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Besøk fra Sverige

Roland Utbult kommer 12. november

Innhold

han : Till min vän Roy!
Jättekul att sjunga i hop!
Og jeg tror han mente det.
Mange har sikkert sunget
noen av sangene til Roland
Utbult. Sanger som Halleluja
det er skönt at vara Jesu
vän, og Till vår Gud ,
blir ofte sunget.
Vi kan glede oss over
å få besøk av den kjente
svenske sangeren
Roland Utbult.

enn mer rocka musikk.
Det var faktisk mulig at
mora mi og jeg kunne dele
hans musikk og oppleve
det gode i tekstene.

På nettsiden til Roland
Utbult sier han at han
ønsker at vi skal få en
større forståelse for
Gud og at han vil peke
på tilgivelsen.

Roland Utbult besøkte
vår menighet 6. og 7. mai
2000 og hadde konsert
sammen med Basis. Det
var ingen mann med
stjernenykker vi møtte,
men en varm og hyggelig
person. Jeg fikk autograf
på CD samlingen jeg
kjøpte og på den skrev

Utbult er denne høsten
engasjert av TV Inter for å
reise rundt i Norge for
å samle inn penger til den
kristne TV produksjonen
som ukentlig har program
som vises på norsk TV2.
Det er det TV selskapet
som blant annet lager
program med Egil Svartdal.

av Roy Arild Jensen

I mange år har han laget
sang og musikk som er
til god oppbyggelse. Det
er trosstyrkende tekster
og fin musikk. Mange sier
det er tekster som går
til hjertet. Roland Utbult
var en av få som klarte å
få meg til å høre på annet

Menighetsarbeidet

Basis er et av tilbudene kirken
har til de over 25 år .
Side 10-11

Roland Utbult

Stor sang og musikkgudstjeneste
den 12. november.
Side 16

Loppemarked

Etter 16 år er det nå slutt
med gigantloppemarkedet.
Side 13

Det er spennende
i barnearbeidet !
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Veiviser’n
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre
Medarbeidere: Harald Hem, 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
Telefaks:
35 52 90 05
Kjøkken:
35 52 90 08

Veiviser’n til alle
som ønsker!
Her er det igjen . Bladet som har en A5
størrelse og normalt inneholder 16 sider.
5 ganger i året kan du ”fiske” det opp fra
postkassen din.

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- onsdag 09:00- 12:00
( uker med oddetall)
-----------Musikkarbeider----------Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Tirsdag 10:30 –15:30
-----------------Utleie-----------------Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76
-----------------Ledere----------------Menighetsrådet:
Christer Lilienberg
Barnearbeidet:
Jarle Stensbøl
Søndagsskolen:
Anette Stensbøl
Bente Hoppestad
Trall:
Margareth Erikstad
Ungdomsgruppa:
Stian Taranger
Con Amore:
Rune Brynsholmen
Speider`n:
Geir Håkon Eikland
Basis:
Jenny Brynsholmen

35 50 05 19
35 53 07 11
35 53 07 11
35 59 02 70
35 53 29 01
35 52 36 96
35 50 01 22
35 53 54 08
35 50 01 22

Veiviser’n kan ved utgangen av dette året smykke
seg med en alder på 20 år. Før Veiviser’n tid var
det også et menighetsblad. Hans Otto Dønnestad,
som ”styrer” arkivet til kirken, kan meddele at det er
arkivert menighetsblad helt tilbake til høsten 1962.
I Veiviser’n skrives det om så mangt. Bladet prøver å
fange opp det som rører seg i menighetslivet og
kanskje også litt ellers i baptistsamfunnet. Om vi
lykkes, er det bare dere lesere som kan si noe om.
Bladet kan også skrive om deg som leser, om du
vil. Det er ofte spennende å lese om mennesker
som vi ser ofte i kirken, men som vi kanskje ikke
ante hadde den eller de interessene.
Men Veiviser’n ønsker også å peke på Jesus som
er ”limet” som holder oss sammen. Uten Han hadde
det ikke vært noen grunn til å skrive Veiveiser’n.
Uten Han hadde det ikke vært noen grunn til å ha
noen menighet.
Derfor ønsker vi i redaksjonen at flest mulig skal
få anledning til å få dette bladet. Så bare si ifra til
en av oss i redaksjonen eller til kontoret, så får du
det i posten neste gang.
Kari Nøtland Sæthre

Pastorens hjørne

Det er vondt
å være syk
Jeg kjenner mange som har god helse,
men jeg kjenner ingen som aldri har vært
syke. Men de fleste som blir syke blir
friske igjen etter en liten stund...
Pastor Per Midteide

Men så er det noen – og
de er ikke få – som blir
syke igjen og igjen.
Noen er syke i årevis.
Noen lever med smerter
gjennom et helt liv.
For kort tid siden handlet
prekenen i gudstjenesten
vår om temaet:
”Er det sammenheng
mellom sykdom og synd?”
Hos mange er det en
inngrodd forestilling om
at dersom jeg blir syk,
eller rammes av noe vondt,
så må det være en eller
annen form for straff.
Nå har jeg sikkert gjort
noe som Gud ikke liker,
og så straffer han meg
ved å sende meg sykdom
eller ulykke.
Ja, slikt tenkte til og med
disiplene til Jesus. Og da
de en gang stanset opp

foran en mann som hadde
vært blind fra fødselen
av, spurte de Jesus: ”Er
det han eller foreldrene
hans som har syndet –
siden han ble født blind?”
Jesus avviste denne tankegangen ganske sterkt:
”Verken han eller foreldrene
hans har syndet!” Han
mente selvfølgelig ikke
at de var fri for synd.
Men han avviste at
blindheten – sykdommen
hadde noe å gjøre med
synd, som var begått.
Det er vondt å være syk,
og bare den som selv har
vært alvorlig syk og lidd
under svære smerter vet
hva det vil si å være syk.
Men det er jo nettopp
da, når vi opplever at
livet er tungt, og av og til

nesten ikke til å holde ut,
at Gud kommer til oss i sin
nåde og barmhjertighet.
Vi ber for syke mennesker
i hver eneste gudstjeneste.
Lang fra alle som vi ber
for, blir friske, og noen
av dem dør fra oss, og vi
vet ikke hvorfor.
Men det vi vet, er at Gud
ser oss når vi har det
vondt, ja, nettopp da.
Jesus hadde et særskilt
øye for dem som var syke
og hadde det vondt, den
gangen som nå.
Enten helsa vender tilbake
snart, eller sykdomstiden
blir lang og vondt: Han
er hos oss – Han vet at
det er vondt å være syk.
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Mitt
Vi gratulerer
Bibelvers
Harald Hem

85 år:

Alice Hansen, 23. november
Nyfødte:
Mette og Bård Aasland, en jente, Signe Mathea 19. juli
Cecilie og Thomas Ellefsen, en gutt, Sverre, 2. august
Tove og Jostein Skyer, 2 jenter, Anna og Marthe,
12 august
Ellen Slåtta og Haakon Baardseng, en jente, Emma,
16. august

Ordspråkene 4,23:
"Bevar ditt hjerte
framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det."
Dette enkle, men likevel
så grunnleggende
bibelverset, står
sentralt i det livet
jeg ønsker å leve
som kristen.
Gud gleder seg over et
rent og villig hjerte,
og fra et slikt hjerte vil
det naturlig flyte gode
Frukter til Hans ære!

Gifte:
Marte Raflund Bassebo og Kjetil Fjelddalen 15.juli
Unni Thorbjørnsen og Jakob Gjøsæter 19.august
Marika Caspara Hultgren og Tor Henry Hetland 26. august
Nye medlemmer:
Britt Solberg Taranger
Hilde Evensen Holm
Kjetil Fjelddalen
Overflyttet til annen menighet:
Magnus Taranger - Oslo 1. baptistmenighet
Stig Magne Brekken - Bergen baptistmenighet

Fokus på arbeidsmål om misjon.

Dette berørte meg!
Det var en torsdags- og det initiativ våre unge
kveld, men den var viser for å støtte opp
om det arbeidet som blir
langt fra vanlig.
Bare det at jeg var i
kirken på et misjonsmøte er i seg selv
uvanlig!
av Reidun Johannessen

Innsatsen
Det handlet om Sierra
Leone og det engasjementet vår menighet
har i dette krigsherjede
landet.
Vi fikk gjennom bilder,
film og intervju, se hva
som er lagt ned i penger
og praktisk innsats for å
sette i stand et bolighus
for Anne og Gudleik
Huseby og deres to gutter.
Jeg er takknemlig til Gud,
og stolt over den jobben
våre håndverkere har
gjort, i god planlegging og
i gjennomføring av disse
”ferieukene” rundt påske!
Engasjement
Samtidig er jeg dypt
imponert over den iver

Reidun Johannessen

gjort i vår vennskapsmenighet i Freetown!
For meg er det en sterk
opplevelse når Silje Baklie
Jensen sier til oss voksne,
at det de unge gav på
Sommerfesten, merket
de ikke i lommeboka si.
Men for dem som tok i
mot, betydde det enormt.
Mange unge i menigheten
i Freetown fikk da
anledning til å reise på
leir. For en god erfaring
hun har fått med seg!

Vanlige mennesker
Fortsatt blir jeg rørt
med tanke på våre unge
venner fra Trøndelag,
Anne og Gudleik, som
mot slutten av kvelden
stod fram og fortalte
om hvorfor de drar til
Sierra Leone. De beskrev
seg selv som to vanlige
mennesker som vil gjøre
det Jesus vil de skal gjøre.
Så enkelt, så klart, så riktig!
Takknemlighet
Jeg kjente meg berørt av
Guds Ånd langt inn i
sjelen da disse to unge
og deres to barn ble bedt
for av menighetsråd og
av alle dem som hadde
vært i Afrika og gjort
dette nye hjemmet deres
klart for dem.
For meg var stunden
preget av høytid, av
takknemlighet for at
Gud kan bruke oss alle
og for at denne unge
familien opplevde
omsorg og støtte fra
menigheten vår i møte
med en stor utfordring.
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Masse gøy for liten og stor på rim

Landsmøte
på Raufoss

Jesus,Trall og Barnekor

Gøy og synge inn CD

Glimt fra en TRALL - kveld

Lek, musikk, fart og
spenning er noen av
ingrediensene vi kjenner.
I barnearbeidet kan
du komme som de er,
om du kan springe
selv eller om mamma
deg bær...
av Julie Evensen Holm

Trall
Vi begynner med de minste vi,
som ikke har så mye å si.
Små og søt’ som sukker,
sutter de på smukker.

Enten du har gutt eller jente, BALUBA med et kjempe Pang!
eller har en liten i vente.
For tenk det ”ække” like lett,
Her synger vi og spiller,
for
alle små og holde tett..
suller vi og triller.
Når Per og Sveinung prater,
1 til 6, ja no’ for alle,
da sitter de og gaper.
kom du å; bli med å tralle.
Musikk er godt for
KinderEgg
kropp og sjel,
Men når Baluba ikke er,
ta en tur, bli med og del.
Kan barna fortsatt
komme her.
Baluba
For KinderEgg har vi fått starta
Og hver en søndag, hver Hei og Hopp, ja som det braka!
annen ”måne”,
vil vi de små fra talen skåne. Her får du overraskelser 3,
ja, kom hit ned og se.
Så derfor har vi dratt i gang,

Vi vil ditt barn om Jesus lære, Når vi med gjørme til øra står,
tegn og mal med dine kjære.
først da vi veien
”hemmat” går.
Logos
For da skal vi i kirken synge,
Men når ditt barn på
kanskje også litt forkynne!
skolen begynner.
og på skoleveien nynner. Når du ungdomsåra når,
Da er tiden endelig inne,
du nok et kortilbud får.
for veien nok en gang å finne. Da håper vi du ei er lei,
for det er moro det som
Inn ei dør og opp til høyre,
venter deg.
fra et rom du musikk
får ”høyre”
Til Slutt
Alt, sopran, bass, tenor,
La ditt barn musikken føle.
oppe ”te” venstre vår
Her er ingen grunn til å
Jesus ”glor”!
ikke nøle.
Her står tilbuda i kø.
Vi er sammen og har det gøy.
Vi driver på med masse skøy. Du er velkommen fra du
er ”frø”.
Nå spiller vi inn CD vi,
ja, muligens med sanger 10.
Med Jesus på laget er du
Vi er en gjeng på titalls unge(r),
på topp.
du ingen penger ut skal punge. Her ønskes velkommen
Vi ut på tur i skog og mark,
hver lille kropp.
der synger vi blant busk
Herman Baggers, vi er der.
og bark.
Alle er velkommen her!

Det var rekorddeltakelse
under årets landsmøte i
Det norske Baptistsamfunn.
Bakgrunn var spørsmålet om
Oslo 3. baptistmenighet
fortsatt kunne være en
del av fellesskapet i Det
norske Baptistsamfunn,
siden menigheten har 2
praktiserende homofile i
sitt lederskap. 75 % av
delegatene på landsmøtet
stemte for å ekskludere
Oslo 3. baptistmenighet,
som dermed ikke medlem
av Det norske Baptistsamfunn lengre.
Kai Tore Bakke etterfølger
Billy Taranger som
rektor på Baptistenes
Teologiske Seminar eller
SALT som det nå heter.
Jan Sæthre ble gjenvalgt
som leder av hovedstyret.
Harald Edvardsen ble
dessuten innvalgt som
vara til hovedstyret.
Landsmøtet i 2008 er i
Bergen i 10. – 15. juli.
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Ungdomsarbeidet

Målrettet
Liv

Con Amore, B.O.S.S. og turer

Gutta i B.O.S.S.

Samtalegrupper
En onsdag i måneden er
det samtalegrupper. Da
samles alle kl. 19:00 til
felles undervisning i
noen minutter, før det
deles i grupper. Det
hele avsluttes med
kveldsmat.

Ungdomskoret Con Amore

Er du mellom 13 –20
år kan du velge mellom
Con Amore, B.O.S.S,
samtalegrupper og
en mengde turer og
samlinger.
av Marte og Kjetil Fjelddalen

Con Amore
Ungdomskoret, Con
Amore i full gang igjen

etter sommerferien.
Koret synger for det
meste gospel og har
også sunget inn en CD i
2005. Denne høsten har
det vært mellom 20 og
30 personer på øvelse
onsdager fra klokka
19:00 - 21:00.
Koret har hatt øvelseshelg på Luksefjell, og
sunget på to samlinger i

kirken så langt i høst.
På programmet har det
også vært en øvelseshelg
med Oslokoret NGVNorwegian Gospel Voices,
etterfulgt av konsert i
kirken. Senere i høst
skal ungdomsgruppa på
besøk til Fredrikstad, og
første helg i advent er
det duket for den årlige
Trovassli-turen.

alder og oppover velkommen til å gjøre
gutteting. Blant annet
lekesloss, dra på tur,
spille tv-spill, se på film
osv. Navnet står for
blood, oil, sweat and
salvation. I styret for
denne gruppa sitter Lars
Severinsen, Øyvind Veel
Svendsen, Håvard Hadland
og Kjetil Fjelddalen.

B.O.S.S.
Hver tirsdag kl. 18.30
møtes gutta i ungdomsgruppa til B.O.S.S. Dette Programmet for unger kirkens nyoppstartede domsarbeidet finner du
gutteklubb. Her er alle på skibu.com
gutter fra ungdomskole-

Adventskveld

i Skien baptistkirke
Torsdag 7. desember 17:30
Kakesalg og utlodning

Skien baptistmenighet har
deltakelse i smågrupper,
som en av målsettingene
for menighetsarbeidet.
Alphakursene har vært
arrangert 13 ganger, men
har nå blitt erstattet av
Målrettet liv.
Mandag 2. oktober startet
det første kurset av 6 opp,
med tittelen Hvorfor i all
verden er jeg her? 14
deltakere er med på
dette studieopplegget.
Kurset gir en strategi for
kristenlivet i det 21. århundre. Ved bruk av bibelsitater og referanser
utfordres deltakerne på
de tradisjonelle definisjoner
av tilbedelse, kirkeliv,
disippelskap, tjeneste og
evangelisering.
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Ikke bare gudstjenester

Mange tilbud i Baptistkirka!

Dag Nordli og Odd Kløverød på malerdugnad

Synes du det er lite å være
med på i Baptistkirka?
Er det bare barna og
ungdommen som har
tilbudene? Veiviser´n
gir deg her en liten
oversikt over tilbudene
til alle oss voksne!
av Odd Kløverød

Smågrupper
Noen bibel- og samtalegrupper har menigheten
nesten alltid hatt. Dette
har nå blitt satt mer i
fokus, sier Harald Dønnestad. – Per Midteide,

Harald Hem og jeg utgjør
en liten komité som har
jobbet med smågrupper”.
Målet er at alle som
kommer til kirka skal få
et tilbud om å være med
i ei slik gruppe, bl.a. fordi
det ikke er så lett å bli
kjent på Gudstjenestene.
Ingen skal føle seg
ensomme! Vi har nå 10
grupper i menigheten i
tillegg til 6 – 7 grupper
blant de unge, avslutter
Harald. Det er vel heller
ingen tvil om mange av
oss som har gått i kirka i
mange år, har stor glede

av å være med i slike
grupper. Dersom du
som leser dette kunne
tenke deg å være med i
et slikt fellesskap, tar du
kontakt med en av de
tre nevnte.
Basis
Basis er koret for de
”voksne”. Da Anne – Marie
Dønnestad startet koret
for en del år siden, ville
de gjerne kalle seg
”unge voksne”, men i
dag er de bare ”voksne”!
Annen hver tirsdag kl.
19:30 samles 20 – 25

sangere i alderen 25 år
og oppover til litt over
50. Sangen er viktig både
for oss som synger og
for Skien Baptistmenighet,
men det sosiale med kaffe
og kaker betyr også mye!
Basis vil veldig gjerne ha
nye sangere, og ekstra
glede er det når noen
utenfor menigheten
begynner å synge. Føler
du at Basis kunne være
noe for deg (en oppgave”?),
så kom på en øvelse!

fleste, sier Berith som
har et hovedansvar for det
som skjer på kjøkkenet.
– Vi var vel litt over 20 i
dag, men vi håper på flere
neste gang. Berith sier
også at det er planlagt
tre slike treff nå i høst.
Våre venner fra Burma
Noen tenker kanskje at
dette ikke akkurat er en
aktivitet, men det er
utvilsomt et ”arbeid”
mange er engasjert i.
Kari Sæthre har stått på
for at burmeserne skal
komme på møtene våre
og at de skal ha vennefamilier i kirken. På denne
måten skal det knyttes
sterkere bånd mellom
nordmenn og burmesere
til glede for alle parter.
Flere burmesere har vært
med vennefamiliene sine
hjem, og det er også noen
norske i menigheten som
har vært på besøk hos
dem på Ulefoss og i Bø.
Kunne du tenke deg å
bli bedre kjent med en
eller flere burmesere,
kan du kontakte Kari.

Formiddagstreff
Dette er et forholdsvis
nytt tilbud. Aage og Berith
Andresen har vært sentrale
i oppstarten, og Berith
forteller på telefon om
hyggelige samvær. – De
fleste som kommer tilhører jo den eldre garde.
Vi hadde en samling i
dag, og da hadde vi Kirkens
Nødhjelp som tema.
Neste gang skal vi ha
om mennesket Henrik
Ibsen. I tillegg er det sang,
kollekt og utlodning.
Dessuten er maten viktig!
I dag hadde vi karbonadesmørbrød med potetmos
og eplekake med krem Allehånde
til dessert. Det tror jeg Det er ingen aldersgrense,
falt i smak hos de aller men her er det nok stort

sett kvinner fra 50 år og
oppover, sier leder Else
Holte. Vi er ca. 15 kvinner
som samles annenhver
onsdag fra 19.00 til 21.00.
På en vanlig samling har
vi sang, innledning og
kollekt. I tillegg har vi alltid
trekning av en gevinst
og god mat. Ledelsen av
kveldene går på omgang,
og til slutt har vi en andakt
eller bibeltime, sier Else
som absolutt er åpen
for nye og/eller yngre
kvinner på samlingene.
… og enda mer..
I tillegg har menigheten ei
turgruppe som har bestått
noen år. I skrivende stund
lader mange opp til turen
til Vindfjell 1. oktober.
Ulikt praktisk arbeid er
det mulig å være med på.
Malingen av firemannsboligen på Bakken har
mange friskt i minne, og
loppemarkedet som nå er
vel i havn. Jan og Kari Sæthre
har også tatt initiativ til
et studieopplegg på
mandagene framover.
”Et målrettet liv” er tema
for disse samlingene. Ta
kontakt dersom du vil
være med.
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Øvelseshelg og konsert 29. - 30. september

Dugnadsinnsats på Stevneplassen

Norwegian Gospel Voices

Gigantloppemarkedet Høstens
Program
avsluttes etter 16 år Søndag 22. okt. 10:30
Gudstjeneste. Per Midteide
og Liv Marit Taranger.
Søndag 29. okt. 17:00
Åpen Dør. Harald
Edvardsen og Basis.

Norwegian Gospel Voices teller
25 medlemmer

Etter mange huske
beskjeder ifra Rune
om at NGV kom …
Var endelig dagen her.
av Karianne L. Raflund

Øving
Con Amore startet med
å øve på fredag. Vi var
egentlig litt spente, vi skulle
jo synge med ett av norges
beste gospel kor! Dirigenten,
Tomas Røsbak, så jo veldig
snill ut, så da var det ikke
så skummelt. Etter vi
hadde sunget litt, ble det
kake og frukt. Vi satte
oss ned i sofaen og slappa
av. Vi begynte å bli slitne,
så det var deilig med en

inviterte Tomas oss opp.
Sangene gikk som de skulle,
og vi fikk en kjempe stor
liten pause. Vi lærte 3
respons av publikum.
sanger. Det var veldig gøy! Da skjønte vi at ”oppdraget”
var fullført.
Mere øving
På lørdag var dagen her. Kaffe’
Det var da vi skulle møte Etter konserten blei det
NGV. Dette var spennende. hamburgersalg, brus, kake
Vi kom 17.30 i kirken for og det meste. Det var
å varme opp, og deretter deilig. Etter vi hadde spist,
øve med NGV. Vi fant
syntes vi at vi skulle vise
oss en som var i NGV, og NGV hva vi var gode for!
stilte oss ved siden av den. Vi tok rett og slett og
Dette var skikkelig moro, sang ”Oh Happy Day”.
de var helt råe på senen. De blei veldig imponerte.
NGV skulle tilbake til
Konsert
Oslo. De takka for seg,
Det kom flere og flere folk, og vi håpet at vi får se
og tilslutt var konserten hverandre igjen. Alle var
i gang. NGV sang noen enige om at denne helga
sanger først, og etterpå hadde vært vellykka.

Søndag 5.nov. 10:30
Gudstjeneste. Nattverd.
Per Midteide og Pål Ellefsen
17:00 Familiefest.
Søndag 12. nov. 10:30
Sang- og musikkgudstjeneste.
Roland Utbult og Basis.
Baluba.
Søndag 19.nov. 10:30
Gudstjeneste. Per
Midteide og Tove H. Skyer
Dette ekteparet ble solgt under auksjonen på fredagskvelden. 17:00 Gudstjeneste ved
ungdomsgruppa og Con
Gigantloppemarkedet fast at loppemarked i sin Amore.
er slutt. 16 år og over nåværende form skulle
Søndag 26. nov. 17:00
3 millioner kroner
avvikles. Helga 19.-21.
Åpen Dør. Sveinung
etter starten er det oktober ble derfor det
Vaagen og Åselill Sæthre.
over.
siste gigantloppemarkedet
Baluba.
avholdt.
av Jan Sæthre
Søndag 3. des. 10:30
Overskuddet har i de
Adventsgudstjeneste.
En enorm dugnadsinnstas fleste av disse årene blitt
Nattverd. Per Midteide.
har vært nedlagt i alle
brukt til å nedbetale
årene med loppemarked. kirkelånet, som vil være Torsdag 7. des. 17:30
På menighetsmøtet 21. under 1,5 millioner kroner Adventskveld. Kakesalg
og utlodning.
september ble det slått ved utgangen av året.
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Crossover fra Braunschwieg

Jubileumsturné i Norge

Aksjon Håp

ERIKSRØD STENHUGGERI AS

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
Tov Flatin

Grenland Reisebyrå
Torggata 9, 3724 SKIEN
35 52 89 50  35 52 82 15

35 59 73 18

Knut Aas

35 53 00 15

Jan Alfsen

35 54 21 02

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

Bunad
Øst-Telemark
bunad til salgs.
Skjorter med mye
håndlaget sølv.
Prinsesse.
Voksen størrelse.
Inntekten går til
Skien baptistmenighet.
Henvendelse på
35 52 61 01

Sentrumsvn. 105
3748 SILJAN
35 94 25 21

Brisckson Sam
Pastoren i vår vennskapsmenighet i Freetown i
Sierra Leone, Brisckson
Sam, forteller at han
har deltatt på Living
Water-konferansen i
Nairobi, som Baptistens
Verdensallianse arrangerte.

blitt valgt til leder for
All Africa Baptist Youths.

Sam’s menighet, Victory
Baptist Fellowship, holder
på med å bygge kirke.
Under Sommerfesten
til Det norske Baptistsamfunn på Raufoss deltok
Det ble samtidig avholdt Brisckson Sam som taler.
årsmøte for baptist- En kveld fikk han overrakt
ungdommen i Afrika.
10.000 dollar av Aage
Brisckson Sam forteller R. Andresen på vegne av
oppglødd at han har
Langesunds Bads venner.

Fyll en bøsse med håp!
Aksjon håp er kristenNorges nasjonale bøsseaksjon for en bedre verden.
Alliansen består av 20
Crossover under ledelse av Gebhard von Krosigk misjonsorganisasjoner
med prosjekter i alle
For 25 år siden ble
blitt invitert, slik at det verdensdeler. Det norske
ungdomskoret Cross - hele ble et familiekor.
Baptistsamfunn er en av de
over startet i baptistdeltakende organisasjoner.
kirken i Braunschweig Konserten i Skien 17. Prosjektene det samles inn
i Tyskland. Jubileums- oktober inneholdt hele penger til er innenfor lokal
turéen gikk til 4 byer 17 sanger med god gospel- utvikling, undervisning,
i Norge.
musikk. Von Krosigk
forsoning, helse og vann.
forteller entusiastisk at Innsamlingsdagen er 10.
av Jan Sæthre
Norge er ledende i
desember 2006.
utviklingen av gospelDirigenten Gebhard von musikken i Europa.
Ønsker du å være bøsseKrosigk forteller han Crossover har derfor
bærer kan du foreta
har lært av Con Amore hentet mye inspirasjon registreringen på
og ikke ha opptaksprøve fra både Oslo Gospel
www.aksjonhap.no.
i koret, slik at alle kan få Choir og Refleks.
Aksjon Håp vil bekjempe
muligheten til å delta.
urett ved å hjelpe
Crossover har med årene Etter besøket i Skien
mennesker i nød
blitt et unge voksne kor. reiste koret videre til
På jubileumsturen hadde Bergen, Ålgård og
ungdomskoret Fear Not Lillesand.

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

Skien Baptistmenighet
Nr. 4/2006 - Årgang 20

Besøk fra Sverige

Roland Utbult kommer 12. november

Innhold

han : Till min vän Roy!
Jättekul att sjunga i hop!
Og jeg tror han mente det.
Mange har sikkert sunget
noen av sangene til Roland
Utbult. Sanger som Halleluja
det er skönt at vara Jesu
vän, og Till vår Gud ,
blir ofte sunget.
Vi kan glede oss over
å få besøk av den kjente
svenske sangeren
Roland Utbult.

enn mer rocka musikk.
Det var faktisk mulig at
mora mi og jeg kunne dele
hans musikk og oppleve
det gode i tekstene.

På nettsiden til Roland
Utbult sier han at han
ønsker at vi skal få en
større forståelse for
Gud og at han vil peke
på tilgivelsen.

Roland Utbult besøkte
vår menighet 6. og 7. mai
2000 og hadde konsert
sammen med Basis. Det
var ingen mann med
stjernenykker vi møtte,
men en varm og hyggelig
person. Jeg fikk autograf
på CD samlingen jeg
kjøpte og på den skrev

Utbult er denne høsten
engasjert av TV Inter for å
reise rundt i Norge for
å samle inn penger til den
kristne TV produksjonen
som ukentlig har program
som vises på norsk TV2.
Det er det TV selskapet
som blant annet lager
program med Egil Svartdal.

av Roy Arild Jensen

I mange år har han laget
sang og musikk som er
til god oppbyggelse. Det
er trosstyrkende tekster
og fin musikk. Mange sier
det er tekster som går
til hjertet. Roland Utbult
var en av få som klarte å
få meg til å høre på annet

Menighetsarbeidet

Basis er et av tilbudene kirken
har til de over 25 år .
Side 10-11

Roland Utbult

Stor sang og musikkgudstjeneste
den 12. november.
Side 16

Loppemarked

Etter 16 år er det nå slutt
med gigantloppemarkedet.
Side 13

Det er spennende
i barnearbeidet !

