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Studier og jobb i Oslo

Avskjed med ungdomsarbeidet

Innhold

Misjonsdugnad

Inviterer til vedlikeholdsarbeid
og menighetsbesøk i Sierra Leone
Side 10-11

Speiderhytte

Ny speiderhytte til menighetsbruk
i Luksefjell
Side 12

Fra venstre: Eyolf Dale, Åselill Sæthre, Elisabet Dahl, Benedichte Knutsen og Magnus Taranger
av Jan Sæthre

Hver vår er det noen av
ungdommene som tar
avskjed med ungdomsarbeidet for studier. På
korfesten til Con Amore

ble de behørlig takket for
innsatsen gjennom mange
år. I år reiser Eyolf Dale
for å studere musikk i
Oslo. Åselill Sæthre skal
studere drama. Elisabet
Dahl tar turen til Hurdal

folkehøgskole. Benedichte
Knudsen skal arbeide
som omsorgsarbeider
i Oslo. For Magnus
Taranger venter studier
innen radiografi eller
sykepleie.

Turgruppa

Fra Gjerpensdalen til
Gaustatoppen
Side 5

Misjon hjelper oss til
å se andres behov !
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Veiviser’n
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre
Medarbeidere: Geir Håkon Eikland,
Tove B. Jensen, Ragnhild Kiste,
Inge Taranger og Øivind Midteide
Herman Baggers gate 1, 3717 Skien
Internett: baptist.no/skien
E-post: skien@baptist.no
Menighetens kontor:
Musikkarbeider:
Telefaks:
Kjøkken:

35 52 90 00
35 50 01 22
35 52 90 05
35 52 90 08

Vedlikehold
Sommeren er tid for vedlikehold på det
meste. Hus og hytte skal males og pusses
på og båten skal være på vannet, slik at den
kanskje får være der noen uker, før den
igjen skal vedlikeholdes.

35 50 01 22

Også vi må vedlikeholdes. Vi skal innimellom alle
gjøremål, brune oss og gjøre oss fine. Nordmenn
skal være brune om sommeren. Vi skal også bruke
ferien til å vedlikeholde kroppen vår. Den skal
hente ny krefter til høsten setter inn, med masse
oppdrag på skole, jobb og i kirken.
Det er noe rart med vedlikehold. Hvis det ikke gjøres
ordentlig, vil det ofte ikke vare så lenge. Arbeidet vårt
vil bli avslørt, noe som viser at vi ikke gjorde det
grundig nok. Det er ofte ikke noe moro å oppleve.
For noen uker siden malte jeg smijernstrappa vår.
Den var rusten og stygg, og trengte en oppløfting.
Jeg startet med å vaske og pusse bort det meste
av rusten. Men den svarte lakken jeg brukte, sa at
jeg kunne male rett på rusten og den ville bli borte.
Som sagt så gjort. Håper bare at produsenten av
lakken holder det den lover. Trappa mi ble fin
den. Men hvor lenge vil det gå før rusta kommer
igjen, er spørsmålet.
Tenk om det fantes et slikt vidundermiddel for alle
typer vedlikehold. Noe en bare kan smøre på og så
ser alt flott og fint ut og det garanteres at det er det.
Jesus har et slikt vidundermiddel til deg. Han sier
til deg som er trett og sliten – ”Kom til meg ... så vil
du finne hvile”( Matt. 11.28). Akkurat som et pennestrøk kan fjerne rust, kan dette ordet fra Jesus
gi deg en fornying og ny iver. Det gir deg vedlikehold innvendig. Og det trenger vi vel alle.

35 94 10 16

Kari Nøtland Sæthre

Gavekonto: 2680 34 04266
------------------Pastor----------------Per Midteide
91 18 64 96
Slemdalstunet 6, 3717 Skien
--------------Kontorleder------------Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76
Hubrovn. 17, 3742 Skien
-----------Menighetskontor--------Tirsdag- lørdag 09:00 - 12:00
(uker med partall)
Tirsdag- onsdag 09:00- 12:00
( uker med oddetall)
-----------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
Barnearbeidet:
Jarle Stensbøl
Søndagsskolen:
Anette Stensbøl
Trall:
Margareth Erikstad
Ungdomsgruppa:
Stian Taranger
Con Amore:
Rune Brynsholmen
Speider`n:
Geir Håkon Eikland
Basis:
Jenny Brynsholmen
Alpha:
Jan Sæthre

Pastorens hjørne

35 50 05 19
35 53 07 11
35 53 07 11
35 53 29 01
35 52 36 96
35 50 01 22
35 53 54 08

Skal jeg gå til
gudstjeneste i dag?
Svaret avhenger av så mangt. ”Hvordan
er værutsiktene i dag? Vi hadde vel egentlig planlagt en tur… I dag vil jeg ha fri fra
kirka! ”Listen med argumenter kan bli
temmelig lang.
Pastor Per Midteide

Da jeg var barn ble
overskriftens spørsmål
aldri stilt. Det var like
selvfølgelig å gå til kirke
på søndag, som å kle på
seg når dagen begynte.
”Huff, nå kommer de igjen
med dette evinnelige:
”Da jeg var barn… Før
var det helt annerledes…
I min ungdom…”
Vel, ingen ønsker seg
tilbake til den tiden da
det meste var tvang,
inklusivt det å gå i kirken:
”Vil du ikke, så skal du!”
Men for mange er det
nok i dagens samfunn
blitt slik: ”Jeg går gjerne
i kirken – hvis det ikke
skulle dukke opp noe
annet, som bør eller må
gjøres.” Vi kan bare
registrere at det ikke

lenger er en selvfølge
for medlemmene i en
menighet å gå til kirken
på søndagen. Og dette
ser jeg på som en alvorlig
mangel, et problem eller
med et hyggeligere ord:
en utfordring.
Årsakene er nok mange.
Men la oss spørre: ”Hva
kan vi så gjøre med dette?”
Vi som arbeider med
gudstjenestene har en
viktig oppgave. Vi må
prøve å gi gudstjenestene
et så rikt innhold at de
blir et samlingspunkt og
en begivenhet som man
ikke kan være foruten.
Det dreier seg ikke om å
bringe mer underholdning
inn i programmet. Underholdning har vi nok av
ellers. Men vi må ha et

åndelig innhold, som møter
dagens mennesker der
de befinner seg. Det vi
gjør, må ha kvalitet. Det
må forberedes grundig
og innholdet må ha appell
til både unge og eldre,
slik at alle kan gå hjem
etterpå med glede og
takknemlighet over å ha
vært med på noe stort.
Og så, venner, er det
kanskje også spørsmål
til oss alle om ”gamle
dyder”, som forhåpentlig
ikke er gått av mote:
Trofasthet, lojalitet og
prioritering.
Det dreier seg om
en grunnholdning.
Smak på ordet:
Guds - tjeneste
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Vi gratulerer
Mitt
sangvers 40 år:

Misjon hjelper oss å se andres behov

Bjørg Hafredal

Ordet misjon kommer av det latinske ordet ”missio” som betyr
utsendelse, oppdrag eller oppgave. I vår tid brukeres uttrykket
særlig om virksomhet for å utbre det kristne budskapet til ikke
kristne. Dette gjelder både i ord og i handling.

Bjørn Tore Gurholt 5. juli

50 år:
Harald Edvardsen 4. september
Ann Karin Hultgren 8. september
Per Christian Holm 10. september
70 år:
Aage R. Andresen 25. august
85 år:
Per Johan Holm 10. september

Nygifte:
Jeg løfter mine øyne opp mot
fjellene hvor skal min hjelp
komme fra?
Min hjelp kommer ifra Herren,
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingenlunde la din fot
vakle, din vokter skal
ingenlunde slumre,
se, han slumrer ikke og
sover ikke, Israels vokter.
Herren er din vokter,
Herren er din skygge
ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke
deg om dagen,
ei heller månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt
ondt, han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang
og din inngang fra
nå av og til evig tid.
Amen - Fra nå av og til evig tid.

May Linn Vollen og Bjørnar Heimholt – 18. juni

Sommer i kirka vår
På alle søndager i juli og første søndag i
august, vil det være kveldsmøte. Møtet
begynner kl. 18.00. Det er mye sang og
musikk. Vitnesbyrd og kirkekaffe høre også med.
10. juli
17. juli

Sommersøndag
Sommersøndag med bilder fra Israel.
Jan Sæthre har nylig vært i Israel og
vil tale og vise bilder derfra.
24. juli Sommersøndag
31. juli Sommersøndag
7. august Sommersøndag
Alle er hjertelig velkommen til møtene !

Arbeidsmålene prioriterer misjon

meg er for eksempel
Kongo; yrende lyder,
fuktig varme, sterke lukter,
deilig mat og mye frukt,
fattige mennesker, blide
mennesker, nød og sykdom, tungt arbeid på
åkrene, latter og sang.

av Kari Nøtland Sæthre

Den kristne menighet har
lang tradisjon på å drive
misjon. Jesus oppfordret
oss til å gi budskapet om
Han videre til andre.
Det å drive misjon er en
viktig del, som hører til i
den kristne troen.
Misjon er ikke bare noe
misjonærer kan gjøre.
Hjemme i nabolaget ditt,
kan du også få lov å være
en misjonær. Her kan du
få lov å vise praktisk omsorg og på den måten
peke på Jesus. For det
hele handler om å vise
Jesu sinnelag i praksis.
Dette for at flest mulig
skal kunne lære Han å
kjenne.

Anette Stensbøl

med sine foreldre.
Veiviser’n har spurt
henne noen spørsmål
om misjon.

Hva tenker du på når du
hører ordet misjon?
Misjon er praktisk hjelp
til mennesker som lider.
Misjon er også å fortelle
andre om Guds kjærlighet, om Jesus, som ved
Anette Stensbøl har
å dø for oss, bygde bro
tilbrakt flere av sine år over til Gud. Misjon for
i Afrika, Kongo, sammen

Hvorfor er det viktig for
menigheten å drive misjon?
Det er viktig å drive misjon fordi Jesus ba oss
om det. Han ba oss gå
ut og gjøre alle folkeslag
til disipler (Matteus 28)
og hjelpe mennesker
som trenger vår hjelp,
fordi de er sultne, syke
eller i fengsel (Matteus
25). Misjon kan vi være
med på både i Norge og
i andre land. Når vi har
det vondt, ønsker vi
hjelp. Derfor vil Gud at
vi skal hjelpe andre som
lider.
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Fotballsupportere

Søndag 8. mai

Heia Odd!

Årets kristendomsskoleelever

Det begynte med at noen av oss i Baptistkirken var med og støttet
Odd – supporternes innsamlingsaksjon til ”Folkets spiller”. I forlengelsen
av dette utfordret vi Misjonskirken til å henge seg på. Dette var
starten til et ”fotballsamarbeid” på tvers av menighetsgrenser.
av Odd Kløverød

Mange ”Oddere”!
I flere år har det vært
en god gjeng fra Baptistkirken, som går for å se
hjemmekampene til
Odd. I skrivende stund
gjør klubben det dårlig
og tilskuerne svikter,
men oppslutningen på
kampene har kanskje
vært økende blant ”våre”
folk denne sesongen.
Mange synes det er moro
med fotball, og det er
både sosialt og nødvendig
med en interesse utover
menighetslivet. Enkelte
nøyer seg heller ikke
bare med hjemmekamper;
flere kamper har også
vært vist på storskjerm i
underetasjen i kirken.
”Meningsløst”, sier noen
og drar heller på hytta,
leser ei bok, ser hotell
Cæsar eller luker i hagen.
”Meningsfylt” sier vi
mens Stian roper

”Straffe” og Roy brøler
”Ut med dommer´n”!!
Misjonskirken og vi…
For et par år siden grep
Misjonskirken Betania
tak i vår tidligere nevnte
utfordring. De gjorde
faktisk mer enn det; de
arrangerte sin egen fotballkveld med ”oss” som
inviterte gjester.
Oddspillere var på plass,
det var underholdning
med Bård Tufte Johansen
og Lars Fredriksen, fotballquiz og en kaffekopp. Siden
har vi hatt flere sammenkomster. Selv om de fleste
av oss ikke er typiske
medgangssupportere,
varierer nok frammøtet
litt med tabellsituasjonen!
I vinter hadde vi en kveld
i vår kirke, der vi inviterte
fotballinteresserte fra
Misjonskirken til intervjuer
med spillere og foredrag/spørsmål til Odds
formann, Tore Andersen.

Misjon?
Det er selvsagt interessen
for fotball generelt, og
Odd spesielt, som gjør
at vi har disse treffene.
De færreste av oss tenker
nok misjon i forbindelse
med disse samlingene,
men det er nå en gang
likevel slik at det er mye
lettere å invitere med
seg fotballinteresserte til
kirken på en slik kveld,
enn på en gudstjeneste
søndag formiddag. Det
hadde derfor vært veldig
positivt om vi gjennom
fotballen kunne knytte
kontakter med enkelte
kirkefremmede. Men vi
må vel tilstå at det
ikke er dette som er
hovedmotivet for
virksomheten.
I skrivende stund ligger
Odd nederst på tabellen,
men nå MÅ det vel snart
snu??? Heia Odd!

Foran fra venstre: Tonje Ølmheim Gurholt, Line Merethe Johnsen og Camilla
Magnusson Haakonsen. Bak fra venstre: Knut Andreas Eikland, Karoline Evensen
Holm, Ida Jensen og Ole Einar Sørensen Frømyhr.
Tidspunkt for avreise
kommer senere.

for søndagsskolen –
BALUBA. Logos synger

21. august 17:00
Velkomstfest for
Sveinung Vaagen.
Con Amore synger.

10. - 11. september
Menighetsweekend på
Langesund Bad. Brosjyre
kommer i august. Husk
påmelding.

19. september 19:00
Oppstart av alphakurs.
”Livsviktige spørsmål”
Påmeling til Kari & Jan
Sæthre
35 94 10 16.

27. august
Tur til Gaustatoppen.

18. september 17:00
8. oktober 12:00
Åpen Dør med oppstart Kvinnelunsj.

Utdrag fra
høstens program
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Skien Diakonale Senter

Det nytter å hjelpe !

Statsminister Kjell Magne Bondevik åpnet hybelhuset til Skien Diakonale Senter

Statsminister Kjell
Magne Bondevik
foretok den offisielle
åpningen av hybelhuset
til Skien diakonale
senter tidligere
Kontaktsenteret.
Egentlig var det tre
måneder siden hybelboerne flyttet inn, men
den offisielle åpningen
skjedde først da Kjell
Magne Bondevik kunne
komme 31. mai.
av Øyvind Midteide

Nytt hybelhus
Stiftelsen, som ble opprettet
av 18 av byens menigheter
har nå bygd et nytt hybelhus
i tillegg til dagsenteret, og
12 personer har nå sitt
tilhold i det helt nye huset.
Hyblene er på rundt 35
kvadratmeter, inkludert
tekjøkken og bad.

at senterets nye hybelhus
offisielt ble åpnet.
Lavterskeltilbud og gatenære tilbud er viktige, sa
statsministeren i sin tale,
hvor han også roste
utvidelsen som senteret
har klart å få til. Deretter
besøkte han senterets
hjerte; dagligstua og videre
gjennom alle tre etasjene
Klipte snora
Inne i mellom lunsjen med på besøk i flere av hyblene.
brukerne og beboerne på Inne på en av hyblene i
andre etasje møtte statsSkien diakonale senter,
ministeren en av beboerne.
klipte statsministeren
over den røde snora, slik Han fortalte om hvor

glad han er for hybelen, Misjonærutsendelse fra Det norske Baptistsamfunn
om hvordan alternativet
ville være gata. Tenk så
flott det er med et eget,
lite kjøkken. En kunne føle
på gnisten som er tent inne
i ham, for å finne veien
tilbake til et liv uten rus.

Misjonstjeneste i Thailand

Gamle kjente
Det går bedre med deg
nå, gjør det ikke det?
spurte statsministeren,
som om de to var gamle
kjente. Ja, jeg vil så gjerne klare meg. Det skal
gå. Broren min har klart
seg. Det viser at det nytter. Jeg skal overgå ham!
Statsministeren smilte og
støttet håpet, klappet ham
på skuldra og grep tak i
gullsmykket han bærer
rundt halsen: Fint kors du Phethsamai og
Øyvind Hadland,
har der, kommenterte
med barna Sebastian
Bondevik.
og Catherine reiser 25.
Huske på i bønn
september til Thailand,
La oss i vår menighet
som misjonærer for
også huske på senteret i Det norske Baptistvåre bønner - et senter samfunn.
som både har dagtilbud
for rusmisbrukere og nå av Jan Sæthre
et nytt hybelhus med 12
hybler, som det er et stort Først skal de tilbringe et
behov for blant byens
år på språkskole i Bangkok
husløse rusmisbrukere. for å lære seg thai. Deretter
Dette må vel være
flytter de til Chiang Mai,
kristentro i praksis.
som er en stor by nord i

Thailand. De skal arbeide
blant et fjellstammefolk
som heter Lahu. Sammen
med den lokale kirken vil
de jobbe med ungdomsarbeid, utrustning av
ledere og kirker, samt å
plante kirker i områder
hvor evangeliet ikke har
vært forkynt tidligere.
Phethsamai er født i Laos
og oppvokst i Danmark
siden hun var 11 år, mens
Øyvind kommer fra
Ålgård.
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Klart for
misjonsdugnad i
Sierra
Leone
I midten av mai hadde
menigheten besøk av
Hans Willem og Aisha
Oosterloo fra Sierra
Leone. De hadde mye
å fortelle om Sierra
Leone, om krigen og
om situasjon i et av
verdens fattigste land
i dag. De skal være våre
kontaktpersoner i
Sierra Leone i
forbindelse med det
dugnadsprosjektet
menigheten skal ha
Lunsar.
av Hans Martin Kløverød

med EBM, som er en
sammenslutning av
Hans Willem og
europeiske baptistAisha Oosterloo
Hans Willem er født og menigheter som driver
oppvokst i Nederland. I misjon. EBM har sitt
hovedkontor i Tyskland.
sin ungdom fikk han
mulighet til å reise som Hans Willem skulle bare
være noen måneder i
frivillig medarbeider til
Sierra Leone. Han reiste landet, men har nå vært

vil være i byen Lunsar.
Her skal vi gjøre i stand et
hus for Anne og Gudleik
Husby. De reiser ut som
misjonærer og hjelpearbeidere i august 2006.
Det betyr at dette huset
bør være ferdig før
regntiden starter i mai
2006. Skien baptistmenighet
har gitt penger til prosjektet,
men det kreves også
mennesker for å få
jobben gjort og for å
fylle containeren med alt
vi trenger for å utføre
arbeidene. Containeren
er allerede på plass
utenfor kirken vår. Den
plassen som eventuelt
blir til overs i containeren,
ønsker vi å fylle med noe
nyttig. Det som er mest
aktuelt og som alle kan
være med på å samle inn
er alle typer sykehusutstyr samt skolemateriell.
Aisha og Hans Willem Ostterloo koordinerer arbeidet til European Baptist Mission i Sierra Leone

der i over 20 år. Her
traff han Aisha og giftet
seg. Hun er født og
oppvokst i Sierra Leone.
Aisha arbeider med å
undervise damene. De
fleste kan ikke skrive eller
lese. Det å overbevise
jentene at skolegang er

viktig, kan være vanskelig.
Ofte er mødrene og
fedrene analfabeter og
skjønner dermed ikke
nytten av lærdom.
Hans Willem jobber for
EBM og tilrettelegger
arbeidet i Sierra Leone.
Det norske baptistsamfunn

har vært medlem av EBM
siden 1999.
Trenger mye
Vi fikk avklart mange
praktiske ting rundt vårt
prosjekt gjennom samtaler
med Hans Willem og
Aisha. Prosjektet vårt

2 uker i Sierra Leone
Som sagt tidligere, trenger
vi frivillige mennesker
for å gjøre denne jobben.
Vi regner med å sende
ut mennesker for å jobbe
med dette prosjektet i
mars og april 2006.
Prisen for å være med
Fortsettelse på side 13
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Ny speiderhytte i Luksefjell

Nydelig rekreasjonssted

Det er nå gått over
30 år siden speiderne
fikk avtale med
Løvenskiold om leie
av Godal. Da denne
hytta ble solgt for et par
år siden, sto speiderne
uten noe hytte. Folk i
speidermiljøet syntes
dette var trist og har
jobbet med å for å få
tak i et nytt sted.

den. På menighetsmøtet
torsdag 2.juni, ble
Kjøp av ny hytte
menigheten forelagt
Helt siden speiderne
avtalen med speiderne.
fikk parkeringsjobben på Dette betyr at menigheten
Stevneplassen, har man formelt står som eier av
samlet seg opp midler. hytta i Luksefjell.
Da det dukket opp et
tilbud om å kjøpe
20 overnattingsgjester
”Arbeidsstua” i Lukse- Dette er et sted som
fjell, hadde speiderne
speiderne håper skal bli
nok penger til å kjøpe
til nytte og rekreasjon
av Inge Taranger

for alle grupper i
Fortsettelse fra side 11
menigheten og også for
enkeltpersoner. Hytta
er forbeholdt grupper
innen menigheten. Om
den ikke er opptatt av
disse, kan enkeltpersoner
i menigheten få leie den.
Men først skal hytta
pusses opp. Det er allerede
bestilt nye vinduer og
den vil bli oppgradert til
høy standard. Fra før er
det både dusj og badstue
der foruten stue, kjøkken
Hans Willem Oosterloo intervjues av pastor Per Midteide
og soverom. Etter
restaureringen vil det
er satt til 10.000 kr.
Geir Hafredal, Tormod
være ca. 20 soveplasser. 5.000 betales ved
Bergsland og Ingrid
påmelding. Vi regner med Eikland.
God plass ute
Uteområdet ligger helt å sende grupper på 5-6
personer i 2 uker av
En berikelse for livet
inntil fotballbanen i
gangen.
Håpet
er
at
vi
kan
Vi vil tro at de som reiser
Luksefjell og like ved
bli så mange at minst to til Sierra Leone vil få en
elva og Fjellvannet.
grupper kan reise ut
opplevelse for livet. Vi
Heller ikke avstanden
etter hverandre. Det vil skal gjøre en jobb som
fra byen skulle være
vil bidra til at mange
avskrekkende. I forhold ikke bli stilt noen krav
til Godal er den nesten til hva du kan. Men alle mennesker får hjelp.
halvert og det tar bare som ønsker å reise, må Samtidig skal vi sette av
en halv times tid å kjøre være villig til å gjøre en tid til å oppleve noe av
jobb. Det er en arbeids- Afrika. Vi oppfordrer
dit fra Skien.
oppgave for alle som er derfor alle som har lyst til
Det skulle derfor være interessert. Dersom du reise, til å ta kontakt med
flotte rekreasjonsmulig- interessert, tar kontakt noen av oss i prosjektgruppa.
heter. Speidernes og hele med en i prosjektgruppa. Vi oppfordrer også alle
I prosjektgruppa er:
som tror de kan hjelpe
menighetens største
Hans Martin Kløverød, oss med å fylle containeren
ønske er at den blir
med noe nyttig, til å ta
brukt og blir til glede og Jan Sæthre, Harald
Edvardsen, Åge Skyer,
kontakt med oss.
velsignelse for mange.
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Turkomiteen står på

Turgruppa turer fram…

Menighetens valgmøte
Christer Lilienberg ble
gjenvalgt til menighetens
viseforstander på
valgmøte 2. juni. Nytt
medlem i menighetsrådet ble Dag Nordli.
Kari Sæthre ble gjenvalgt.
Harald Dønnestad,
Sondre Taranger og
Ingrid Eikland er i
tillegg medlemmer av
menighetsrådet.
av Kari Nøtland Sæthre
Sekretær: Ingen

Hvordan i alle verden skal vi få fyr?

Det er kanskje for
sterkt sagt at menighetens turgruppe har
kommet for å bli,
men det kan i alle fall
virke som om oppslutningen om turene
er stigende!
av Odd Kløverød

Brekkeparken
Årets ”menighetstur”

gikk til Brekkeparken.
Datoen var 12. juni og
været – Ja, det regnet
litt. Dette er vel egentlig
ikke akkurat det turgruppa
ved Trond Andresen,
Målfrid Bjella og Odd
Kløverød, forbinder
med tur, men av en eller
annen mystisk grunn har
dette arrangementet
likevel blitt vårt ansvar. I
fjor hadde vi en kjempe-

fin dag i Brekkeparken
etter flere tiår (nesten)
på Bakkestranda.
Gamlestølen og Rustankollen
Den forrige turen vår gikk
til fine turområder på østsiden av Gjerpensdalen.
Jeg våger den påstand at
det knapt finnes finere
områder for tur i Skien i
slutten av april enn her.

Kasserer:
Reidun Johannessen
Visekasserer:
Karin Skyer

Eiendomsutvalget:
Aage R. Andresen (L),
Arne Holte, Bjørn Tore
Gurholt, Pål Ellefsen og
Ruth Brynhildsen.

Programutvalget:
Birgit Andersen (L), AnneMarie Dønnestad, Randi
Larsen og Magne Hultgren.

Mediautvalget:
Kari Sæthre (L), Tove B.
Jensen, Inge Taranger og
Julie Holm.

Teknisk utvalg:
Omsorgsutvalget:
Torbjørn Andersen (L),
Else Holte (L), Tore Jensen
Geir Håkon Eikland,
og mangler 2 medlemmer.
Tormod Bergsland og
Harald Edvardsen.
Økonomiutvalget:

Visesekretær:
Rolf Flatebø

Karin Skyer (L), Jarle
Øygarden, Thor Grønseth
og Reidun Johannessen.

Valgkomiteen: Helge
Hole (L), Bård Aasland
og Venke Aasheim.

Det kryr av hvitveis og
blåveis i liene sør for
Lensmannseter. Los og
kjentmann på denne
menighetsekspedisjonen
var villmannen Trond
Andresen, og her følger
et utdrag fra dagboka
hans fra 10. april:
”Det startet med litt
duskregn ved parkeringa.
Ellers var det lett overskya
vær. Temperaturen var
helt fin; ikke snøbyger
som da vi hadde menighets
tur hit sist! Vi var 27

voksne og 10 barn, og
det er nok det høyeste
antallet vi har hatt på en
slik tur! Alle gikk inn til
Gamlestølen først. Der
fyrte vi opp bål, grilla
pølser og drakk kaffe.
Etter en god og lang rast,
hadde de fleste lyst til å
gå om Rustankollen. Vi
var bare noen få som
satt igjen og gikk samme
vei tilbake. Louise og
Birgit plukka både blåveis,
hvitveis og andre typer
veis.”

Gaustatoppen neste!
Merk deg datoen med
en gang: Lørdag 27.
august. Vi har valgt en
lørdag for at det ikke
skal kollidere med
møter på søndag.
Dette blir nok den
lengste turen vår til nå,
men etter turer til
Holmefjell, Piggen, Rustankollen, Kyststien,
Geitebuvarden ++,
er vi nå klare for nye
utfordringer! Du blir
vel med du også???

16

17

Vi titter i arkivet

av Hans Otto Dønnestad

Trofasthet

Alltid i kirken
Jeg kan når som helst se
Edith for meg der hun
går opp til orgelet i den
gamle baptistkirken i
Hesselberggata - med en
liten knekk nederst i
ryggen, på sine eldre
dager. En trofast tilhører var hun også på
menighetsmøtene, der
fingrene alltid gikk som
trommestikker, med
nuperellesakene hennes
på fanget.

Edith Eliassen var organist i nesten 60 år

Menigheten vår har i alle år hatt gode musikere i sin midte,
og de har vært og er til en berikelse og velsignelse for oss
alle. En av dem som tilbrakte et langt liv på orgelkrakken,
var Edith Eliassen. Hun var fast organist på formiddagsgudstjenestene fra ca. 1925. I nesten 60 år fylte hun denne
jobben - praktisk talt hver søndag! I 1981 - som 73-åring fikk hun Kongens fortjenestemedalje for sin trofasthet.

Hvem var hun?
Edith ble født på
Ringerike 2. mars 1908
som nr. 9 av 11 søsken.
Da hun var 9 måneder
gammel, flyttet familien
til Sverige, men der likte
de seg ikke. Dermed ble
Skien neste og siste
stoppested. Etter
folkeskole ble det
middelskole, vevskole,
industriskole og
husmorskole. I 1950 fikk
hun diplom som musikklærer - etter 5 års utdanning hos Schwarzot i
Porsgrunn. De senere
årene av sin spilletid tok
hun seg fri og reiste
bort i høytider som

jul og påske. "Jeg har
heldigvis en vikar, Hans
Otto Dønnestad - han
spiller vilt," sa hun i et
intervju i TA 13.03.83.
"Nå hører jeg at det er
planer om et nytt orgel,
men da sier jeg takk for
meg. Jeg kan ikke lære
meg å bruke beina nå."

forbilde når det gjaldt
trofasthet. Man behøver
ikke være organist eller pianist for den
sakens skyld - for å
gjøre det til en god vane
å gå til Guds hus hver
søndag. I tillegg til å få et
møte med Gud, er man
til oppmuntring for alle
de andre som kommerEt godt forbilde
ikke minst presten,
Vi er mange som minnes sangerne og møteEdith med glede og
lederen. Kanskje noe å
takknemlighet. Ikke
tenke på?
minst var hun et

18

19

Nytt fra
menighetsrådet

ERIKSRØD STENHUGGERI AS

av Christer Lilienberg

Melumveien 18, 3730 Skien
Tlf. 35 53 30 82
Åpnet: 8-15:30 (10-14) eller etter avtale

Torggt. - Gulset - Gråtenmoen - Siljan
Rektor Ønrsgt. 16, 3717 Skien
35 58 89 00

Vakttelefon: 35 52 49 00
Grenland Reisebyrå
Torggata 9, 3724 SKIEN
35 52 89 50  35 52 82 15

Tov Flatin
Knut Aas
Jan Alfsen
Jon R. Lassen
Svein-Erik Vatle

35 59 73 18
35 53 00 15
35 54 21 02
35 52 49 00
35 96 36 26

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

Risingvn. 2, 3716 Skien
35 59 14 30  35 59 14 31
 boendreg@online.no

Sentrumsvn. 105
3748 SILJAN
35 94 25 21

Michelets vei 62, 1368 Stabekk
Telefon 67 10 35 40 Telefaks 67 10 35 47

Misjonsdugnad i Sierra Leone
Vedlikeholdsarbeid i Lunsar og menighetsbesøk

2 uker i mars og april 2006
Deltakeravgift kr. 10.000
Påmelding innen 1. oktober 2005
til Hans Martin Kløverød
35 94 12 93  hans-martin.kloverod@yit.no

To nye pastorer.
I menigheten og i menighetsrådet har det vært
et aktivt virkeår. Pastorspørsmålet har engasjert
oss, og det var en stor
glede at vi allerede før
Ingemar Fhager sluttet,
hadde fått ”ja” fra våre
nye pastorer Per Midteide
og Sveinung Vaagen. Per
er allerede på plass og
Sveinung starter 1. august.

menighetens pastorer.
Gruppen vil forberede
saker til menighetsrådet
og fordele og delegere
saker av mer praktisk
karakter ut til utvalgene.
På denne måten vil
menighetsrådet kunne
bruke mer tid til åndelige
og teologiske spørsmål
samt til utviklingsarbeid.
Vi er også glade for at
det ser ut til at vi får et
MAG og nytt teknisk teknisk utvalg som kan
se til at all vår teknikk
utvalg
En annen ting vi har fungerer. Dette vedtaket
jobbet med, er hvilken er behandlet 1. gang,
type saker som ”hørere men må opp en gang til
hjemme i” menighetsrådet. før det er helt gyldig.
Det er ikke få ganger
Flere ansatte og
det har blitt sene
kvelder, når vi har hatt mange frivillige
menighetsrådsmøter. Til høsten venter nye
Noen ganger har klokken oppgaver å ta fatt på. Vi
nærmet seg midnatt. har nå 3 ansatte, med to
Løsningen på dette har pastorer og en musikkblitt at vi til høsten opp- arbeider. Dette gir oss
retter MAG, menighets- muligheter til å ta fatt på
rådets arbeidsgruppe, nye utfordringer. Vi
ønsker å jobbe enda
som vil bestå av
menighetsrådets leder, mer for arbeidet blant
barn og ungdommer. Vi
et medlem til, samt

kan bli bedre på å ta
vare på nye som kommer
til menigheten vår, samt
våre nye landsmenn.
Vi har mange resurser i
vår menighet og det forplikter. La oss bruke
hverandre på beste
måte til å spre budskapet om et nytt liv
sammen med Gud.
Hva har du lyst til å
engasjere deg i til
høsten? Det trenges
fortsatt flere ledere i
barne- og ungdomsarbeidet.
Så vil vi i menighetsrådet
si et stor takk til våre
ansatte og alle frivillige
som gjør en kjempe innsats for menigheten.
Vi ønsker alle en riktig
god og velfortjent
sommerferie.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - -
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Studier og jobb i Oslo

Avskjed med ungdomsarbeidet

Innhold

Misjonsdugnad

Inviterer til vedlikeholdsarbeid
og menighetsbesøk i Sierra Leone
Side 10-11

Speiderhytte

Ny speiderhytte til menighetsbruk
i Luksefjell
Side 12

Fra venstre: Eyolf Dale, Åselill Sæthre, Elisabet Dahl, Benedichte Knutsen og Magnus Taranger
av Jan Sæthre

Hver vår er det noen av
ungdommene som tar
avskjed med ungdomsarbeidet for studier. På
korfesten til Con Amore

ble de behørlig takket for
innsatsen gjennom mange
år. I år reiser Eyolf Dale
for å studere musikk i
Oslo. Åselill Sæthre skal
studere drama. Elisabet
Dahl tar turen til Hurdal

folkehøgskole. Benedichte
Knudsen skal arbeide
som omsorgsarbeider
i Oslo. For Magnus
Taranger venter studier
innen radiografi eller
sykepleie.

Turgruppa

Fra Gjerpensdalen til
Gaustatoppen
Side 5

Misjon hjelper oss til
å se andres behov !

