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Besøk av Arild Brun Svendsen 21. januar 2007

Innhold

dette må du ikke gå glipp av!
Stor begivenhet for
barn og alle som
barna er glad i! Nå
kan du som er 4. år
og du som går i 6.
klasse, få din egen
bok om Jesus.

Vil savne…..
Julebesøk hos Anne Lise
Fossland og Per Midteide.
Side 8 - 9

av Sveinung Vaagen og
Kari Sæthre

Mange vil få invitasjon
Vi inviterer alle barn fra
Trall og Baluba og andre
menighetsbarn som fylte
fire år i 2006. De skal få
boka, ”Mats 4 år”.

Storbesøk
Vi får også besøk en
av Norges beste og
morsomste barneforkynnere, Arild Brun
Svendsen. Arild er

Far i Himlen!
Logos- nå også på CD

pastor i Fredrikstad.
Han har i mange år
holdt på med arbeid
bland barn. Han er en
dyktig formidler av Bibelens historier. Han maler
og visualiserer evangeliet
for barna på en helt unik
måte. Så ...sett av dagen
og gled deg!

Side 11

Foto: Filmweb

En spesiell søndag
21. januar kl. 10.30 er
det familiegudstjeneste i
Baptistkirken. Det blir
Sjetteklassinger i kirken
en høytidsdag med
vil bli invitert til å motta
utdeling av 4-årsbøker en bibel.
og bibler.

Ragnhild E. M. Grønseth
Utsmykking, barnebarn og
engler er ord som klinger... .
Side 15

Med ønske om en
velsignet juletid !
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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: www.baptist.no/skien
E-post: skien@baptist.no
Menighetens kontor: 35 52 90 00
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- 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

Et lys i mørket!
Advent, jul og nyttår. Mange store begivenheter venter oss i løpet av en måned. Og
lyset er også en viktig ting i desember.
Noen mennesker koser seg over ventetiden frem
til jul. Advents - tida blir brukt til å forberede den
store kristen høytiden som forestår. Hus og hage
pyntes med lys av alle slag. Julekaker bakes og julegaver kjøpes. Og roen og freden er der hele tiden,
fordi tankene hos disse menneskene er vendt mot
den Frelseren som snart skal minnes atter en gang.
Men advent kan og bli stressetid. Det pynte og
ordnes i hus og i hager. Ikke fordi det gir noe videre
glede, men tradisjonen sier bare at slikt skal gjøres.
Julegaver kjøpes inn bare fordi det må gjøres. Den
gode tanken ved å gi en god hilsen til en venn eller
en i familien, blir borte.
Så kommer jula da. Familien blir i sentrum, sammen
med Frelseren, hos noen. Men det store fokus på
familien, gjør at ensomheten kan bli enorm, for
dem som ikke har familie. To store høytider avløser
hverandre. Jula avløses av nyttårsfeiring. Vi feirer
og feirer. Men hva feirer vi egentlig. Vi sier at vi
feirer at Jesus ble født, men hva sier hjertet vårt.
Mitt ønske for julen og nyttår, er at Jesus som er
verdens lys, skal lyse opp i mitt hjerte, så jeg kan
rydde rom for han der, midt i feiringen.

35 53 54 08
35 50 01 22

Kari Nøtland Sæthre

Pastorens hjørne

Desember
- er det bare glede?
Det er ikke alltid like lett å leve opp til forventinger om glede, godhet mot alle, snille
barn og ektefeller. For desember skal vel
være slik???
Pastor Sveinung Vaagen

Evangeliet
Det var ikke lett for Josef
og Maria. Josef hadde
oppdaget at jenta han skulle
gifte seg med, var gravid.
Maria visste at ungdomsårene gikk med til å føde
barn, men at det skulle
skje så tidlig og under så
vanskelige forhold, var
hun nok ikke forberett på.
Da situasjonen begynt å
rose seg, befant plustelig
den lille uerfarne familien,
seg som flyktninger i et
annet land…. Nei, det
var ikke lett.

har vært begeistret for
sine foreldre, som alltid
har skjønt seg på sin
ektefelle, som alltid har
syntes at barna er søte og
som alltid har storkost
seg sammen med sine
venner - uansett. Trolig
er vi flere som ikke synes
det er like lett hele tiden.

Advent
I desember skal vi være
glade. Vi skal være gode
og snille, omsorgsfulle
og oppmerksomme. I
desember skal vi glede
foreldre, ektefelle, barn
Å ha relasjoner
og venner… Pakker, fester,
Kanskje det er det
pynt, sanger og tradisjoner.
vanskeligste vi gjør:
Og en koselig historie
Å leve i tette forhold til om et barn som ble født
andre mennesker.
i Betlehem.
Det kan jo hende at det Julestemning! Den hellige
finnes noen som alltid julestemning. Det er ikke

alltid så lett. Idyllenes og
krisenes høytid går hånd
i hånd.
Lys og engler
Det var ikke lett for Josef
og Maria heller. Krisene
sto i kø. Gud sendte engler
flere ganger for å forklare
og veilede dem. Englenes
åpningsreplikk var: ”Vær
ikke redd!” eller ”Frykt ikke!”
Det var akkurat det de
var - redde. Men når de
var redde, og når de var
i krise, og når det slettes
ikke var lett; da lot Gud
det skje i deres midte,
det som står i Johannes
1.9: «Det sanne lys, som
lyser for hvert menneske,
kom nå til verden».
Han kom - fordi det
ikke er så lett.
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Mitt
Vi gratulerer
Bibelvers 85 år
Winnie Bok Tong

Martha Torkildsen,
25.desember
60 år
Signe Jensen, 15. desember
Wenche Aasland, 22. desember
Nye medlemmer:
Odd Kløverød
Chung Thawng Hlawn Ching Lal
Ngun Chin Mual Hlun
Za Cung Sang Zo Bawi
Tawk Hre Van Ngiang
Tin Fam Van Ngiang
Gro Pedersen

Johannes 14:6
Jesus sier:
”Jeg er veien,
sannheten og
livet. Ingen
kommer til Far
uten ved meg.”

Døpt
Linn Merete Lysø Sølyst

Advent og juleprogram
Søndag 10. desember 17:00 Åpen Dør
Sveinung Vaagen taler, Jenny og Rune Brynsholmen synger.
Søndag 17. desember 17:00 Vi synger julen inn
Per Midteide taler, Logos, Con Amore og Basis,
barnedans...
Julaften 24. desember 15:00 Familiegudstjeneste
Per Midteide taler, barnedans, solo og kvartettsang.
1.juledag 25. desember 11:00 Høytidsgudstjeneste
Arne Holte taler.
Torsdag 28. desember 17:00 Julefest
God gammeldags juletrefest for alle.

Fokus på arbeidsmål om bønn

”Gud rørte ved meg!”
jeg lys for mennesker rundt
meg. Det gjør lystenningen
meningsfull for meg.

17.september ble et
vendepunkt i livet
mitt. Jeg bestemte
meg for å satse alt på
Gud. Om jeg ikke
merket noe, ville jeg
kutte Han ut. Men
hva skjedde? Han
forandret livet mitt.
av Siw Hjort
Vennepunkt
Jeg var på kveldsmøte.
Hadde sagt til Gud at om
Han ikke gjorde noe med
meg og menneskene rundt
meg, ville jeg melde meg
ut av kirka. Flere år med
sykdom, hadde gjort
meg usikker og redd for
å omgåes mennesker.
Men denne kvelden var
annerledes. Jeg sa HEI
til noen mennesker, og
merket en vennlighet og
omtanke jeg aldri før har
møtt. Menneskene rundt
meg, så meg, ikke bare
sykdommen min. Dette
ble et stort vendepunkt
for meg.

Bønneuka
Bønneuka startet denne
kvelden og var også startskuddet for det nye
kristenlivet mitt. Jeg måtte
bare ned å be i kirken.
Var der flere ganger.
Atmosfæren i bønnerommet var spesiell og god.
Bønnesvar
Jeg vet at mange har bedt
for meg i mange år. Det
takker jeg for. Det nytter
med bønn. Hele tiden mens
jeg har hatt det mørkt
og vanskelig, har jeg tent
mange lys omkring meg.
Bare for å få det lyst.
Nå tenner jeg også mange
lys daglig. Men nå tenner

Ett nytt liv
Livet mitt er totalt forandret.
Jeg har vært syk i mange
år, og er fortsatt syk.
Men nå har jeg en fred
og frimodighet, som jeg
tidligere ikke drømte
om. Jeg har fått frimodighet
til å vitne for dem jeg bor
sammen med. Jeg har alltid
Bibelen med meg. Den
trenger jeg, når mennesker
spør meg om Gudstroen
min. Han gir meg svar. Et
bibelvers som har betydd
mye for meg, står i Salme
32,8 - ”Jeg vil lære deg og
vise deg den veien du skal
gå. Jeg lar mitt øye hvile
på deg og gir deg råd.”
Har også en sang som
gir meg trøst -” Jeg er i
Herrens hender”.
Jeg er ikke lenger lenket
til senga. Har fått et liv
utenfor hjemmet mitt.
Er med i klubben min
igjen og går på Målretta
Liv kurs i kirken. Takk
Gud, Gud er mektig.
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Studenter og arbeidere i Oslo

Her er de - ungdommen våre i
hovedstaden
Noen lurer kanskje
på hvor mange av
kirkens ungdommer
blir av. Her er et lite
knippe av dem.

Magnus Taranger
Er til jul halvveis i sykepleie studiene og er for
tiden i kirurgiskpraksis
på rikshospitalet, dagkirurgisk enhet, på
ortopedisk, plast, og øre
nese hals avdelingen.
Det er veldig spennende,
men også veldig slitsomt
og mye nye inntrykk hver
dag. Skal i medisinsk praksis
etter jul.

Bor i et bokollektiv i
Ullevålsveien. Jeg er
aktivt med i Oslo 1.
baptistmenighet med
teknisk ansvar på søndagskveldene og i ungdomsarbeidet på torsdager.
Men jeg er veldig glad
jeg har vokst opp i en så
ressurs sterk menighet
som Skien er.

Morten Ellefsen
Går siste året på sykepleien i Oslo. Kjøpt
leilighet ved Aleksander
Kiellands plass. Ellers tar
jeg ekstravakter på Ullevål og er mye med venner.

Åselill Sæthre
Jeg er ferdig med teatervitenskap på Uio, og
går nå første året på
musikk, menighet, og
ledelse på Høgskolen i
Staffeldtsgate. Her
synger jeg og traller, og
trives veldig godt med
det. Ellers har jeg praksis
som lovsangsleder i
Oslo 1. Baptist. Det var
koselig å besøke dere
med NGV, og jeg gleder
meg til jeg kommer
hjem til jul i kirka! For å
ikke glemme mammas
middager, som uten tvil
slår mine....

Kjerstin L. Taranrød
Studerer Drama og
teaterkommunikasjon
på Høgskolen i Oslo.
Går på andre året nå.
Det er veldig spennende.
Ellers går jeg i Oslo 1.
med resten av gjengen.
Jeg trives kjempe godt i
Oslo og det er så flott
at vi har blitt flere Siljan
og Skiensfolk her.
Eyolf Dale
Nå studerer jeg 2. året
på jazzlinja ved Norges
Musikkhøgkole, og trives
veldig godt med det. I
tillegg jobber jeg som
utøvende musiker
utenfor skolen. Når jeg
ikke sitter bak tangentene,
så er jeg ofte med
kjæresten min Åselill.
Jeg er også med i en lovsangsgruppe i Oslo 1.
baptistmenighet.
Steffen Koth
Jeg er student på 2.
året ved høgskolen i
Staffeldtsgate - musikk,
menighet og ledelse.
Ellers er jeg med i
gospelkoret Reflex, div.
lovsangsprosjekter og
et storband hvor jeg
spiller trompet. Og så
klart er jeg mye sammen
med min kjære kone,
Benedicte, og venner da.

Benedicte Koth:
Jeg jobber på Lilleborg
Sykehjem hvor jeg trives
godt. Bor sammen med
min mann, Steffen og i
april kommer det en
smårolling til verden.
Ellers tilbringer jeg tid
med gode venner.
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Per Midteide i Skien og Anne Lise Fossland i Kosovo

Vil savne å være sammen i julen!

Per og Anne Lise med julekrybba

Noe av det beste
ved julen er å være
sammen med de man
er glad i. Derfor blir
julen i år litt spesiell i
og med at Anne Lise
og jeg må feire jul på
hver vår plass
av Odd Kløverød

Julehøytiden
Det er menighetens

pastor, Per Midteide, som
sier dette da Veiviser´ns
utsendte kommer på førjulsbesøk i Slemdalstun 6.
– Jeg kommer nok til å
sitte på et lite rom i
Kosovo og høre på julemusikk, sier Anne Lise.
– På grunn av den spente
situasjonen der nede,
kan jeg ikke ta meg fri
og dra til Norge. Jeg er
ikke engstelig for det;

det blir nok mye arbeid.
– Jeg skal jo være med
på gudstjenesten i
Baptistkirken i Skien,
sier Per. – Etterpå blir
det nok til at jeg vender
nesa i retning Oslo. For
øvrig har vi nok begge
levd et noe ”urolig” liv
de seinere år – også ved
juletider. For to år siden
hadde vi jul i Darfur.
– Fordelen med å være

ute, er at det blir mindre
mas og mer avslappende,
skyter Anne Lise inn.
– Husker du forresten
da vi feiret i Khartoum i
Sudan, Per? Vi gikk til en
lokal slakter på julaften
og kjøpte lammelår?
– Ja, jeg husker til og
med du slo deg bak på
ditt eget lår for å forklare
hvilken del av dyret vi
skulle ha, ler Per.
Barndommens jul
- Jeg er faktisk vokst opp
med norsk jul i India,
forteller Anne Lise.
– Helt fram til jeg var
14 år bodde familien
min der, og i den tiden
var jeg hjemme i Norge
bare tre ganger. I India
var det ikke snø og
juletre, men vi pyntet
en thuja med lys, glitter
og flagg, og mor lagde
masse god mat og kaker
på norsk vis. Foreldrene
mine drev et hjem for
spedalske, og når det var
jul, samlet vi både syke
og ansatte til et felles
måltid med ris og karri!
– Hos oss i Haugesund
var det nok mer tradisjonelt, sier Per.

– Vi hadde en typisk
norsk jul med familie og
Baptistkirken i høysetet.
Pinnekjøtt var obligatorisk!
Allerede da jeg var 3 år,
sang jeg forresten på en
juletrefest! For øvrig
flyttet vi en god del i
barne – og ungdomsår,
så jeg forbinder ikke
julehøytiden så veldig
med et bestemt sted.
O, jul med din glede..
- For meg er julens
salmer og sanger veldig
viktige, sier Anne Lise.
- Julen kan av og til fortone seg overfladisk og
søtladen, men mange av
tekstene i julesangene er
gripende. I utlandet er det
så mye ufred og fattigdom og stor kontrast til
våre norske forhold. I
flere av tekstene til julesangene møter vi Jesus
som også levde i fattigdom og var flyktning.
Dessuten er det jo fint å
være sammen med familien.
– Det er jeg enig i, skyter
Per inn. Det er flott å feire
jul med noen av de en er
mest glad i, og jeg gleder
meg over å gjenoppleve
de norske juletradisjonene

etter noen år i utlandet.
Jeg gleder meg også over
å se så mange i kirken!
På julaften fylles kirken
av mennesker som
kommer for å delta i en
kristen julefeiring. Det er
stort…
Gudstjenesten i jula
For øvrig vil jeg si at kirken
og gudstjenestene nesten
hele livet har vært en viktig
del av min julefeiring. I min
jobb har det vel vært
naturlig at mye har kretset
seg rundt dette. Da barna
var små, begynte julen i
grunnen på morgenen
på julaften. Da kom barna
til et ferdig pyntet tre!
- Ja, slik hadde vi det
også, sier Anne Lise.
– Julaftens morgen var
alt klart….
Men så begynner Per og
Anne Lise å få litt dårlig
tid. De skal ut og spise
middag, siden dette er siste
kvelden de har sammen
før Anne Lise kommer
tilbake 30. desember.
– Så kan vi i alle fall feire
nyttår sammen, sier
Anne Lise, - men julen
må vi feire på hver vår
kant av Europa….
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Årets konfirmanter 2007.

Logos’ nye CD:

Far i Himlen!

En flott gjeng!!!

før sommeren. Resten
er blitt spilt inn i høst.

Bak fra venstre: Ole Sigurd E. Bergfald, Pål Erik Riis, Jon Viktor Lilienberg, Øystein Vestøl (Kragerø),
Foran fra venstre: Malin Aasheim, Helene Aasen og Karianne Louise Raflund

En usedvanlig trivelig
og ivrig konfirmantgruppe gruppe på
seks ungdommer.
Husk dem i bønn!
av Sveinung Vaagen

Konfirmasjonsåret er
halvveis. Vi bruker et
undervisningsopplegg som

heter TenTro. Det er felles
for flere frikirkelige kirkesamfunn. I september var
vi på en weekend utenfor
Arendal sammen med
konfirmantgrupper fra andre
baptistmenigheter på
Sørlandet. I januar blir det
en reise til Ål i Hallingdal,
hvor vi skal være sammen

med konfirmanter fra
baptistmenighetene
på Østlandet. Øystein
Vestøl fra Kragerø deltar
også på undervisningen,
men han er konfirmant i
Kragerø.
Konfirmasjonsåret avsluttes
med forbønnsgudstjeneste
søndag 13. mai kl. 11.00.

Sangtekster
Men det ligger mye
grunnarbeid bak hele
dette prosjektet. Mange
av dere kjenner kanskje
Kent Westergren,
pastor i Drammen
Baptistmenighet. Han har
nemlig skrevet teksten til
en av sangene. Men
Våren 2006 satte
øvelser annenhver torsdag. Rune Brynsholmen, som
Logos i gang med
er musikkarbeider i
forberedelsene til ny Forberedelse
kirken, har stått på med
CD. Alt hardt arbeid, Allerede før sommeren ansvar for all musikk, de
alle øvelser og inn- begynte forberedelsene andre 9 tekstene, innspillinger gir nå resultat. med å jobbe inn nye
spilling og miksing.
sanger. Silje Jensen og
av Julie Holm
Kommer før jul
Alle innspillingene er gjort
Logos
i kirken, oppe i kirkesalen.
Barnekoret vårt består i
Dette har fungert veldig
dag av rundt 15-25 flotte
greit! Alt er nå klappet
jenter og gutter. Dette
og klart, Rune har mikset
siste året har vært veldig
ferdig, og CD’en er
spesielt, da det ble bestemt,
sendt til trykk. Vi håper
at i år skulle vi få gi ut
og regner med at den
CD! Det krever mye
Anniken
Taranrød,
kan slippes før jul.
tålmodighet og utholdenLogos’ dirigenter, har
Prisen kommer til å bli
het å spille inn en CD,
gjort
en
fremragende
149,- og dette burde
og opplegget på Logos
jobb med alle sanger.
dere ikke gå glipp av,
er ikke som hos alle
Det
ble
spilt
inn
2
sanger
den er knall bra!!
andre kor. Det er bare
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Sierra Leone har ingen hjertekirurger

Seks nye medlemmer ønsket velkommen

Chinfolket beriker menighetslivet!

Fra venstre: Odd Kløverød, Chung Thawng Hlawn Ching Lal, Za Cung Sang Zo Bawi, Tawk Hre
Van Ngiang, Tin Fam Van Ngiang, Ngun Chin Mual Hlun og på armen Lian Boy Thawng

Skien, Gvarv og Bø
var representert på
plattforma da seks nye
ble ønsket velkommen
19. november.

Er baptister
I ett år har vi hatt kontakt
med Chin - og Karen folket på Ulefoss og Bø.
De fleste av dem er baptister
fra sitt hjemland. Menigav Kari N. Sæthre
heten har nå kontakt med
40 voksne og barn. Disse
Høytidsdag
menneskene har mye å
Det å ønske seks nye
tilføre vår menighet av
medlemmer velkommen
sang, musikk og bønneliv.
til menigheten var en
Det hele startet i fjor
stor glede. Fem av dem
høst, med at vår pastor
kommer fra Chin provinsen
Per Midteide besøkte dem
i Burma, mens Odd
noen ganger.
Kløverød har gått lenge i
I høst fikk vi til en ordning
menigheten.

hvor menigheten besøker
dem på Ulefoss og Bø
en gang i måneden. De
fra Gvarv kommer da opp
til Bø. Alle er også invitert
til kirken en gang i måneden.
Vennefamilie
De fleste av burmeserne
har fått norske vennefamilie i menigheten. Men
vi trenger noen vennefamilier til. Kontakt
Kari Sæthre om du
ønsker å være en venn
for noen fra Burma.

Program for
Annette Sam trenger januar og
vår hjelp !
februar
må sannsynligvis operasjonen Mandag 1. januar
skje i Europa eller Israel. 17:00 Nyttårstime med
nattverd.
Operasjonen har en pris
på 30.000 amerikanske Søndag 7. januar
10:30 Misjonsgudstjedollar, som tilsvarer
200.000 norske kroner. neste. Terje Ådne.
De siste dagene har det Søndag 14. januar
vært hektisk aktivitet for å 10:30 Gudstjeneste.
finne et sykehus som
Per Midteide. Baluba.
utfører slike operasjoner
Søndag 21. januar
gratis. En organisasjon i
17:00 Generasjonsfest.
Israel som heter Save a
Arild Brun Svendsen.
Child’s Heart er kontaktet,
og det samme er hjerte- Søndag 28. januar
10:30 Gudstjeneste.
Annette Sam har fått kirurger i Sveits og
Per Midteide.
konstatert en hjertefeil Tyskland.
og må opereres. Hun
Søndag 4. februar
er datter til pastor
Det er startet en inn17:00 Åpen Dør.
Brisckson Sam i vår samlingsaksjon for at
Sveinung Vaagen. Baluba.
vennskapsmenighet Annette Sam skal få
Søndag 11. februar
Victory Baptist
leve. Slik det ser ut nå
Fellowship i Sierra
vil 30.000 kroner dekke 10:30 Gudstjeneste.
Leone.
reise og visum, for mor Per Midteide.
17:00 Familiefest.
og barn. Det håpes at
av Jan Sæthre
operasjonen kan utføres Søndag 18. februar
gratis. Gavebeløp kan sendes 10:30 Gudstjeneste.
Diagnosen kalles Patent Skien Baptistmenighets
Søndag 25. februar
Ductus Arteriosus. Siden konto 2680.34.04266
19:00 Tomasmesse.
det verken er noen hjerte- Merk innbetalingen med
Per Midteide
kirurg eller fungerende Annette.
helsevesen i Sierra Leone
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Veiviser´n presenterer:

Ragnhild E. M.
Grønseth

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
35 58 89 00

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

Siljan Utbyggingsselskap AS
Sentrumsvn. 105
3748 SILJAN
35 94 25 21

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

Alder:
57 år
Bosted:
Myllargutveien
Født og oppvokst: Skien
Annet:
Gift med Thor. Mor til Iren, Laila og Nina
av Inge Taranger

Arbeid
Jeg er svært fornøyd med
den jobben som jeg har.
Jeg er legesekretær ved
Bergsland legesenter.
Der fikk jeg et vikariat i
1975. Fire år etter fikk jeg
fast jobb der og har vært
der siden. Noen leger har
kommet og gått, men jeg
har nå vært der i over 30 år.

post@salt-oslo.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

Målrettet liv

Nytt kurs starter mandag
15. januar 19:00 i Baptistkirken.
Kurset er åpent for alle !
Påmelding til Jan & Kari Sæthre
35 94 10 16 eller 901 76 760
 jsaethre@online.no

Menighetsrådet
Den siste tiden har jeg
tenkt på hva min oppgave
i menigheten er. Jeg har
vært med i utsmykningskomiteen og har også hatt
oppgaven som sekretær.
Jeg ble spurt av Bård om
jeg kunne tenke meg å
være menighetstjener, men
svarte at det klarer jeg ikke.
Jeg fikk imidlertid noe
betenkningstid. I den tiden
ba jeg mye over dette og

var også på bønnerommet.
Det første jeg så der var
Salme 91.11. Jeg følte at
dette var noe Gud sa til meg
og så derfor oppgaven i
menighetsrådet som en
utfordring. Jeg syns det skal
bli interessant og skal bidra
så godt jeg kan.
Jeg går nå på kurset:
”Målrettet liv” og føler
at jeg modnes. Dessuten
har jeg en flott mann som
støtter og oppmuntrer meg.
Til nå har jeg bare vært
med på et rådsmøte, og
Kari har lært meg å telle
penger!! Jeg føler meg
liten i oppgaven, men kan
Gud bruke meg der så
er jeg glad for det.

gått over til å lage engler.
Dere kan vinne en ved å
ta lodd i julelotteriet vårt.
Akkurat nå
Garasjen er snart ferdig
og ellers er jeg opptatt
med barnebarn. Det er
leit at de er så spredt.
Lille Ragnhild er i Brønnøysund og Knut og Susann
er i Kristiansand.
Heldigvis er John her i
Skien. Når vi kjører forbi
baptistkirken sier han:
”Der er kirken vår.”
Det varmer også en
bestemor når barnebarnet
kommer løpende imot
meg og sier: ”Jeg er så
glad i deg.”

Hobby
La oss alle huske på de
Tidligere var jeg husflids- som leder menigheten
håndverker og laget mye vår i våre bønner.
nisser. Nå har mer og mer

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
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Besøk av Arild Brun Svendsen 21. januar 2007

Alle barn og voksne dette må du ikke gå glipp av!
Stor begivenhet for
barn og alle som
barna er glad i! Nå
kan du som er 4. år
og du som går i 6.
klasse, få din egen
bok om Jesus.

Innhold

Vil savne…..
Julebesøk hos Anne Lise
Fossland og Per Midteide.
Side 8 - 9

av Sveinung Vaagen og
Kari Sæthre

Mange vil få invitasjon
Vi inviterer alle barn fra
Trall og Baluba og andre
menighetsbarn som fylte
fire år i 2006. De skal få
boka, ”Mats 4 år”.

Storbesøk
Vi får også besøk en
av Norges beste og
morsomste barneforkynnere, Arild Brun
Svendsen. Arild er

Far i Himlen!
Logos- nå også på CD

pastor i Fredrikstad.
Han har i mange år
holdt på med arbeid
bland barn. Han er en
dyktig formidler av Bibelens historier. Han maler
og visualiserer evangeliet
for barna på en helt unik
måte. Så ...sett av dagen
og gled deg!

Side 11

Foto: Filmweb

En spesiell søndag
21. januar kl. 10.30 er
det familiegudstjeneste i
Baptistkirken. Det blir
Sjetteklassinger i kirken
en høytidsdag med
vil bli invitert til å motta
utdeling av 4-årsbøker en bibel.
og bibler.

Ragnhild E. M. Grønseth
Utsmykking, barnebarn og
engler er ord som klinger... .
Side 15

Med ønske om en
velsignet juletid !

