig enda 
flere gode forslag til 
bedring /endring. Strategi 
og tjenesteutvalget vil 
jobbe videre med dette, 
og vi vil også bruke noe tid 
på menighetsmøtene til 
dialog rundt disse temaene. 
Vi må naturlig nok ha mange 
ulike tiltak i en menighet, 
og har du en tanke om 
noe: SI DET TIL NOEN. 
Ikke bær på det for deg 
selv. Kanskje det er noe 
Gud vil med det! 
 
Noe av det fineste jeg 
tenker har kommet frem 
så langt, er at det å gi 
troen videre først og 

fremst handler om å dele 
troen ansikt til ansikt; 
Ekte, enkelt og ærlig. 
Det handler i stor grad 
om hvordan vi møter 
mennesker og hvordan 
vi kan skape relasjoner. 
En utfordring kan være 
at fasaden vår ødelegger 
for budskapet. Men ved 
å dele liv og tro på guds-
tjenestene våre, i små-
gruppene eller ellers, 
kan fasaden slå sprekker 
og vi oppdager at vi tross 
ulike bakgrunner og er-
faringer i livet, har de 
samme grunnleggende 
behovene for å bli elsket, 
tilgitt og møtt av Guds 
nåde. Ta gjerne kontakt 
om du ønsker å være 
med i en smågruppe. 
 
For så høyt elsket Gud verden 
at Han gav sin Sønn den 
eneste, for at hver den som 
tror på Han ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.  
 
Ønsker dere en god og 
fredelig jul og et velsignet 
godt nytt år! 
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Elina og Jon Viktor 
Lilienberg reiste i 
høsten til Sør - Afrika 
for å jobbe som misjo-
nærer ved Michaels 
Childrens Village 
(MCV). Her har de 
bestemt seg for å 
jobbe de to neste 
årene. De ble spurt 
om å sende en jule-
hilsen til menigheten, 

noe de svaret ja til 
med en gange.  
 
Jon Viktor skriver: 
 
Her kommer en liten 
oppdatering fra deres 
misjonærer i Sør-Afrika. 
 
Vi utfyller hverandre 
Da vi opplevde at Jesus 
talte til oss om å dra 

som misjonærer til Sør-
Afrika tidligere i år, var 
vi spente på hva som 
ventet oss, og hvorfor 
Gud ville sende oss 
akkurat dit. En av tingene 
som jeg så mest fram 
imot var å få tjene under 
et godt lederskap, som 
en del av et team. Da vi 
ble kjent med misjons-
teamet her, var det sterkt 

Elina og Jon Viktor Lilienberg i Sør - Afrika 

Vi er på rett plass! 

Frokost med noen av misjonærene og Mama Lindiwe som er jobber ved MCV.  
Hun lærer oss om kulturen i Sør- Afrika. 
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å se hvor ulike mennesker 
det bestod av, men allike-
vel hvor perfekt de ut-
fylte hverandre. Det 
morsomme er at det 
virker som om vi passet 
inn i teamet her, nesten 
som to manglende pusle-
spillbrikker. Det gir oss 
også en fred og bekreftelse 
om at vi er på rett plass. 

Har vært med på mye! 
Når jeg skriver dette har 
vi vært her i litt over 3 
måneder, noe som føles 
merkelig kort med tanke 
på alt vi har vært med 
på. Her er bare noen av 
tingene vi har opplevd: 
Vi har hatt husbesøk av 
livsfarlige slanger, adop-
tert en gatekatt, vært i 

både bryllup og begra-
velse, besøk i fengslet, 
besøkt flere bordeller, 
danset i timevis i kirka, 
hentet barn hjem fra 
sykehus, møtt mennesker 
som har blitt reist fra de 
døde, padlet ned elver, 
hatt flere magesjauer og 
reparert hus. Vi har fått 
æren av å sitte ned med 

Jon og Elina leder lovsang i Nelspruit– kirken.  
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prostituerte kvinner langs 
veien, sultne folk i slum-
men, fanger i fengslet og 
enslige menn på sykehuset, 
som ville ta imot Guds 
tilgivelse og fred da vi 
fortalte dem om hva 
Jesus har gjort for dem 
på korset. 
 
Litt hjemlengsel 
Det tok en stund for oss 
å komme oss på plass, 
noen ting tar mye lengre 
tid i Afrika enn i Norge, 
spesielt alt som har med 
papirer og kontorer å 
gjøre. Selv om det har 
vært litt hjemlengsel 
og tunge stunder med 
kulturell tilpasning, så 
trives vi bra, og har fått 
mange gode venner her, 
som vi er ydmyke og æret 
av å få tjene sammen med.  
 
Får brukt det vi kan! 
Elina har fått god bruk 
for utdannelsen sin som 
logoped her, og gir terapi 
til flere barn to ganger i 
uka. Ellers har hun fått 
hovedansvar for alt av 
donasjoner som vi får 
og er med og leder en 
søndagsskole. Jeg (Jon) 
har fått mulighet til å 
lede lovsang og preke 

ulike steder, og har også 
ansvar for å ta imot team 
og besøkere som kommer 
for å hjelpe oss i kortere 
eller lengre perioder.  
 
Bønn og heksedoktere! 
Ellers har vi brukt mye tid 
med barna på senteret, 
og på å fikse husene de 
bor i så de er klare for 
inspeksjon. Det er jammen 
mye man lærer når man 

gjør ting man ikke kan. 
Hver uke passer vi på at 
vi også har tid til å nå ut 
til mennesker utenfor 
basen, enten det er på 
husbesøk, sykehus, bor-
deller eller hvor som 
helst det finns en åpen 
dør. Menneskene her er 
veldig åpne for bønn, men 
også annen åndelighet; 
10 minutters gangavstand 
fra huset vårt finnes det 

Elina er logoped og gir ergoterapi til tre jenter  
fra MCV to ganger i uken. 
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flere heksedoktorer 
(Sangomas), og til og 
med hekseskoler. En 
dame vi møtte for noen 
uker siden hadde en lang 
fortid med heksekraft, 
men etter mye forbønn 
fra menigheten bestemte 
hun seg for å bli en kristen, 
og da vi ba for henne ble 
hun møtt av Gud og fylt 
av den Hellige Ånd 
 
Verdifull skatt! 
Det aller mest fantastiske 
vi har fått oppleve er like-
vel å nyte av Jesus. Han 

er det mest vidunderlige 
og verdifulle vi har. Han 
er skatten i åkeren og den 
dyrebare perlen. Vi er be-
satt av hans skjønnhet. 
Om vi lykkes med alt 
annet, men ikke har kjær-
lighet for ham, så har alt 
likevel vært bortkastet. 
Så vi lar ham vinne våre 
hjerter. Vi lar ham fange 
oss med sitt blikk. Vi sier 
ja til ham igjen og igjen, til 
han får vinne mer og mer 
skikkelse i oss, så verden 
kan få se hvilken fantastisk 
Gud og frelser vi har! 

Vi ønsker alle i Skien 
Baptistmenighet en 
fantastisk GOD JUL, 
og en velsignet juletid. 
 
Takk for at dere ber for 
oss og husker på oss. 
Send oss gjerne en 
melding om vi kan stå 
sammen med dere i 
bønn for noe også!  
 
Du kan følge oss på 
www.elinajon.tumblr.com 
 
Varme Afrikaklemmer fra  
Elina og Jon Viktor Lilienberg 

På gata i Nelspruit for å nå ut til de prostituerte kvinnene, som bor der. De to mørke kvinnene på bildet 
fikk sine liv forandret da de tok imot Jesus. De er nå med i ett team som hjelper andra kvinner. 
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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 

 35 58 89 00 

 900 66 715    dag.eik@travelnet.no 
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Onsdag 29. november  

Årets misjonsinnsamling! 

Høstlotteriet og selve 
Adventskvelden inn-
brakte total 60.760 kr. 
til vårt misjonsarbeid  
i Latvia, DR Kongo, 
Armenia, Sierra Leone 
og Burma.  
 
Komiteen for advents-
kvelden takker for alle 
gevinster, kaker og lodd 
som ble kjøpt og for sam-
hold og felles innsats! 
 
De heldige vinnerne av 
årets høstlotteri ble 
følgende: 

3731 Gavekort fra FagFlis: 
Anne Ingjerd Sandell 
 

5796 Bestemødrenes gavekort: 
Reidun Johannessen 
 

2481 Bestemødrenes gavekort: 
Trude Hauen 
 

1428 Gavekort Odd - shop: 
Bjørg Hjort 
 

2558 Strikke pledd:  
Sigrid Hellstrand 
 

2594 Keramisk engel:  
Sigrid Hellstrand 
 

5107 Vogge med utstyr: 
Randi Sem 
 

5679 Gavekort Ibsenhuset: 
Sigrid Stensbøl 

3259 Gavekort Herkules: 
Anette Kløverød 
 

2008 Tursekk:  
Heidi Flatebø 
 

2805 Stålbestikk 6. pers: 
Anette Stensbøl 
 

3777 Sabor-gryte i støpejern: 
Anne Sandmo 
 

1682 Elektrisk drill (Hitatchi): 
Ingrid Brynhildsen 
 

3026 Trillekoffert NorEngros: 
Tove Baklie Jensen 
 

5748 Gavekort Sportsbutikk: 
Bente Hoppestad 
 



2004 var det første året 
vi feiret nyttårsaften 
i kirken som familier. 
Vi var en gjeng som i 
ungdomstiden var vant 
til å feire sammen med 
fest og moro i kirken 
og i tillegg var vi så 
mange familier som 
ville feire sammen, 
at det var for liten 
plass i hjemmene.  
 
av Birgit Andersen 
 
Vi hadde også et ønske om 
at alle som hadde lyst, 
skulle få invitasjon. Dette 
har blitt en tradisjon, og 
de siste årene er det familie-
utvalget som har stått bak. 
Også i år inviteres du og 
dine til fest.  
 

Dette er en spleisefest 
der hver familie (person), 

kommer med et (eller to) 
ferdig pyntet fat med mat 
– alt fra kalkun, potetsalat, 
pai eller noe annet man 
liker godt å spise eller å 
lage. Det pleier å bli et 
bugnende bord av alle slags 
herlige retter!  
 

Festen er på barnas pre-
misser og begynner kl. 
18:00, med en liten film 
mens de voksne kan prate 
eller ordne til buffeen. 
Dessertbordet står fest-
komiteen for. Ellers blir 

det konkurranser, leker 
og sanger (som alle kan 
bidra med) og felles av-
slutning med raketter 
ved årsskiftet.  
 

Det er påmelding senest 
29. desember til Birgit  
Andersen  959 46 342.  
 
Dette er en utrolig hyggelig 
måte å feire på og familier 
kommer tilbake år etter 
år. Vi synes også det er 
utrolig viktig at barna får 
være med på en alkoholfri 
fest på årets siste kveld! 
Det er helt åpent til å be 
med seg en familie eller 
venn, som ikke til vanlig 
går i kirken.  
 

Velkommen til nyttårs-
fest i Skien baptistkirke 
31.desember kl.18.00  

Søndag 31. desember kl. 18:00 

Nyttårsaften 2017! 

                                                                                                               

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


