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Sommerfest på Raufoss 
Raufoss er verts-
menighet for årets 
sommerfest i Det 
norske Baptistsam-
funn. Sommerfesten 
er for hele familien 
og i år vil det være et 
spesielt fokus på å 
inkludere de mange 
nye medlemmene med 
fremmedkulturell 
bakgrunn. 
 
av Jan Sæthre 
 
Morgensamlingene 
Det er et helt nytt konsept 
for morgensamlingene. 
Samlingene deles i 3 deler. 
Først lovsanger og salmer 
med presentasjon av dagens 
tema. Deretter inviteres 
alle til en av 11 bibeltimer, 
før det avsluttes med 
bibelgrupper for alle 
deltakerne. Så her blir 
det mulighet til å knytte 
nye bekjentskap. 

Kveldsmøtene 
Brickson Sam fra vår 
vennskapsmenighet i 
Sierra Leone er en av 
talerne på årets sommer-
fest. Andre talere er Les 
Ball fra en immigrantkirke 
i London, Thomas  
Åleskjær og Magnar 
Mæland. Pastoren på 
Raufoss, Kjell Birger 
Frøyland vil tale på 
søndagsgudstjenesten.  

Musikk 
Det blir også i år stort 
barnekor. Det vil framføre 
musikalen Martine. På 
midnattsgudstjenesten 
fredag kveld deltar Per 
Midteide og Einar Stensland, 
mens familien Øvergaard 
står for det musikalske. 
På lørdag inviteres det 
til forestillingen Kvinnen 
ved brønnen med Inger 
Lise Rypdal og Kor-90. 
Ungdommene har et eget 
opplegg, som heter Track. 
 
Påmelding 
Ytterligere informasjon 
finnes på hjemmesiden 
www.baptist.no Du vil 
også finne utlagt brosjyrer i 
kirken. Her finnes deltaljert 
program, all praktisk 
informasjon om påmelding 
og overnattingsmuligheter. 
Påmeldingsfristen er for 
øvrig 1. juni. 
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Tante Ida overtok 
ansvaret for misjons-
arbeidet i Dhanora 
som 26 – åring, og nå 
har hun blitt 85. Jeg 
føler et ansvar for at 
dette arbeidet blir 
drevet videre. Derfor 
har jeg sagt ja til å 
være leder for en 
arbeidsgruppe som 
skal jobbe for å få 
inn penger, slik at 
arbeidet i India kan 
fortsette. 

 

av Odd Kløverød 

 

Barnehjem og skole 
Ikke hadde jeg hørt om 
byen Dhanora med 
35.000 mennesker 
nordøst for storbyen 
Bombay i India. Jeg visste 
heller ikke at det lå et 

barnehjem og 
en skole i 
denne byen, 
og at den ble 
drevet ved 
hjelp av norske 
midler, hadde 
jeg i alle fall 
ingen peiling 
på…. Og at 
Magne Hultgren på det 
nærmeste føler et kall 
om å jobbe for dette 
stedet, nei, det føyer seg 
bare pent inn i rekka 
over helt ny informasjon 
for meg… 
 
Misjonær Ida 
Ida Lerberg (85) er tanta 
mi, og hun flyttet til 
Nannestad for noen år 
siden, begynner Magne. 
– Da hadde hun drevet 
arbeidet i Dhanora i 
mange år. Fortsatt blir 
hun ofte kontaktet for å 
gi råd, og hun er der 
nede en gang i året. I 
fjor var det om lag 
300 barn på skolen. De 
fleste bor på internat, 
fordi hjemmene deres 
befinner seg ofte oppe i 

fjellene langt fra skolen. 
Noen av elevene er også 
hjemløse. I år er det 
ca. 200 elever. De trives 
så godt på internatet at 
de nesten ikke vil hjem 
i feriene! På skolen går 
de fra de er 6 til de er 
14 år. 
 
Årets tur 
Jeg var der for første 
gang i fjor, fortsetter 
Magne Hultgren. – Da 
var vi tre uker. I år ble 
det drøye 14 dager i 
slutten av februar. Tor 
Holst fra Skien var også 
med. Det blir en lang 
tur, for det går 9 timer 
på fly fra London til 
Bombay. Så må du i 
tillegg beregne 7 timer 
på toget før du når 

Magne Hultgren brenner for misjonsprosjekt i India 

Det er nok et lite kall 

Landsbymøte 

Magne Hultgren sammen med 
søster Suman Hiwale 
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Dhanora. Da vi endelig 
kom fram i år, var det 
en behagelig temperatur 
som ventet oss – opp 
mot 35 i skyggen! I 
dette området dyrkes 
det for øvrig mye frukt, 
korn, bomull, linser 
m.m. De fleste som var 
med på årets tur, er 
med i arbeidsgruppa, 
som skal arbeide for at 
stedet fortsatt skal bli 
drevet. Det ble derfor 
noen møter med de 
som styrer der nede. 
Disse møtene ble 
kombinert med et 
bryllup, og jeg fikk også 
være med å tale – bl.a. 
på et ungdomsmøte. 
Her møtte det fram 
150 ungdommer til 
bibelundervisning og 
mange barn til andakt. 
Barna helt ned i 6 – 7 

års alder deltok med en 
veldig hengivenhet i 
bønnen, ja, snakk om 
høylytte bønnemøter, 
humrer Magne. 
 
Trenger økonomisk 
hjelp 
- Tante tilhørte en 
pinsemenighet, men 
det har aldri stått noen 
av disse menighetene 
bak arbeidet.  Det har bare 
vært enkeltpersoner som 
har støttet.  
Jeg har kontaktet 
Pinsemenighetenes 
Ytremisjon om saken, 
så får vi se. Minst like 
viktig er det likevel å 
knytte til seg flere 
enkeltpersoner som 
faste givere.  
Budsjettet der nede er 
på 800.000 kroner i året. 
Det dekker lønn til 70 

ansatte, mat til barna og 
all annen drift! Pengene 
rekker langt! Staten 
bidrar kun med 100.000, 
så det betyr at vi trenger 
700.000 i året inntil 
inderne klarer det 
økonomiske selv.  
Vi i komiteen må tenke 
nytt når det gjelder 
økonomien, men foreløpig 
har vi hatt bare ett 
møte, så vi har ikke 
akkurat alle brikker på 
plass ennå!  
Magne legger til at han 
ikke har tatt kontakt 
med Baptistsamfunnet 
fordi han ikke ønsker 
å ”ødelegge” for de 
prosjektene som allerede 
er i gang der.  
– Enkeltpersoner kan 
imidlertid gjerne ta 
kontakt, avslutter 
Magne Hultgren.  

Borghild Hultgren og Tor Holst sammen med barna på barnehjemmet i Dhanora.  
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Veiviser’n 
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre 
Medarbeidere: Tove B. Jensen, Julie 

Holm, Inge Taranger  
 

Herman Baggers gate 1, 3717 Skien 
Internett: baptist.no/skien 
E-post: skien@baptist.no 

 
Menighetens kontor: 35 52 90 00        
Musikkarbeider: 35 50 90 01 
Telefaks: 35 52 90 05 
Kjøkken: 35 52 90 08 
 

Gavekonto: 2680 34 04266 
 

------------------Pastor----------------- 
Per Midteide  91 18 64 96 

Slemdalstunet 6, 3717 Skien 
Sveinung Vaagen  45 23 45 08 

Rønningjordet 10, 3718 Skien 
 

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

Hubrovn. 17, 3742 Skien 
 

-----------Menighetskontor--------- 
Tirsdag- lørdag 09:00 - 12:00  

(uker med partall) 
Tirsdag– fredag 09:00- 12:00  

( uker med oddetall) 
 

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

Tirsdag 11:00 –16:00  
 

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

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

Menighetsrådet: 
Ingrid Eikland 35 53 54 08 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Baluba: 
Anette Stensbøl 35 53 07 11 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Trall: 
Margareth Erikstad 35 53 29 01 
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: 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 

Skape drømmer  
og ønsker ! 
 
Skaperkraften  som vi blir vitne til i 1.  
Mosebok hadde enorm kraft og kreativitet.  
Gud skapte og han så at det var bra det 
han gjorde.  
 
Gud kunne ha latt være å skape det han ønsket. 
Han kunne også ha latt være å drømme om en 
ny himmel og jord. Men Gud lot ikke det bli 
bare med drømmer og ønsker. Han skapte noe 
som var godt og noe som gir oss forventing om 
en evighet. Slik er min Gud. 
 
Han har også gitt meg en skapertrang. Et ønske 
om å gjøre noe med alle de ideer og tanker han 
skaper i mitt sinn. For meg er det vanskelig å la 
være å gjøre noe med min skapertrang. Lar jeg 
den ikke få slippe ut, blir jeg som fanget i meg 
selv. Noe av meg dør liksom bort. 
 
Jeg liker meg godt med symaskinen Det gjør 
godt å la fingrene holde i saksa, klippe i et 
tøystykke, legge dette i symaskinen og bare la 
drømmene og ønskene forme produktet. Da er 
jeg i mitt ess og tiden, den står liksom bare stille. 
 
Blomsten under snøen drømmer også. Den 
ønsker at våren og sommeren skal komme. Og 
ønsket blir oppfylt hvert eneste år. God påske ! 

 

 Kari Nøtland Sæthre  
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Pastorens hjørne 
 
 

Se, vi går opp  
til Jerusalem ! 
 
 
 
av Per Midteide 

I disse dager har det 
vært mange skoleklasser 
i  Baptistkirken og fått 
oppleve en ”påskevandring”. 
Hele kirken har vært 
omskapt til Jerusalem 
på Jesu tid - og har 
vist med dramatiske 
kulisser, soldater og 
engstelige disipler 
hvordan det kan ha 
vært i de begivenhetsrike 
dagene, som vi minnes 
i påsken. Barna har fått 
se korset og den tomme 
grav – og de har fått 
være med på Peters 
store fiskefangst på 
Genesaretsjøen, i det 
nye møte med den 
oppstandne. 
 
Hvorfor har vi gjort alt 
dette? Vi har gjort 
det for å vise barna 
betydningen av det 

som skjedde i påsken, 
for å fortelle dem at 
Jesus lever, at han er 
hele grunnlaget for at vi 
i det hele tatt har en kirke. 
 
”Se vi går opp til Jerusalem” 
– det er en salme jeg 
gleder meg til å synge 
før påske hvert år. På 
en måte er l ivet vårt 
en ferd opp mot et 
Jerusalem, billedlig talt. 
Alle mennesker skal 
møte ham en dag. Livet 
vårt er en vei mot Gud, 
ja, en vei mot det drama 
som utspant seg i 
Jerusalem for omkring 
2000 år siden. Vi blir 
også utfordret til å ta 
stilling til det som 
skjedde. ”Hva skal jeg da 
gjøre med Jesus?” var 
Pilatus’ spørsmål til 
folket… 

Nå kan det vel være at 
tittelen på salmen for 
mange heller kunne 
være: ”Se vi går opp til 
hytta…” Men mon om 
vi ikke finner ”vårt  
Jerusalem” der også? 
For selv om jeg gjerne 
skulle ha sett kirken 
full på påskedag, alle 
kristnes største dag, så 
kan den feires i hytter 
og hus over hele 
verden: under Afrikas 
brennende sol så vel 
som i snøkavet på 
høyfjellet. 
 
Se vi går opp til Jerusalem, 
til byen med glans og ære, 
for Frelseren sa oss at der 
han er, skal vi ved hans 
nåde få være. 
 
God påske! 
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Vi gratulerer 
 
85 år 
Signe Engelstad, 13. mai 
 

80 år: 
Magne Sigval Våga, 11. mai 
Mary Kjeldby, 14. juni 
 

70 år 
Egil Aasheim, 22. mai 
 

40 år: 
Espen Loraas, 26. juni 

 

Mitt  
sangvers 

Sreyleak Hem 

Tilgi oss 

Herre, tilgi oss 

Hør vår bønn om nåde 

Herre, tilgi oss 

 

Kyrie eleison 

Hør vår bønn om nåde 

Kyrie eleison 

 

Christe eleison 

Hør vår bønn om nåde 

Christe eleison 

Det blir mindre lopper 
å bære på til høsten 
etter at loppekomiteén 
har besluttet å ikke 
annonsere etter lopper 
i vårhalvåret. 

 

av Jan Sæthre 

 

Loppemarkedet vil som 
tidligere vare i 3 dager, og 
forgå i 2 haller. Vareutvalget 
vil bli redusert ved at klær 
og sko ikke tas imot lengre. 
Hvitevarer er allerede 
tatt ut av varesortimentet. 
 

I januar var menigheten 
invitert til en idédugnad 
om loppemarkedets 

framtid. Alle gav uttrykk 
for at det var på tide å 
justere nivået på loppe-
markedet. Samtidig er det 
viktig å fornye dugnads-
gjengen. De ivrige sliterne 
er 15 år eldre, enn da det 
første loppemarkedet ble 
avholdt. 
 

Loppemarkedsinntektene 
brukes til å nedbetale 
lånet på kirkebygget. 
Målet er nå at 2009 blir 
det siste året med gigant-
loppemarked. Deretter 
tas en innsamling som 
nedbetaler restbeløpet på 
kirkebygget. 

Loppemarkedet 
krympes ! 
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24-7bønn er et bønne-
arbeid som startet i 
England, september 
1999. En gjeng unge 
mennesker fikk den 
ville ideen å prøve å be 
non-stop i en måned. 
Gud viste seg for dem, 
og de greide ikke å 
stoppe før til jul.  
 

av Knut Andreas Eikland 
 
Ungdomsgruppa  ønsker 
å gjennomføre en uke 
med bønn 24 timer i 
døgnet, 7 dager i uka, 
i full konsentrasjon om 
Gud. 24-7 er ikke i seg 
selv noe nytt. Faktisk 
er det den eldste og 
enkleste ideen som finnes… 

at vi kan bli nære venner 
med Gud! 24-7 er bare 
en måte å få så mange 
som mulig til å gå inn i et 
rom, med Gud i en time, 
for å se hva som skjer. 
 

”Be, så skal dere få. 
Let, så skal dere finne. 
Bank på, så skal det  
lukkes opp for dere. 

For den som ber, han får, 
og den som leter,  

han finner, 
og den som banker på, 
blir det lukket opp for.” 

(Lukas 11:9) 
 

Ideen bak 
Bønnerommet er med 
på å sette et fokus og en 
ramme, som mange av 

oss kan trenge, i vår 
streben i bønn. Selv om 
ansvarlighet og disiplin 
ikke akkurat er de mest 
spennende ordene i 
ordboken, er de viktige i 
disippelgjøring! Ved å 
utnytte bønnerommets 
ramme, med vakter i et 
fast rom, hjelper det oss 
utvilsomt til å be. Om vi 
ikke møter opp på de 
bestemte tidspunktene, 
vil det bli lagt merke 
til! Noen ganger må vi 
tvinge oss til å sette av 
tid, for å være sammen 
med Gud! 

 

Når dere kaller på meg 
og kommer til meg med 
deres bønner, vil jeg høre 
på dere. Når dere søker 
meg, skal dere finne meg. 
Ja, søker dere meg av et 
helt hjerte, lar jeg dere 
finne meg, sier Herren. 
Jeremia 29, 12-14 
 

Så sett av uke 19.  
Alle aldersgrupper er 
velkomne til å delta. 
Mer informasjon om 
det praktiske vil komme 
når vi nærmer oss. 

Bønnekampanje i mai 

24 / 7 bønn 
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Kirken ble i uka før 
påske omgjort til et 
vandrende teater. Alt 
av kulisser og kostymer 
pekte tilbake til Jesu 
tid. Året var 33 etter 
Kristus. 
av Kari Nøtland Sæthre 

Jesu oppstandelse 
”Død mann lever” runget 
utover kirketorget hele uka 
til endes. Sveinung Vaagen, 
som er pastor i kirken, tok 
oppgaven kjempe seriøst. 
Maria, som ble spilt av Birgit 
Andersen og Marthe Brun 

Svendsen fortalte også 
inderlig og overbevisende 
om at Jesus var sett i 
levende live. Kirketorget 
var omgjort til Jerusalems 
torg og gater. Her  ble 
tilskuerne vitne  til dramaet 
etter Jesu oppstandelse. 

Påskevandring 

Tilbake til år 33 etter Kristus  
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Mange skuespillere 
25 aktører fra menigheten 
med forskjellige oppgaver, 
ledet påskevandringen 
vel i havn. De som var med 
som skuespillere var fra 
menigheten. I tillegg deltok 
”Barnas År” teamet fra 
NBUF. Det var Marthe 
Brun Svendsen og Elisa-
beth Vågsvold. Elisabeth 
spilte en grufull soldat, 
hele uka. I tillegg til Maria, 
var også Marthe å se 
som selger og disippel. 
som er nevnt tidligere. 
Påskevandringen var for 
skoleklasser fra 2 -5 
klasse på dagtid og 2 

kvelder var det oppsett 
for menigheten.  
 
Seks stasjoner 
Forestillingen utspant seg 
på 6 forskjellige stasjoner. 
To guider ledet barna 
trygt gjennom stykket. Det 
var Ragnhild Aaasheim 
og Per Midteide som 
også er pastor. En tenkt 
tidsmaskin tok barna med 
seg tilbake til år 33. Barna 
havnet på Jerusalems 
market med selgere 
som solgte gulrøtter, 
ferskt brød, druer og 
kålrabi. Etter at barna 
hadde hørt journalisten 

rope ut Død mann lever 
og lyttet til Maria’s budskap, 
ble de med Maria gjennom 
Jerusalems gater, forbi 
mange skumle romerske 
soldater og opp til Gol-
gatahøyden. De var på 
vei til Peters hus. Maria 
skulle fortelle disiplene 
den store nyheten. Peter 
og de andre disiplene var 
tvilende til det Maria sa 
og bestemmer seg for å 
bli fiskere igjen. Barna 
ble med Peter og de 
ande disiplene til Ge-
nesaretsjøen. Her slut-
tet dramaet med den 
store fiskefangsten.  
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Barneleir på Vegårtun 10.-12. februar 

Jesus er Konge! 

For 5. gang arrangerte 
SBU vinterleir for 
barn på Vegårtun. 
Dermed var det duket 
for jubileumsleir 
med Barnas År-team, 
Marte B. Svendsen 
og Elisabeth Vågsvoll 
som leirprester.  
Tema for leiren var, 
”JESUS ER KONGE”, 
og det gikk igjen 
som en rød tråd 
hele helga. 
 
av Anette Stensbøl 
 
Det var barn fra mange 
steder: bl.a. Langesund, 
Kragerø, Lillesand og 

Arendal. 
Med fra Skien reiste 21 
flotte og spente barn fra 
5-7.klasse, i tillegg til 
lederbarn og ledere. 
 
Bursdagsfest 
Mina, Mari, Amalie og 
Malin syntes bursdags-
festen fredag kveld var 
morsom. ” Vi ble over-
rasket når vi kom inn og 
fikk caps og ballong og 
tute. Det var litt dumt 
at mange tuta så lenge 
at vi fikk vondt i hodet”. 
” Det var morsomt å 
puste inn gassen fra 
ballongen og si HALLO 
med Donald-stemme” 

og ”godt å få gele’ å spise”. 
Den samme firkløveret 
delte rom, og syntes det 
var kult å legge seg etter 
kl. 24 og deilig med sein 
vekking kl.09. 
 
Ski eller innekos 
Lørdag var det blå 
himmel, sol og kaldt. 
Det ble arrangert 
skirenn og hopp i fin-
været. Pølsegrilling 
foregikk ute, og kakao 
ble servert til alle som 
ville ha. Mange var med 
på dette, men det var 
nesten vel så moro å 
skravle inne på romme-
ne, syntes mange. 

Trivelig på barneleir 
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Dokketeater 
Valgfrie aktiviteter var 
populært. Hege Kristine 
og Martine var med 
og laget dokketeater 
om Sakkeus. De laget 
dokkene selv av papp-
tallerkener og sokker 
med knapper, og viste 
frem stykket på kvelden 
til stor applaus. De 
syntes det var moro å 
lage egne dokker. 
 
Breakdans  
Sigbjørn, Jon Sindre, 
Sindre og Sondre ble 
med på breakdans. De 
sa: ” Det var moro, tida 
gikk fort”.  Daniel som 
lærte bort var dritflink. 
For øvrig syntes guttene 
det var moro å stå på 
snowboard.  ”Det var 
kipt å bli vekket kl.03.30 
av jenter som hylte i 
gangen”. Heldigvis 
sovnet de igjen etterpå. 
 
Dans 
Mange av jentene var 
med på lovsangsdans. 
Charlotte og Linn var 
blant dem som syntes at 
dansen var kul, med fart 
i og at ungdommene fra 
Lillesand var flinke til å 
lære bort dansene. 

Filmproduksjon 
Musikkvideo til sangen 
”Håp i mørket” av 
Sigvart Dagsland ble 
også produsert på noen 
timer. Dette var Kine 
med på, sammen med 
ca.20 andre. De likte å 
lære hvordan man lager 
film og var spente på 
resultatet, som ble vist 
senere på kvelden. 
Filmen var kanonbra! 
 
Kor 
Siste aktivitet var kor. 
Helene, Solveig, Camilla 
og flere andre sang med. 
4 sanger lærte de seg og 
gru-gledet seg til å synge 
for de andre på søndag. 
Flott sang av hele koret 
ble det. 
 
Festgudstjeneste 
Søndag var det fest-
gudstjeneste med Ivar 
Skippervold i kjempe-
slag. Han tryllet, sang 
og buktalte med en 
papegøye og fortalte 
om kjærlighet mellom 
Gud og menneskene.  
 
 
Håper det blir leir igjen 
neste år! 

Vårens  
program 

Palmesøndag 9. april 10:30 
Åpen Dør m/innslag fra 
påskevandringen. Per Midteide. 
Skjærtorsdag 13. april 18:00 
Skjærtorsdag-gudstjeneste, 
Per Midteide 
1. påskedag 16.april 11:00 
Påskedagsgudstjeneste , 
Per Midteide 
Søndag 23. april 10:30 
Gudstjeneste. Per Midteide. 
Baluba. 
17:00 Familiefest. Logos. 
Søndag 30. april 17:00 
Gudstjeneste ved ungdommene. 
Sveinung Vaagen & Con Amore 
Søndag 7. mai 11:00 
Forbønnsgudstjeneste for 
kristendomskoleelever. 
Sveinung Vaagen & Per 
Midteide. Basis. 
Søndag 14. mai 17:00 
Åpen Dør. Harald Edvardsen. 
Lovsangsgruppe fra Frelsesarmeen. 
Onsdag 17. mai 18.14 
Nasjonalfest. Per Midteide 
Søndag 21. mai 10:30 
Gudstjeneste. Per Midteide. 
Baluba. 
Tur til Eidanger etter møtet. 
Søndag 28. mai 17:00 
Åpen Dør. Sveinung Vaagen. 
1. pinsedag 4. juni 10:30 
Per Midteide 
Søndag 11. juni  
Menighetstur til Luksefjell. 
Søndag 18. juni 10:30 
Per Midteide 
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Jeg holder for tiden på å 
arkivere gammelt søndags-
skolemateriell, og der er 
det mye interessant å 
se. Mange mennesker 
har vært engasjert for 
barna, og en hel del av 
dem sto på hver søndag 
i årevis. Blant alle papirene 

var det noen kjempefine 
tegninger som Inger Lise 
fikk av noen av elevene 
sine på 1970-tallet.  
Da de var i 4 - 5 års alderen, 
var det mange som laget 
fine tegninger til læreren 
sin. En av disse heldige 
lærerne var Inger Lise, 
som bl.a. fikk et kjempe-
fint portrett tegnet av 
Stian (Taranger) og et 
skikkelig kristelig motiv 
fra Jesu fødsel tegnet av 
Bård (Aasland) 
 

Det er underlig å tenke 
på at det snart er 130 år 
siden søndagsskolen ble 
startet, og i 1977 feiret 
den sitt 100-årsjunileum 
med brask og bram. . 
Det ordet som ble sådd 
ut, skal ikke vende tomt 
tilbake! 
 

Baluba – eller søndags-
skolen – er viktigere for 
barna enn vi ofte tenker 
over. Da jeg var ung, 

hørte jeg det ble sagt at 
katolikkene hadde følgende 
parole: La oss ta hånd 
om barnet ditt til det er 
sju år, så blir det katolikk 
resten av livet. Uansett 
om det er riktig eller 
ikke, så er det et ord til 

ettertanke! De som 
prioriterer Baluba for 
barna sine, gir dem en 
uvurderlig ballast for 
resten av livet. 

Vi titter i arkivet 

Baluba 
Er det noe som gjør meg glad på gudstjenesten, så er det å høre 
Baluba-sangen kime ut over høytalerne - med en fengende og kul 
dans til! 

 

av Hans Otto Dønnestad 

Det er ikke rart Stian var ivrig 
på søndagsskolen, når han 

hadde en så kul lærer 

En nydelig julestemning fanget inn av 
fem år gamle Bård  
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Silje Jensen og Annicken Taranrød 

Logos’ nye dirigenter 

I barnekoret, Logos, 
skjer det mye for tiden 
med blant annet nye 
dirigenter  og CD-
innspilling. Etter at 
Heidi Kløverød 
”pensjonerte” seg i 
fjor høst tok Silje B. 
Jensen(18) og Annikken 
Taranrød(18) over 
ansvaret for koret. 
 
av Julie Holm 

 
I  f jor høst ble det 
forandringer i Logos. 
Da fikk nemlig barnekoret 

nye dirigenter. Silje og 
Annikken, som også er 
aktive i ungdomsmiljøet 
i menigheten, tok over 
ansvaret for barnekoret. 
Det er nå rundt 30 barn 
med i koret og enda 
flere på Mix/Juba, som 
er et alternativ til øvel-
sene hvor barna leker 
og koser seg. 
 
Det å lede et barnekor 
er jo et ganske stort 
ansvar. Hvorfor valgte 
dere å ta over koret? 
- ”Vel… Det ble vel i 

grunn ganske impulsivt. 
I mars i fjor holdt vi 
nemlig på å spille inn cd 
sammen med Con Amore 
og det syns vi var kjempe 
moro og koste oss med 
det. Så spurte Rune 
Brynsholmen oss om  
vi hadde lyst til å lede 
barnekoret, siden vi 
syns det var så gøy å 
synge. Da lød et rungende; 
JA! fra oss!”, smiler de 
to jentene. 
 
 

Fortsettelse på side 14 
 

Annicken og Silje leder Logos 
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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 
Torggata 9, 3724 SKIEN 

 35 52 89 50   35 52 82 15 

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 

 

Fortsettelse fra side 13 
 
Har ”oppdraget” svart til 
forventingene? 

 

 
- Både ja og nei. Vi hadde 
vel kanskje trodd at 
det kom til å bli litt 
vanskeligere, men vi syns 
det gøy. Skulle vi ha 
startet dette fra bunnen 
av ville det aldri ha 

fungert, men ungene er 
såpass godt inne i rutiner 
og vi får enorm støtte og 
hjelp fra voksne rundt 
oss. Det gjør ting mye 
enklere. 
 
Ryktene svirrer rundt 
dette med cd-innspilling. 
Hvordan går det? 
- Når vi tok over koret 
hadde vi vel absolutt ikke 
regnet med å få spille inn 

cd så raskt, men foreløpig 
går det veldig bra. Rune 
har laget alle de 10 sangene 
som skal spilles inn og det 
er til stor hjelp siden han 
kjenner alle låtene. Det 
er viktig at ungene lærer 
seg tekster og soloer før 
vi begynner innspillinga, 
så vi regner med at cd’en 
kommer ut nærmere jul, 
forteller Silje. 
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Går det an å være 
spinn, spikka galen 
forelsket i Jesus uten 
å sprenge bomber? 
- JA, sier Kai Tore 
Bakke lærer ved 
Skandinavisk Akademi 
for Ledelse og Teologi 
(SALT) i Oslo. 
 
av Julie E. Holm 
 
Slik lød temaet til ung-
dommens kampanjehelg 
i begynnelsen av mars. 
Kai Tore Bakke, lærer 
ved SALT i Oslo, talte 

på alle møtene både fredag, 
lørdag og søndag. 
Helgen ble sparket i gang på 
fredag, med ungdomsmøte 
på kvelden. Bård Aasland 
med band spilte.  
Vi fikk også besøk fra 
andre baptistmenigheter, 
av ungdommer, som vi har 
blitt kjent med på leir. 
Det var mye reklamering 
for helga, for å prøve å 
få med oss folk som ikke 
er så mye i kirken. Plakater 
ble hengt opp over hele 
byen og dette fungerte 
kjempe bra! Vi så mange 

nye fjes, noe vi er veldig 
takknemlige for.  
Lørdag formiddag var 
det duket for seminarer. 
Ungdommens bønne-
kampanje 24/7 og bibel-
lesning, var noen av temaene. 
 
Lørdag kveld fikk vi besøk 
av Rudi Myntevik. Han 
jobber full tid som lov-
sangsleder, seminarholder, 
artist og forkynner. Det 
kom rundt 150 ungdommer 
i kirken denne kvelden 
og møtet ble en fantastisk 
suksess.  
Søndagen ble avsluttet 
med en ungdomsstyrt 
gudstjeneste, med Con 
Amore og mye lovsang. 
Kai Tore avsluttet temaet 
og vi delte nattverd. 
 
””Går det an å være spinn, 
spikka galen forelsket i 
Jesus uten å sprenge bomber?” 
Temaet handlet om at 
man  faktisk ikke trenger 
å gjøre ekstreme ting, 
selv om man er forelsket i 
Jesus. Man kan ifølge Kai 
Tore være en ”gla-fanatiker”! 

Ungdommens kampanjehelg 

”Forelsket i Jesus” 

Rudi Myntevik 

Kai Tore Bakke 



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

12. - 16. juli 

Sommerfest på Raufoss 
Raufoss er verts-
menighet for årets 
sommerfest i Det 
norske Baptistsam-
funn. Sommerfesten 
er for hele familien 
og i år vil det være et 
spesielt fokus på å 
inkludere de mange 
nye medlemmene med 
fremmedkulturell 
bakgrunn. 
 
av Jan Sæthre 
 
Morgensamlingene 
Det er et helt nytt konsept 
for morgensamlingene. 
Samlingene deles i 3 deler. 
Først lovsanger og salmer 
med presentasjon av dagens 
tema. Deretter inviteres 
alle til en av 11 bibeltimer, 
før det avsluttes med 
bibelgrupper for alle 
deltakerne. Så her blir 
det mulighet til å knytte 
nye bekjentskap. 

Kveldsmøtene 
Brickson Sam fra vår 
vennskapsmenighet i 
Sierra Leone er en av 
talerne på årets sommer-
fest. Andre talere er Les 
Ball fra en immigrantkirke 
i London, Thomas  
Åleskjær og Magnar 
Mæland. Pastoren på 
Raufoss, Kjell Birger 
Frøyland vil tale på 
søndagsgudstjenesten.  

Musikk 
Det blir også i år stort 
barnekor. Det vil framføre 
musikalen Martine. På 
midnattsgudstjenesten 
fredag kveld deltar Per 
Midteide og Einar Stensland, 
mens familien Øvergaard 
står for det musikalske. 
På lørdag inviteres det 
til forestillingen Kvinnen 
ved brønnen med Inger 
Lise Rypdal og Kor-90. 
Ungdommene har et eget 
opplegg, som heter Track. 
 
Påmelding 
Ytterligere informasjon 
finnes på hjemmesiden 
www.baptist.no Du vil 
også finne utlagt brosjyrer i 
kirken. Her finnes deltaljert 
program, all praktisk 
informasjon om påmelding 
og overnattingsmuligheter. 
Påmeldingsfristen er for 
øvrig 1. juni. 
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