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I mange år har Magnus og 
Anki vært korleder og  
pianist for Joybells, et ikke 
ukjent kor fra menigheten 
Ingemar og Anna Lena 
Fhager kom fra i Örebro. 
Gjennom et besøk i året 
i de afro-amerikanske 
kirkene i USA, henter paret 
Spångberg inspirasjon til 
sitt arbeid med gospel-
musikken. Et par helger 
i måneden er de rundt i 
Norden for å treffe nye kor, 
ha seminar og konserter. 
 
Basis stiftet først bekjentskap 
med Anki og Magnus i 2003, 

da de hadde sin første 
øvelseshelg med dem. I 
år – som tidligere – blir 
det anledning for ”gjester” 
å delta på seminaret. Det 
vil si at gospelinteresserte 
som ikke vanligvis synger i 
Basis, kan ta kontakt med 
Anne-Marie  35538026 

 miedoenn@online.no 
 
For alle andre kan gospel-
gudstjenesten søndag 13. 
mars anbefales på det  
varmeste! Eller som vi 
kommer til å synge i år: 
”Why don’t you come 
on in this house?” 

Ny gospel-
fest i kirken! 
 

Helgen 11.-13.mars får 
menigheten vår for 
tredje gang besøk av 
gospelinspiratorene 
Magnus og Anki 
Spångberg.  
 
av Anne-Marie S. Dønnestad 
 
Vårt eget ”Basis” og koret 
”Pusterommet” fra Bøle 
misjonskirke skal ha 
øvelseshelg, som det 
kommer til å svinge av! 
Magnus Spångberg  er 
kjent som en fantastisk 
pianist, og han er kapell-
mester for mange av 
Sveriges store artister, 
som bl.a. Carola, Christer 
Sjögren, Charlotte Nilsson, 
Triple&Touch, Pernilla 
Wahlgren m.fl. Hans kone, 
Anki, er en inspirerende 
og dyktig dirigent, og hun 
har jobbet som korleder 
for de samme artistene.  
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Menighetens kontor: 35 52 90 00        
Musikklarbeider: 35 50 01 22 
Telefaks: 35 52 90 05 
Kjøkken: 35 52 90 08 
 

Gavekonto: 2680 34 04266 
 

------------------Pastor----------------- 
Per Midteide  

( fra 1. mars) 35 52 90 00 
Ellers henvendelse til kontorleder 

eller menighetsrådsleder 
 

--------------Kontorleder------------- 
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76 

Hubrovn. 17, 3742 Skien 
 

-----------Menighetskontor--------- 
Mandag - torsdag   09:00 - 12:00 

 

-----------Musikkarbeider----------- 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 

Onsdag 14-19  og  fredag 11-14:30 
 

-----------------Utleie------------------ 
Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76     
 

-----------------Ledere----------------- 
 

Menighetsrådet: 
Christer Lilienberg 35 50 05 19 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Søndagsskolen: 
Anette Stensbøl 35 53 07 11 
Trall: 
Birgit Andersen 35 52 26 97 
Ungdomsgruppa: 
Stian Taranger 35 52 36 96 
Con Amore: 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 
Speider`n: 
Geir Håkon Eikland 35 53 54 08 
Basis: 
Anne Marie S. Dønnestad 35 53 80 26 
Alpha: 
Jan Sæthre 35 94 10 16 

Prioritering av tid, 
penger, krefter….. 
 
Alle steder møter du ordet prioritering . 
Hva vil du? Hva vil du ikke? Hva kan du la 
være? Hva kan du ikke la være? 
 
Nei, det er ikke lett å være menneske. Vi blir dratt 
hit og dit. Noen mener kanskje at du prioriterer 
feil. Ja vel, men det er sikkert riktig for deg. Men 
hva skjer nå jeg prioriterer helt annerledes en deg 
og vi skal samarbeide. Da blir det kræsj. Jeg blir 
sur og du det samme. Jeg vil ha ting unnagjort fort. 
For deg er det ikke så nøye. Vi har forskjellige behov 
og ønsker. Noen trenger mer tid for seg selv, andre 
ikke. Noen må porsjonere ut kreftene sine til det 
som er viktig den dagen, mens andre trenger ikke 
å tenke på det. Noen trenger å prioritere bruken av 
pengene sine nøye. For andre er ikke dette noe tema.  
 
Alle oss, med disse ulike prioriteringene pluss 
mange flere, kommer sammen hver eneste søndag 
og mange ganger ellers i uka. Vi ønsker å gjøre en 
felles innsats for at mennesker skal bli frelst. 
 
Jeg ønsker at vi skal bli flinkere til å si ifra om hvor 
vi befinner oss i livets faser. Det er ikke lett for 
andre å ”lukte” at nå har han eller hun det slik 
eller slik. Vi kan ha formeninger om ting, men  
disse trenger ikke stemmer med virkeligheten. 
Så spør alltid, isteden for å la være. Da kan hver 
enkelt selv prioritere, eller kanskje få hjelp til å 
prioritere tiden, pengene eller kreftene sine.  
 

Kari Nøtland Sæthre  
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Menigheten har sin opp-
rinnelse hos Gud. Det er 
han som bestemte at han 
ville samle mennesker 
rundt seg i et levende 
felleskap. Gud er felleskap, 
og gjennom menigheten 
blir hans "mangfoldige 
visdom" kunngjort for alle. 
 
Det nye testamente viser 
alltid til kristen tro i et 
felleskap. Like vanskelig 
som det er å gifte seg 
alene, er det å leve som 
kristen alene. Den under-
visning vi møter i Det nye 
testamente, blir først 
begripelig  i en setting av 
flere i et felleskap. 
 
Vi er skapt for å leve i 
felleskap, og gjennom 
menigheten aner vi det 
som skal komme. 

Menigheten består av 
mennesker med feil og 
mangler. Ingen er full-
komne. Vi er på vei, og 
jobber sammen. Vi burde 
ha et skilt med ordene: 
ARBEID PÅGÅR! Vi 
møtes for å lytte til Guds 
ord, ta imot undervisning, 
lære av hverandre, be for 
hverandre og oppmuntre 
hverandre. Menigheten er 
et verksted der vi kommer 
sammen for å slipes, formes 
og lære. Ingen er ferdige, 
men alle er på vei.  
 
Menigheten kan  beskrives 
som EN SAMLING 
MENNESKER RUNDT 
JESUS KRISTUS. Det er 
rundt ham alt skjer. 
Tjeneste, oppdrag, sang, 
vitnesbyrd, kollekt, barn 
og ungdomsarbeid,  

misjon… - alt det vi gjør, 
kommer fra Ham og 
vender tilbake til Ham. 
 
TAKK, SKIEN BAPTIST-
MENIGHET! Dere har 
gjort kjærligheten til 
menigheten større i løpet 
av de årene vi har fått 
være her. Takk for all 
oppmuntring og inspira-
sjon dere har gitt! Dere 
vil alltid å være i våre 
hjerter! 
 
Guds omsorg gäller dig – 
för han är din Skapare! 

Jesu Kristi kärlek omsluter 
dig – för han är din Frälsare! 
Den Helige Ande fyller dig 
och ger dig kraft – för han 

är din Hjälpare! 

Pastor Ingemar Fhager 

Pastorens hjørne 

Menigheten er det 
fineste som finns 
 

Menigheten er det fineste som fins, og de 
mennesker som ikke er med der, er de  
viktigste som fins. Dette er blitt sagt 
mange ganger, og det må sies ofte, slik  
at vi aldri glemmer det. 
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Mitt  
sangvers 

Olaf R. Andresen 

Du har lovet  
å være til stede 

For å dele vår sorg  
og glede 

Gi oss vilje og mot  
til å leve 

Herre, som barn  
i ditt hus 

 
Dette er en av de 
fineste sangene jeg selv 
synger - sammen med 
Basis - og hele sangen 
sier mye om livet i seg 
selv og hva som 
egentlig betyr noe ... 

Vi gratulerer 
 

60 år: 

Inge Taranger 28. april  

 

40 år: 

Trond Andresen - 6. mars  

Eva Dønnestad - 4. april  

 

Døpte 

Lene og Jarle Øygarden - 8. januar  

 

Døde 
Solveig Lysø Våga - 7. januar  

Pastorsituasjonen 
 

av Kari Nøtland Sæthre 

Nå er det helt sikkert. 
Både Per Midteide og 
Sveinung Vaagen kommer. 
Per Midteide starter 1. 
mars. Han ansettes i 
50% stilling, noe som 
tilsier at vi ikke ser han 
hver søndag. Men vi vil møte 
han ca. 2 av 3 søndager. 
Han har allerede kjøpt 
leilighet i Brekketun. 

Sveinung Vaagen begynner 
1. august og ansettes i 
80% stilling. Da vil vi ha 
”pastordekning” hele uka. 
  
Begge har gitt uttrykk 
for at de gleder seg til å 
arbeide i menigheten. 
Jeg håper at hele menig-
heten vil ta godt imot 
dem og deres familier. 
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Lene og Jarle Øygarden 
ble døpt. en lørdag i 
januar,  Det var en fin 
og litt annerledes 
dåpsgudstjeneste, der 
deltagelsen var be-
grenset til bibelgruppen 
de er med i, med til-
hørende barn. Etterpå 
var det nattverdstund 
på bønnerommet.  
 

av Ingrid Eikland 
 
 

Jarle tilbrakte sin ungdomstid 
i menigheten. Siden reiste 
han til London for utdannelse 
og deretter jobb. Han traff  
Lene, som er hjelpepleier, 
og kommer opprinnelig 
fra Fyn i Danmark. I 1998 
etablerte seg i Skien. De 
har to barn, Linn Christine 
på 10 år og Erik Dexter 
på 2 år. Jarle jobber som 
daglig leder i et ingeniør-
firma i Porsgrunn og Lene 
i hjemmesykepleien i Skien. 
 

Hvorfor valgte dere baptist-
kirken, Jarle? 
Vi ønsket at Linn skulle gå 
på søndagsskolen. Lene hadde 
ingen spesiell tilknytning 
mot noen kirke i Skien. 

Dermed ble det Baptisten, 
der jeg hadde mange gode 
minner fra. Mens Linn var 
på søndagsskolen, fikk vi med 
oss en og annen gudstjeneste. 
Derfra utviklet troen seg 
pent og rolig . Mange av mine 
venner fra ungdomstiden 
var der fortsatt med sine 
barn, noe som gjorde at 
jeg  følte meg velkommen. 
Hvordan kom dere fram til 
at dere ville bli døpt? 
Det kom som en naturlig 
utvikling. Vi følte at vi måtte 
ta et standpunkt. En viktig 
avgjørelse, om at vi ønsket 
å være baptister, ble tatt for 
2 år siden. Da valgte vi 
barnevelsigne for Erik, i 
stedet for barnedåp. 

Etter det ble det mye et 
spørsmål om å bestemme 
tid og anledning. 
Hvorfor på lørdag, med bare 
bibelgruppen tilstede, Lene? 
Jeg liker ikke å være midt-
punktet for alles opp-
merksomhet. Etter hvert 
gruet jeg meg sånn til selve 
dåpshandlingen, at det ble 
umulig å glede seg. Ingemar 
gav oss ideen om at det 
ikke var nødvendig å ha 
dåpen i en gudstjeneste. 
Vi bestemte dermed at vi 
ville gjøre det sammen med 
husgruppa vår og alle barna.  
Hva betyr menighetsfelles-
skapet for dere og hvilke 
forventninger har dere som 
"nye" medlemmer ? 
Det er et godt og trygt 
sted å være. Her får vi høre 
og lære mer om Guds ord, 
møte kjente og også være 
med på forskjellige aktiviteter 
slik som Basis, Logos og 
Lille Trall. Vi  har vært  i 
menigheten i over 6 år, så 
vi forventer oss ikke de store 
forandringene. Men det føles 
godt og riktig å ha tatt valget 
og blitt en ”ordentlig” del 
av menigheten.  

Lene og Jare Øygarden 

Dåp blant venner 
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Aktiviteter 
Neste dag var det fri 
aktivitet etter frokost 
og fram til middag. De 
fleste dro i alpinbakken, 
mens andre dro til 
svømmehallen på hotellet 
i bunnen av bakken.  
 
Temasamling og middag 
Klokken 17:00 var det 
igjen tid for temasamling, 
denne gangen med Kent 
Remi Westergren. Temaet 
var "å lese bibelen". En 
håndbok til livet - hvordan 
vi skal tro, og hvordan 
vi skal leve. Rollespill ble 
brukt til illustrasjon. Litt 
senere ble det Festmiddag, 
med Taco og natchos på 
menyen. Alle spiste av  

hjertens lyst. Ingen tenkte 
på det superkokk Ingemar 
og kollegene hadde gjort 
for at vi fikk sitte der og 
gomle i oss mat! Men 
jommen fortjener de en 
riktig "applåd". Så da de 
fleste var mest klar til å 
legge seg, ble det holdt 
et obligatorisk kvelds-
møte med lovsang og 
opplesing av bibelvers… 

Tidlig opp 
Piip, Piip, DUNK! Klokken 
var 08:00, og tid for vekking. 
Glissent oppmøte ved 
frokosten tydet på nattlige 
aktiviteter for enkelte. 
Vi var trøtte vi òg men..! 
Før "rydding, vasking og 
alt som er gøy", var det 
igjen tid for frie aktiviteter, 
denne gangen valgte flere 
å svømme eller bli på 
leirstedet, enn å dra i 
bakken. Det var stille på 
bussen hjem. Alle var litt 
trøtte og slitne, men 
kjempe fornøyde med 
en kjempeweekend 
sammen med de andre 
konfirmantene i baptist-
kirkene på Sør- og Øst-
landet. 

Kristendomsskoleelevene 

Konfirmasjonsleir i Hallingdal 

 

Helgen 14-16 januar startet for noen av oss med busstur fra Skien 
til Stabekk. Der skulle vi  møte bussen med de andre deltakerne 
fra Sør- og Østlandet. Etter en reise på til sammen 7 timer kom vi 
fram til Veslestølen leirsted midt i Hallingdal alpinsenter! Den 
første temasamlingen handlet om bibelen, om hva den handler 
om og hvordan den ble til. Samlingen ble ledet av Agnar Sæli. Da 
samlingen var slutt ble det arrangert aking på presenning. Som 
alltid første kveld på leir, var det hyppig aktivitet den kvelden, 
tross i den lange reisen og akingen. 
 
av Ida Baklie Jensen 
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Hvorfor søndagsskole? 
Målet de siste årene har 
vært at søndagsskolen 
skal være et godt sted 
å være, et godt sted 
å lære om Gud. Vi 
ønsker at barna skal trives, 
utvikle vennskap, utvikle 
tro og tillit til Gud og hjelpe 
dem på veien til et selvstendig 
valg om å følge Jesus. 
 
Dele på oppgavene. 
Vi har fått en brann i 
hjertene våre for å gi barna 
det beste. I menigheten er 
vi mange ulike mennesker 
med forskjellige evner. Som 
regel må ledere dekke 
mange oppgaver alene. 
Vi har en drøm om å bli 
flere medarbeidere og 
dele på oppgavene. Noen 
oppgaver krever mer tid og 
tilstedeværelse enn andre. 
Likevel er alle oppgavene 
like viktige for å nå målet. 

Noe som passer for deg?  
Undervisning er en opp-
gave, en annen kan være 
å sy kostymer til drama 
eller lage enkle kulisser. 
Noen kan ha ansvar for 
å hilse på og registrere 
barna når de kommer 
med foreldrene sine. En 
som kan skrive brev, 
innbydelser og lignende 
har vi også bruk for. Å 
leke med barna/ legge til 
rette for lek er også en 
oppgave. Samtale i små 
grupper er en tjeneste 
andre liker og mestrer. 
Det vil bli lagt ut liste i 
kirka med beskrivelse av 
de ulike oppgavene. Det 
er behov for alle alders-
grupper. Du kan være 
akkurat den barna 
trenger. Nysgjerrig? 
 
Du må ha lyst! 
Ideen er at den som tar 

på seg en oppgave, skal 
gjøre det ut fra lyst og 
evner. Rett person på 
rett sted. Sammen blir vi 
dynamitt!  Tenk om 
søndagsskolen kunne være 
et  høydepunkt for barna! 
 
Nytt navn! 
Planen er å starte opp 
”ny søndagsskole” til 
høsten. Vi ønsker et 
nytt navn og ha i den 
forbindelse lyst ut en 
navnekonkurranse. Store 
og små, uansett alder, 
tenk så det knaker og 
kom med forslag. Frist 
for å komme med forslag 
er 06.03.05 .Vinnerforslag 
premieres med 2 billetter 
til forestillingen Emil i 
Lønneberget 09. april på 
Ibsenhuset. Send forslag 
på SMS 90030960 eller 
E-post a-h-sten@online.no 

Søndagsskolen – på pulsen 

 

I september 2004, fikk vi som var på menighetsweekend høre om  
Skien Misjonskirkes barnearbeid, kalt BEAM. En måned senere var  
17 fra vår menighet på barnelederkonferanse i Gøteborg. 
Der fikk vi lære mer om ulike metoder for å drive engasjerende 
forkynnelse for barn. Nær Gud, hverandre og barna er stikkord fra 
konferansen. Likedan ekthet, kreativitet, trygghet og glede.  
 

av Anette Stensbøl 
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De kom - 
så - og 
vant … 

 
Det er ca. 5 år siden 
de for første gang kom 
og så Skien by og 
Baptistkirken. 2 år 
senere ble de innsatt 
som pastorfolk. I løpet 
av 3 års tjeneste i 
menigheten vant de 
oss alle - med sine 
menneskelige og  
åndelige kvaliteter. 
Det handler om Anna 
Lena og Ingemar Fhager. 
 
av Ragnhild Aasheim 
 
Flytting 
I midten av januar begynte 
pakkesjauen i Ilenveien. 
Hyller og skap ble tømt, og 
innbo gjort klart til flytte-
lasset. Innimellom pakking-
en tok de seg tid til et 
avskjedsintervju. 
- "Vi håper det er siste 
gangen vi flytter. Men vi 
har lært oss dette med å 
pakke. Vi har jo flyttet så 
mange ganger!", sier Anna 
Lena.  
- "Du har ofte sagt  at du 

trives godt i Skien. Da er det 
kanskje noe du kommer til å 
savne når du drar herfra?" 
- "Jobben ved Sykehuset 
Telemark, har jeg trives 
veldig godt med. Jeg har 
lært meg mye innen 
ergoterapi, og det gode 
arbeidsfellesskapet har 
betydd mye for min trivsel. 
Naturligvis kommer jeg 
til å savne alle vennene i 
menigheten, som vi har lært 
å kjenne i løpet av disse tre 
årene. Jeg har fått tilhøre 
en husgruppe, og det har 
vært veldig fint for meg". 

- "Saronkyrkan i Gøteborg 
blir deres nye åndelige 
hjem, og det blir din nye 
arbeidsplass, Ingemar. Si 
noen ord om din tjeneste 
der!" 
- "Menigheten har ca. 1400 
medlemmer med 12-14 
ansatte. Min oppgave blir å 
tale på gudstjenester, 
arbeide med sjelesorg og 
undervisning - en tjeneste 
som kalles omsorgspastor". 
- "Noe som har gitt deg 
spesiell glede i din tjeneste 
her i Skien?" 
- "Jeg har opplevd tiden 
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her som berikende og fin. 
Det finnes mye som har 
vært gledelig, men det 
fineste for meg er å 
oppleve at mennesker får 
en dypere tro og at kjærlig-
heten til Jesus blir større". 
"Hvilke ønsker har du for 
vår menighet når du nå 
flytter herfra?" 
- "Jeg ønsker at menig-
heten skal fortsette i 
sine bestrebelser på å 
ha lave terskler og et 
tydelig budskap. Videre 
ønsker jeg at menigheten 
fortsetter sin satsning 

på barn og unge, og at 
åpent medlemskap kan 
bli gjennomført". 
 
Avskjedsgudstjeneste 
ved en MAST 
En stor forsamling, alle 
aldersgrupper representert, 
tok farvel med dem i 
gudstjenesten 23. januar. 
Som en påminnelse om 
menighetens visjon var 
det på plattformen laget 
en mast. Vår pastor talte 
inspirert og tydelig om 
vår identitet i Kristus - 
at vår tjeneste alltid må 

ha sitt opphav i kjærlig-
heten til Kristus - først 
nåden og deretter tjenesten. 
Basis og Con Amore sang, 
hver for seg og som felleskor. 
Barnevelsignelse var det 
også, og hilsen og gave 
fra Skien Felleskirkelige 
Forum, der Ingemar har vært 
en sentral og inspirerende 
medarbeider. Fra menig-
heten ble det overrakt et 
maleri, malt av en lokal 
kunstner. Etter guds-
tjenesten var det kirke-
kaffe, og flere benyttet 
anledningen der til å fremsi 
hilsener og takkeord. 
Også Ingemar takket, og 
holdt igjen fram for oss 
menighetens visjon - MAST: 
M står for modenhet, det 
vil si en fordypelse av troen 
og mer lik Jesus, A står for 
antall, som betyr at flere 
får se hvem Jesus er, S 
står for sammen, som 
understreker viktigheten 
av samhørighet, T står for 
tjeneste, som oppfordrer oss 
til å se og møte behov 
som finnes i samfunnet. 

Fortsettelse på side 10 
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Fortsettelse fra side 9 

 
Til Donsö… 
De kom - så - og vant  - 
og forsvant … Som 
menighet hadde vi ønsket  
og tenkt at de skulle blitt 
her noe lenger tid. Men 
vi forstår og respekterer 
deres avgjørelse: Vårherre 
har gjort ferdig en ny 
tjeneste i Saronkyrkan, 
på Donsö står deres 
selvbygde hus klart til å 
ta imot dem, familie og 
venner ønsker dem 
hjertelig velkommen 
"hjem" - og til sommeren 
skal de bli besteforeld-
re. Klart de gleder seg - 
midt i vemodet.  
 
Og vi som blir igjen i 
Skien, kan glede oss 
over at menigheten i 
mars skal ha velkomst-
fest for den første av 
våre to nye pastorer … 

Men vi trenger også 
nære, gode relasjoner. 
Vi trenger det for trua 
vår, og for livet vi lever. 
Vi opplever alle gleder, 
sorger og utfordringer i 
livet. Da er det viktig for 
oss at vi har noen å dele 
det med, noen vi er trygge 
på – som vi vet bryr seg 
om oss. 

 

Vi opplever også at det 
kommer nye til vår 
menighet. Det viktigste 
for at nye skal trives, er at 
de etablerer bekjentskap 
og vennskap. En fin måte 
å gjøre dette på er 
nettopp å begynne i en 
husgruppe. 

 

Alle menigheter som 
vokser danner smågrupper. 

Ingemar Fhager har gitt 
oss utfordringen om å 
bygge relasjoner, og 
hans tanker om 
M - modenhet 
A – antall 
S – samhørighet 
T – tjeneste 
ligger også til grunn for 
husfellesskapet. 
 
Det er flere grupper i 
menigheten som samles 
jevnlig. En gruppe har 
nylig delt seg, da den var 
blitt for stor..! 
 
Ønsker du å starte en 
gruppe, eller bli med i en 
gruppe kan du kontakte 
Christer Lilienberg på 

 35500519  

Flere husgrupper i 2005 

Bli mindre for å bli 
større… 

 

Vår menighet har en visjon og et ar-
beidsmål, om at alle som er en del av vårt 
fellesskap, skal ha et tilbud om å tilhøre en 
mindre gruppe - En husgruppe. Det er 
mange som samles i kirken vår på sønda-
ger, og det er godt å oppleve et stort felles-
skap av troende... 

 

av Tove Baklie Jensen 

Gaveoverrekkelse på gudstjenesten 
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Veiviseren har tatt 
en prat med Sreyleak 
Hem, som er med i 
en av menighetens 
husgrupper. 
 
av Tove Baklie Jensen 

Hvor lenge og hvorfor har 
du vært med i  husgruppen, 
Sreyleak? 
Jeg har vært med i nes-
ten 3 år. Vi er 8 stykker 
i gruppen, 4 ektepar. Vi 
samles hver tredje uke, 
hjemme hos hverandre, 
og alle prioriterer  
barnepike til dette! 
Husgruppen er veldig 
viktig for meg. Det er 

viktig med tilhørighet i 
en liten gruppe. Vi har 
gitt hverandre taushets-
løfte ift. det vi deler i 
gruppa, og det gir en 
stor trygghet. 
Det er viktig med venn-
skapet, det å dele troen, 
og modnes i den. 
Vi er alle småbarnsforeldre, 
og kan dele erfaringer 
og utfordringer i det å 
være foreldre. 
Vi blir enige om hva 
slags materiale vi skal 
bruke. Det er mange 
fine bøker som er lagt 
opp med studiespørs-
mål. Siste boken var 
Målrettet liv av Rick 
Warren. Den kan virke-
lig anbefales! Vi har også 
arrangert ekteskaps-
weekend på Langesund 
Bad. Så man kan gjøre 
hva man har lyst til, bare 
gruppen er enig! 
Men det viktigste for 
meg er at vi ber sam-
men, for oss selv, for 
barna våre, menigheten 
og ting som opptar oss. 

 

 Søndags-
samlinger 

i kirka 
 
6. mars 17:00 
Velkomstfest for den 
første av våre nye 
pastorer - Per Midteide. 
 

13. mars 10:30 
Gospelgudstjeneste. 
Basis sammen med 
Pusteromet synger under 
ledelse av Anki & Magnus 
Spångberg  
 

20. mars 17.00 
Åpen dør samling 
 

Skjærtorsdag  
24. mars 18.00  
Nattverdssamling i 
Porsgrunn. 
 

1. påskedag  
27. mars 11.00 
Påskegudstjeneste  
 

10. april  
Menighetstur på  
formiddagen. Nærmere 
opplysninger i avisene. 
17.00:  
Pensjonistsamling  

Erfaring fra husgrupper 

Husgruppen er  
veldig viktig for meg 
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I over hundre år har 
mange engasjerte 
medlemmer og venner 
av vår menighet 
gjort en enestående 
innsats som bl.a. 
ungdomsledere og 
ungdomsarbeidere. 
Takket være dem og 
alle forbedere og 
støttespillere kan 
vi i dag takke Gud 
for en stor og flott 
ungdomsgjeng.  
 
av Hans Otto Dønnestad 
 
 
 
For vel 108 år siden, dvs. 
den 7. oktober 1896,  ble 
ungdomsforeningen i 
menigheten stiftet, og 
en uke senere fikk den 
navnet "Baptisternes ung-
domsforening for kristelig 
virksomhed". Da ble det 
også vedtatt "at afholde 
regelmessige bønnemøder 
hver søndag aften kl. 8, 
samt at optage collekt til 
virksomheden." Neste høst 
vil ungdomsarbeidet vårt 
dermed kunne feire 110- 
årsjubileum. 

I den første tiden hadde 
foreningen 11 såkalte 
arbeidskomiteer: 
selskapskomite, bønne-
møtekomite, tilsynskomite, 
besøkelseskomite, misjons-
komite, musikkkomite, 
søndagsskolekomite, 
hjelpekomite, litteratur-
komite, festkomite og 
blomsterkomite!  

 

I 1946 feiret foreningen 
sitt 50-årsjubileum, og 
da telte foreningen 70 
medlemmer. Da ble det tatt 
et bilde av ungdomsstyret. 
Ett av styremedlemmene, 
Eva Holm, lever fremdeles 
og er aktivt med i menig- 

heten. På bildet ser du 
henne som en vakker ung 
dame på 23 år. Ellers var 
det strenge krav til de 
mannlige medlemmene 
av ungdomsstyret på 
den tiden: dress, hvit 
skjorte og slips! Formann i 
jubieumsåret var Wolfe 
Henriksen, også kjent 
som mangeårig leder av 
musikkforeningen. Vise-
formann var Ragnar 
Holmberg, og sekretær 
var Olaf R. Andresen. 
Gjertrud Nilsen var kasserer. 
Pastor på den tid var 
Ragnvald Flatebø, og han 
var fast medlem av styret. 

Vi titter i arkivet 

Baptisternes ungdomsforening 

Stående fra v.: Gjertrud Nilsen, Erling Ellefsen, Ragnar Holmberg, Eva Holm   
Sittende: Ragnvald Flatebø, Wolfe Henriksen, Olaf R. Andrésen 
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Søndag 19. desember 
2004, var en dag 
mange hadde sett 
frem til med stor  
forventning og stor 
spenning. Vårt nye 
kunstverk skulle  
avdukes. 
 
av Ragnhild Grønseth 
 

Kunstneren, Jan Warholm 
fra Stavern, var selv tilstede 
og deltok på avdukingen. 
Han takket for oppdraget, 
og fortalte om sine tanker 
med arbeidet.  

Helheten forestiller kosmos. 
De fem delene har fått hver 
sin tittel. Den nederste delen 
heter ” Mørkets hastighet” 
og den øverste Forbindelsen 

Vestfoldkunstneren Jan Warholm 

Nytt kors i kirkesalen 

over / under”. Til høyre er 
”Veiviseren” og til venstre 
”Nye horisonter”. I midten 
henger ” Kristus ikonet” 
Dette symboliserer noe av 
det mest grunnleggende 
i vår tro. Hva vi enn ser 
over, under eller til sidene 
er det  Kristus på korset, 
som er i sentrum.  
Dette er en vakker 
utsmykking, som passer 
perfekt i kirken vår. 
Form, farge og material-
valg, gjør sitt til at det 
har blitt praktfullt og 

estetisk riktig. Så har da 
også kunstneren spesial-
designet det etter kirkens 
arkitektur. 
Vi har nå kunnet betrakte 
kunstverket mange ganger. 
Jeg synes det blir flottere 
jo mer jeg ser på det. 
Hver gang oppdager jeg noe 
nytt! Kunstneren har levert 
en unik utsmykking  til oss. 
Jeg håper flest mulig vil 
betrakte kunstverket 
med glede, stolthet og 
en smule undring i 
mange år fremover!  

Jan Warholm 
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Tov Flatin 35 59 73 18 
Knut Aas 35 53 00 15 
Jan Alfsen 35 54 21 02 
Jon R. Lassen 35 52 49 00 
Svein-Erik Vatle 35 96 36 26 

Grenland Reisebyrå 
Rådhusgaten 2, 3707 SKIEN 

 35 52 89 50 

Torggt. - Gulset - Gråtenmoen - Siljan 
 35 58 89 00 

Siljan Utbyggingsselskap AS 
Sentrumsvn. 105 
3748 SILJAN 

 35 94 25 21 

WERGELANDSGT. 1   3724 SKIEN 
 35 58 74 00      www.mobile.no 

ERIKSRØD STENHUGGERI AS 

Melumveien 18, 3730 Skien 
Tlf. 35 53 30 82  

Åpnet: 8-15:30 (10-14) eller etter avtale 

Rektor Ønrsgt. 16, 3717 Skien 

Vakttelefon: 35 52 49 00 

  Risingvn. 2,  3716  Skien  
 35 59 14 30    35 59 14 31  

  boendreg@online.no 

Michelets vei 62, 1368 Stabekk 

Telefon 67 10 35 40 Telefaks 67 10 35 47 

Mobil og epost 
 av Hans Otto Dønnestad 
 
Vi vil på sikt prøve å få til 
en medlemsliste der vi også 
har med mobiltelefon-
nummer og e-postadresse 
til flest mulig medlemmer. 
Dette har vært etterspurt 
av flere. Noen slike opp-
lysninger har vi allerede, 
men vi trenger hjelp fra 

alle medlemmene til å få 
listen mest mulig komplett. 
Vennligst send ditt mobil-
telefonnummer og din e-
postadresse til skien@ 
baptist.no eller gi dem 
skriftlig til undertegnede - 
så snart som mulig. Dersom 
medlemmer av samme 
familie, slekt eller venne-
gruppe kunne gi dem 

samlet, hadde det vært 
fint. Dersom noen av 
medlemmene ikke ønsker 
disse opplysningene i 
medlemslista, så vær 
vennlig og gi beskjed om 
det. Takk for hjelpen! Ps. 
Vennligst si ifra hvis du 
har funnet noen feil i listen 
av 01.11.04! Den ligger til 
utdeling i foajéen. 
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Arbeid 
Jeg er utdannet lærer og 
har i 10 år jobbet i voksen-
opplæringen her i Skien. 
Et år jeg jobbe som vanlig 
lærer på Gimsøy skole.  
Det å jobbe med voksne 
mennesker, som nettopp 
er kommet til Norge, er 
spennende . Jeg har motiva-
sjonskurs for enslige, norsk-
kurs, gymnastikk, samfunns 
og naturfag, foruten mate-
matikk og data. Primært 
holder elevene på med 
ungdomsskolepensum. 
De får eksamen fra 
ungdomsskolen og dette 
er et vitnemål som de kan 
søke videre på. Mange 
som kommer hit til landet, 
har ikke noe særlig skole i 
det hele tatt. Men alt går 
om de bare er innstilt på 
å lære noe og gjøre en 
innsats deretter. 
  

Menighetsrådet 
Siden i høst har jeg vært med i 

menighetsrådet. Jeg fikk 
en ”flying” start på første 
menighetsmøte. Sondre og 
jeg skulle lede, innlede og 
styre prosessen for kall av 
nye pastorer. Det første 
tjenermøtet var også en 
ilddåp. Vi diskuterte saker 
helt fram til kl. 24.00. Men 
det har vært en interessant 
tid. Jeg syns også at det 
har løst seg fint, når så galt 
er at Ingemar har sluttet. 
Vi har startet et barne- og 
ungdomsråd. Dette har 
vært viktig og svært positivt. 
Vi er inne i et generasjons-
skifte når det gjelder barne-
arbeidet. Det er også et 
skifte når det gjelder ledere. 
Vi har hatt det første 
foreldremøtet i barnearbeidet 
og dette var positivt . Det er 
nå en planleggingsgruppe, 
som skal jobbe fram mot 
høsten og komme med 
innspill. Jeg er menighets-
rådets kontaktperson i 

dette utvalget og har også 
fungert som sekretær. 
  

Hobby 
Guttene våre tar mye tid, 
men jeg får likevel tid til å 
jogge og kjøre noen turer 
på sykkel. Jeg er vel også en 
av de få som har vært 3 
ganger på ski denne vinteren 
her nede i Skiensområdet. 
Ellers leser jeg gjerne en 
god bok og syns det er 
avstressende å jobbe i hagen 
eller med noe på huset. 
  
Akkurat nå 
Jeg er takknemlig for at vi 
har fått på plass to flotte 
nye pastorer. Dessuten 
tenker jeg med glede på 
det positive foreldremøtet 
vi hadde i barne- og 
ungdomsarbeidet.  
Videre vurderer jeg å 
være med på Birkebeiner 
-rennet på ski eller på 
sykkel, om ikke i år så 
kanskje et annet år.  

Veiviser´n presenterer: 

Harald Dønnestad 
Alder:  35 år 
Bosted:  Venstøp i Skien  
Født og oppvokst:  på Stigeråsen i Skien  
Annet:  Gift med Anne-Marie  
 pappa til Henrik og Andres  
  

av  Inge Taranger 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I mange år har Magnus og 
Anki vært korleder og  
pianist for Joybells, et ikke 
ukjent kor fra menigheten 
Ingemar og Anna Lena 
Fhager kom fra i Örebro. 
Gjennom et besøk i året 
i de afro-amerikanske 
kirkene i USA, henter paret 
Spångberg inspirasjon til 
sitt arbeid med gospel-
musikken. Et par helger 
i måneden er de rundt i 
Norden for å treffe nye kor, 
ha seminar og konserter. 
 
Basis stiftet først bekjentskap 
med Anki og Magnus i 2003, 

da de hadde sin første 
øvelseshelg med dem. I 
år – som tidligere – blir 
det anledning for ”gjester” 
å delta på seminaret. Det 
vil si at gospelinteresserte 
som ikke vanligvis synger i 
Basis, kan ta kontakt med 
Anne-Marie  35538026 

 miedoenn@online.no 
 
For alle andre kan gospel-
gudstjenesten søndag 13. 
mars anbefales på det  
varmeste! Eller som vi 
kommer til å synge i år: 
”Why don’t you come 
on in this house?” 

Ny gospel-
fest i kirken! 
 

Helgen 11.-13.mars får 
menigheten vår for 
tredje gang besøk av 
gospelinspiratorene 
Magnus og Anki 
Spångberg.  
 
av Anne-Marie S. Dønnestad 
 
Vårt eget ”Basis” og koret 
”Pusterommet” fra Bøle 
misjonskirke skal ha 
øvelseshelg, som det 
kommer til å svinge av! 
Magnus Spångberg  er 
kjent som en fantastisk 
pianist, og han er kapell-
mester for mange av 
Sveriges store artister, 
som bl.a. Carola, Christer 
Sjögren, Charlotte Nilsson, 
Triple&Touch, Pernilla 
Wahlgren m.fl. Hans kone, 
Anki, er en inspirerende 
og dyktig dirigent, og hun 
har jobbet som korleder 
for de samme artistene.  
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