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Skien baptistmenighet 
Herman Baggersgt. 1 
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Høytid 13. mai 

Årets konfirmanter 

Foran fra 
venstre -  
Karianne 

Louise Raflund, 
Helene Aasen, 
Malin Aasheim  
Bak fra venstre - 
Ole Sigurd E. 

Bergfald, 
Pål Erik Riis, 

Jon Viktor 
Lilienberg 

I år hadde Skien 
baptistmenighet 
skiftet navn til kon-
firmasjon for første 
gang - tidligere var 
det kristendomsskole.  

av Jan Sæthre 
 

Sveinung Vaagen og 
Solfrid Bergsland har hatt 
ansvaret for opplegget. 
Søndag 13. mai var det 
konfirmasjonsgudstjeneste 

for de 6 ungdommene 
som har deltatt. Opplegget 
som har vært benyttet 
heter Tentro og er 
utarbeidet i samarbeid 
av flere frikirkesamfunn. 

Innhold 
 

 

 

Takk til 

Aage Andresen leder for 
eiendomsutvalget i 10 år. 

Sidene 6-7  

Kamerun 

Else og Arne Holte tilbake i 
Afrika på misjonsoppdrag. 

Sidene 8-10 

Ny struktur 

Strukturforslag er presentert 
Sidene 12-13 
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Skien Baptistmenighet 

God sommer! 



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 35 50 05 19 
Barnearbeidet: 
Jarle Stensbøl 35 53 07 11 
Søndagsskolen: 
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 

Sommerlukking! 
 
Sommertid, sommerlukking og ferie hører 
sammen. Det hele handler om at vi nord-
menn får mer og mer tid til å bruke på oss 
selv. Fritid så deilig tenker vi!! 
 
Antall ferieuker har økt til 5 uker for de fleste. 
Dette er uker som vi kan gjøre med akkurat hva 
vi vil. Jobben legges på hylla og de fleste vanlige 
gjøremål ta også ferie.  
 
Virkegrenene i kirken og de vanlige søndagsmøtene 
tar også ferie i ca. 5 uker. Vi reiser bort fra de daglige 
og ukentlige gjøremål for å hente nye krefter. 
Men henter vi nye krefter eller bare bruker vi 
kreftene våre litt annerledes?   
 
Om sommeren er det å kose seg satt i sentrum. 
Vennskap pleies, nye vennskap skapes, nye land 
besøkes, nye kulturer utforskes og nye veier blir 
gått på. 
 
Hvor er Gud? Skaper vi et fornyet forhold til Ham 
i ferien. Gir vi Han rom til å fornye hele vår kropp 
og vår sjel? 
 
Gud har ingen sommerlukking. Døra inn til Han 
står alltid åpen. Her er ikke noe som heter sommer-
tid heller. Gud har døgnåpent. Og Gud er ikke borte. 
Han er alltid tilsted og ønsker å fornye deg. Du 
kan komme til Ham uansett, når det måtte være.  
Jeg er glad for at MIN GUD ER SLIK. 

 
Kari Nøtland Sæthre  
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Vi går gjennom en lang 
vinter og lengter etter 
sommeren, og da skal 
det helst ikke regne 
med være god vær med 
sol og varme, både på 
land og i sjøen. 
Et økende antall av oss 
klarer ikke å vente så 
lenge, og drar til Syden, 
eller til Thailand, eller 
andre varme steder for 
å skaffe oss litt mer av 
den livgivende sola.Folk 
som kommer til oss fra 
andre himmelstrøk hvor 
de er vant til å se sola 
som en plage og skyggen 
som redningen, skjøn-
ner lite av at vi kaster 
klærne og legger oss 
langflate på svaberget – 
midt i sola - for å bli litt 
mørkere i huden. 

Jeg hører til dem som 
elsker sol, sjø og varme, 
og som synes at 
sommeren går alt for 
fort. Men jeg er enda 
mer takknemlig når det 
er lys og varme – innvendig. 
Det er en type varme 
som kan være like sterk 
”når nettene blir lange 
og kulda setter inn…” 
Den trenger jeg ikke dra 
til Syden for å oppleve. 
Hvem blir ikke varm om 
hjertet når vi kan holde 
et barn eller et barne-
barn i armene – hvem 
føler ikke at sola skinner 
nå en vi er glad i holder 
om oss? 
 
Det finnes en varme 
som også utløses når vi 
tenker på at Gud alltid 

ser oss, at han bryr seg 
om oss, at vi ikke er alene, 
selv ikke om vinteren… 
”Herren vår Gud er sol 
og skjold..” sier salmis-
ten (Salme 84,12). Den 
Gud som har skapt himmel 
og jord, som er den som 
sørger for sommerens 
sol og varme, han er 
den som har tent lyset i 
sinnet vårt, det som 
hjelper oss i tunge stunder. 
 
”Måtte han gi deres 
hjertes øye lys, så dere 
kan forstå hvilket håp 
han har kalt dere til…” 
sier Paulus (Ef. 1,18) 
 
 
God sommer! 
Per Midteide 

Pastor Per Midteide 

Pastorens hjørne 
 
 

Sol og varme 
 
 
 

Jeg vet ikke om noe folkeslag som  
er så solhungrige som oss nordboere. 
 
 
av Per Midteide 
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Mitt  
Sangvers 

 

Unni 
Thorbjørnsen 

/:La oss vandre i lyset 
liksom Han er lys, 

vandre i Guds lys,:/(2x) 
 

Kor 
:/Vandre i Guds lys,;/ (3x) 
Vandre i Guds kjærlighets lys. 

 

/:La oss elske hverandre 
liksom Han har elsket oss, 
vandre i Guds lys,:/ (2x) 

 

/:La oss tilgi hverandre  
liksom Han har tilgitt oss, 
vandre i Guds lys,:/ (2x) 

 

/:La oss be for hverandre 
liksom Jesus ber for oss, 
vandre i Guds lys:/(2x) 

Vi gratulerer 
 
 
90 år 
Lilly Pedersen 11. juli  
 

60 år 
Inger Britt Taranger 6. oktober 
 

40 år 
Eli Solvang 18. oktober 
Ole David Lysø 27. oktober 
 

30 år 
Elisabeth Strand Hansen 16. september 

Sommersøndager 
i Skien baptistkirke 

 

24. juni - Birgit Andresen 
1. juli - Per Midteide 

8. juli - Magne Hultgren 
15. juli - Tore Jensen & Pål Ellefsen 

22. juli - Unni Thorbjørnsen 
& Jacob Grøsæter 

29. juli - Jarle Øygarden 
5. august - Randi Larsen 

& Ragnhild Aasheim 
 

Samlingene starter kl. 18:00 
med kaffe og sosialt samvær. 
Kl. 18:30 sang- og vitnemøte. 
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26.mars 2008 går vår 
pastor Per Midteide 
over i pensjonist-
tilværelsen.  
 
av Kari N. Sæthre 
 
Vil bli pensjonist 
Tidlig i våres signaliserte 
Per Midteide at han 
kommer til å slutte som 
pastor den dagen han 
fyller 67 år. Per har siden 
mars 2005,  jobbet i 50 
% stilling. 
 
Personalgruppe 
Det er nedsatt en gruppe 
for å finne ut hva menig-
heten trenger og hva vi 
ønsker å satse på. Denne 

personalgruppen består 
av Christer Lilienberg, 
Dag Nordli og Ragnhild 
Aasheim. På menighets-
møte i mai, var det en  
”idedugnad”, om hvilke 
kvalifikasjoner og stillings-
prosent, som er ønskelig 
ved en nyansettelse.  

Ideene fra menighets-
møtet og tilbakemeling 
fra utvalgsledere, virke-
grensledere og smågruppe-
ledere, er innspille som 
gruppen tar med seg i 
prosessen videre.  
 
Endret 
personalsituasjon 
Musikkarbeider Rune 
Brynsholmen har fått 
innvilget 30 % reduksjon 
i sin stilling. Fra 1. august 
og 1 år fremover, vil han 
jobbe i 20 %.  
Personalgruppen arbeider 
også med å finne en god 
løsning,  for å fylle de 
oppgaver Rune har hatt. 
 

Endret personalsituasjon 

Pensjonist til neste år 

Det er inngått leieavtale 
med 3 Rotaryklubber 

om leie av stuene og 
kjøkkenet i Villa Brekkeby. 
Leieperioden starter 
fra 1. september og 
varer i 3 år, og forlenges 
med ytterligere 3 år 
om menigheten ikke har 
bruk for lokalene. 
Rotaryklubbene har 

signalisert at de ønsker 
å benytte lokalene på 
kveldstid 1 time, 3 til 4 
ganger ukentlig på 
hverdager. Under for-
handlingene ble det 
enighet om at den som 
kommer først benytter 
parkeringsplassene. 

Villa Brekkeby er utleid i første etasje 



av 6 

Ledet av eiendomsutvalget i 10 år 

Stor takk til Aage R. Andresen  

Etter over 10 år som 
leder for byggekomiteen, 
formann i eiendoms-
utvalget, har nå Aage 
Andresen bedt om 
avløsning. Siden 
menigheten fikk kjøpt 
tomt av kommunen i 

1996, har han arbeidet 
svært mye med kirken 
og kirkebygget.  
 
av Inge Taranger 
 
Sammen med svært mange 
i og utenfor menigheten, 

ble det mange dugnads-
timer før kirkebygget 
vårt kunne innvies rett 
før påske i 1999. Etter 
dette ble Aage formann 
i Eiendomsutvalget og 
han trodde da alt var 
ferdig at det da ble lite å 

Aage R. Andresen 
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gjøre. Men alle som har 
et hus, vet at det er mye 
som skal til for å holde 
det i stand. Dessuten 
var det mye utendørs 
som også skulle gjøres. 
Her var det mest Arne 
Holte som tok seg av 
beplantningen og luking. 
 
Diplom 
Aage var svært fornøyd 
da menigheten fikk pris 
og diplom for det nye 
kirkebygget. Etter at 
kirken er ferdig, er det 
bare plattformen som er 
blitt noe forandret på. 
Til alle ting har Aage 
vært svært positiv, men 
da Jarle kom med et 
svært monster av en 
miksepult og skulle 
plassere den; ja da sa 
Aage stopp. Dette var 
altfor gedigent. Nå har 
Jarle for lengst byttet 
den ut med en mye 
større og hvem vet om 
det ikke er enda en 
større som planlegges? 
 
Boning 
For å holde underetasjen i 
orden, har Aage satt i 
gang boning om sommeren. 

Alt må da flyttes på slik 
at hele golvet kan bli 
bonet. Dette har han 
ikke gjort helt alene, 
men han har vært pådriver 
slik at alt blir gjort riktig. 
Fortsatt har Aage mange 
planer og mye er ugjort. 
Han har framstøt mot 
kommunen for å få 
godkjent en hybel til i 
villaen og få snudd på 
reguleringsformålet til at 
området også kan gjelde 
boligformål. Her har 
også Aage store planer. 
 
Trær 
Flere av de store trærne 
som sto på eiendommen 
er døde. Da de er fredet, 
må det hver gang dette 
skjer, søkes om tillatelse 
for å felle de. 4-5 trær 
har mer eller mindre 
vellykket deiset i bakken 
og nye trær er blitt 
plantet. 
 
Vaktmestertjenesten 
På lista over vaktmestere 
står 12 frivillige. Når 
noen har glemt sin tur 
eller oppgave, har Aage 
vært innom og fått tingene 
gjort. Det ser jo ikke så 

bra ut om plenen ikke 
blir kippet eller det ikke 
blir måket foran inngangene. 
Det har ikke vært noe 
enmannsforetak, men 
Aage har vært leder for 
et team. Styret har lagt 
opp en plan, og meste-
parten av dette er blitt 
gjennomført. Ellers har 
Aage gjort det han 
syntes han måtte og har 
heldigvis vært pensjonist 
i en del år. Derfor har 
han hatt noe tid til dette. 
 
Innbrudd 
Det var trist å komme 
til kirken for en del år 
siden å se at alle dørene 
var brutt opp og svært 
mange helt ødelagt. To 
ganger etterpå har vi 
hatt innbrudd i kirken, 
men da har det heldigvis 
ikke blitt ødelagt så mye. 
 
Vi er Aage stor takk 
skyldig for alt arbeid han 
har lagt ned og kjenner 
vi han rett, kommer han 
ikke til å sitte med hen-
dene i fanget, men fort-
satt være glødende opp-
tatt av at alt er i orden i 
hans kirke. 
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I midten av august 
reiser Else (63) og 
Arne (67) tilbake til 
Kamerun, denne gangen 
til havnebyen Douala. 
De arbeidet i Kamerun 
som misjonærer fra 
2001-03. 
 
av Tove Baklie Jensen 
 
Denne gangen reiser de 
på oppdrag av European 

Baptist Mission (EBM). 
Det var nok lettere for 
Arne å svare ja på fore-
spørselen, forteller Else, 
han er jo allerede pensjonist. 
Jeg måtte tenke gjennom 
hva dette betydde for 
meg i forhold til jobben 
min som jordmor, og 
forestående pensjonist- 
tilværelse. Nå går jeg av 
med en AFP avtale, og 
kommer ikke til å vende 

tilbake til jordmoryrket 
igjen. Men når valget nå 
er tatt, er jeg veldig fornøyd 
med det. 
 
Varmt og fuktig 
Millionbyen Douala er den 
største byen i Kamerun, 
og et viktig knutepunkt 
for transport av varer  
for sentral Afrika.. Dette 
er et av verdens varmeste 
og fuktigste områder, og 

Misjonsoppdrag i Kamerun 

Else og Arne Holte blir borte i 2 år 

Else Holte utenfor gjestehuset i Douala 
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det  regner mye. Varmen 
kan bli en utfordring, 
sier Else, men heldigvis 
er det aircondition der. 
Else og Arne skal bo på 
en tidligere misjonsstasjon. 
I dag er det et Gjestehus 
for misjonærer og andre 
hjelpearbeidere hvor de 
kan bo når de er i byen 
på forskjellige oppdrag. 
Else skal ha ansvaret for 
drifta av Gjestehuset, 
hvor det er fast ansatte 
kamerunesere. Poenget 
er at det skal være et 

hyggelig sted, sier Else, 
en oase. Håper vi også 
kan få til misjonærretreat 
etter hvert. Bygningene 
ligger flott til på en høyde 
rett over havna,  har 
eget badebasseng, og 
burde kunne være godt 
egnet som retreat sted 
også. Else forteller at denne 
gangen skal hun ikke ha 
noe med helsevesenet å 
gjøre, selv om det ligger 
et barnesykehus med 
fødestue 20 minutters 
gange unna….. 

Ny struktur innen EBM 
Arne har fått i oppdrag 
å være leder i et nytt 
team. Teamet  skal være 
regionale representanter 
for EBM i Kamerun, 
Den sentralafrikanske 
republikk og Ekvatorial 
Guinea. Foruten Arne 
består teamet  av en  
administrasjon -og 
økonomiansvarlig og en 
kameruneser. Planen er 
at kameruneseren etter 
to år skal overta som 
regional representant. 

Arne Holte på fisketur i Nounelva 
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 For meg blir det en del 
reisevirksomhet, forteller 
Arne. Jeg kommer  til å 
besøke misjonærene i 
disse tre landene, og 
være en rådgiver for 
dem. Jeg er godt kjent 
med misjonsarbeidet i 
sentral Afrika, kjenner 
kirkeledelsen, og har 
blant annet undervist 
flere som nå er pastorer 
rundt i menighetene. Jeg 
kommer også til å delta 
på Hovedstyremøtene i 
EBM. 
 
Fritid 
Er det noe som heter 
fritid i Afrika? Ja det er 
jo det, vi kan ikke arbeide 
døgnet rundt, selv om 
det alltid er en utfordring å 
skille jobb og fritid når 
man bor og arbeider på 
samme sted. Arne forteller 
at han gleder seg til å 
lage en afrikansk kjøkken-
hage igjen, med mye 
spennende grønnsaker. 
Den trenger stell, og 
det gir en god avkobling. 
Else er glad i å lese og 
gjøre håndarbeid, og litt 
TV titting blir det vel 

også. Og så er det  
Internettforbindelse der, 
så det blir mye lettere å 
holde kontakt med familie 
og venner her hjemme 
denne gangen. På den 
måten blir det stor forskjell 
å bo i en storby. Vi har 

også fem ukers ferie i 
året som vi vil tilbringe i 
Norge. 
 
Veiviseren  ønsker dere 
Guds velsignelse i de 
oppgaver og utfordring-
er som ligger foran. 

Else Holte på vei til markedet i Ndiki 
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Gudstjenesteteamet har høstprogrammet klart 

Inspirerende gudstjenester 

Du kan bare ikke la være 
å gå på gudstjenestene 
til høsten -uttaler 
gudstjenesteteamet. 
 

av Jan Sæthre 
 

Temaene som gudstjenestene 
tar opp blir fulgt opp med 
et eget studiemateriell 
som pastorene utarbeider 
for smågruppene. Det 
skal være relevant og 
følger opp menighetens 
satsing på inspirerende 
gudstjenester, samtidig 
som fellesskapet vokser 
gjennom deltakelse i 
smågrupper. Egne 
ungdomsgudstjenester 
er under planlegging, for 
å ha en spennvidde i 
menighetens samlinger.  

Søndag 12. august 
10:30 Gudstjeneste. 
Sveinung Vaagen taler. 
 
Søndag 19. august 
NY START 
17:00 Åpen dør. 
Per Midteide & Sveinung 
Vaagen taler. Baluba. 
 
Søndag 26. august 
VI TRENGER HVERANDRE 
- FORDI GUD VIL 
10:30 Gudstjeneste. 
Per Midteide taler. 
17:00 Åpen dør og rett 
hjem til hverandre. 
 
Søndag 2. september 
VI TRENGER HVERANDRE 
- FORDI VI VIL 
15:30 Middag i kirken. 

17:00 Åpen dør. Baluba. 
Sveinung Vaagen taler. 
 
Søndag 9. september 
FRI TIL Å VELGE 
10:30 Gudstjeneste. 
Per Midteide taler. 
 
Søndag 16. september 
TALENTER OG 
 MULIGHETER 
10:30 Gudstjeneste. 
Magne Hultgren taler. 
17:00 Åpen dør. Baluba. 
Jan Sæthre taler. 
 
Søndag 23. september 
TRIVSEL OG TJENESTE 
10:30 Gudstjeneste. 
Per Midteide taler. 
17:00 Åpen dør. Baluba. 
Harald Edvardsen taler. 

 

Menighetshelg 
på 

Langesund Bad Gjestegård 
 

28. - 30. september 2007 
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Forslag om å legge ned menighetsrådet 
 

Ny menighetsstruktur 

Strukturutvalget har 
lagt fram sitt forslag til 
ny menighetsstruktur. 
Den største endringen 
er at menighetsrådet 
foreslås lagt ned i sin 
nåværende form. 
Oppgavene blir lagt 
til 4 utvalg med fokus 
på strategi, familie, 
tjeneste og drift. Nytt 
utkast til vedtekter 
er også utarbeidet. 

av Jan Sæthre 
 
Revisjon av vedtektene 
Det er snart 20 år siden 
den forrige store revisjonen 
av vedtektene for Skien 
baptistmenighet. Den gang 
var det et sterkt fokus 
på oppgavene som skulle 
utføres innen eiendom, 
økonomi, media, program 
og omsorg. Samtidig 
som menighetsrådet 

skulle trekke de store 
linjene. Slik har det nok 
ikke alltid blitt. Menighets-
rådet har til tider vært 
opptatt av driftsdetaljer 
- kanskje de har vært 
nødt til det og ikke fått 
nok tid til de store linjene. 
 
Strategiutvalg 
Høsten 2006 ble det derfor 
nedsatt et utvalg for å se 
på en ny struktur basert  

 13 

på et fokus på de tjenestene 
som skal utføres. Bibelen 
sier mye om både 
tjenester og våre gaver - 
nådegaver. Peters 
beskrivelse i 1. Pet. 4:10 
gir et fint perspektiv 
Tjen hverandre, hver og en 
med den nådegave han har 
fått, som  gode forvaltere 
av Guds mangfoldige nåde. 
Utkastet til ny struktur 
ser derfor på tjenestene 
som skal utføres og de 
behovene det skaper.  
Underveis i prosessen 
har utvalget sagt at 
gudstjenesten er ukas 
høydepunkt og små-
gruppene skaper kontakt 
og viktige relasjoner. 
 
Drøfting 
Menighetsmøtene i både 
mai og juni har drøftet 
forslaget. Utvalget har 
gjort noen justeringer i 
forslaget etter tilbake-
melding i menighetsmøtet. 
Disse justeringene er 
tatt med i bildepresenta-
sjonen.  
 
Innhold 
Menigheten skal fortsatt 
ha et sterkt demokratisk 
fokus som tidligere - det 
er viktig for oss som 

baptister. Menighetsmøtet, 
som i de første utkastene 
var kalt allmøtet, er den 
øverste myndighet og 
antas å samles 6 ganger 
årlig. Omtrentlig som i 
dag. Under menighets-
møtet vil det være 4 
utvalg på 3 personer 
med et sterkt fokus i 
sine ansvarsområder. 
Strategiutvalget utvikler 
og koordinerer menig-
hetens arbeid og planer, 
fremmer arbeidsmålene 
til allmøtet, samordner 
sakliste til allmøtet, 
ivaretar menighetens 
eksterne relasjoner og 
representasjon - dersom 
ikke annet er bestemt. 
Den valgte menighets-
lederen leder utvalget. 
Tjenesteutvalget koordinerer 
menighetens tjeneste 
innen gudstjeneste, små-
grupper, diakoni og misjon. 
Veileder medlemmer i 
forhold til å gjøre en 
tjeneste i menigheten. 
Driftsutvalget ivaretar 
den daglige driften av 
menigheten innen 
administrasjon, økonomi, 
media og eiendom, 
fremmer regnskap og 
budsjett til årsmøtet. 
Familieutvalget, i tidligere 

utkast mentorutvalget, 
følger opp og støtter 
menighetens barne- og 
ungdomsarbeid og kor. 
Under disse utvalgene vil 
det være ulike komitéer, 
som utvalgene står fritt i 
å opprette. Disse er ikke 
beskrevet i vedtektene, 
men skal være dynamiske 
ut fra behovene til enhver 
tid. Det er her alle som 
ønsker det, kan gjøre sin 
tjeneste i menighetsarbeidet. 
 
Behandling 
Den formelle behandling 
av endringen til struktur, 
vil skje til høsten, ved 
endring i vedtektene. 
Det kreves 2/3 flertall i 
to påfølgende menighets- 
møter. Endringene bør 
tidligst tre i kraft fra 
nyttår. 
 
Strukturen er krevende, 
men uttrolig spennende. 
Den spisser på en måte 
oppgavene og gir andre 
fokus. Utvalget tror ikke 
det er noen vei tilbake. 
Endring er uungåelig, 
stabilitet er en illusjon, 
og bak alt dette ligger et 
ønske om å være der - 
akkurat der  - Gud har 
kalt oss til tjeneste. 
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Grenland Reisebyrå 
Torggata 9, 3724 SKIEN 

 35 52 89 50   35 52 82 15 

 35 58 89 00 

Siljan Utbyggingsselskap AS 
Sentrumsvn. 105 
3748 SILJAN 

 35 94 25 21 

ERIKSRØD STENHUGGERI AS 

Melumveien 18, 3730 Skien 
Tlf. 35 53 30 82  

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

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

  boendreg@online.no 

post@salt-oslo.no 

Nye menigheter i baptistsamfunnet 
Hele 6 nye menigheter 
har søkt  om medlem-
skap i Det norske 
baptistsamfunn 
under årets landsmøte 
i Bergen.  
 

av Jan Sæthre 
 

Menighetene er Egersund 
Chin Baptistmenighet, 

Den vietnamesiske bap-
tistmenighet i Stavanger, 
Ålesund Baptistmenighet, 
Lofoten Baptistmenighet, 
Rehobot Baptistmenighet i 
Tromsø og Norway 
Chin Mission Church i 
Oslo. Det har aldri 
skjedd i baptistsamfunnets 
147 årige historie at  så 

mange menigheter ønsker 
å bli en del av baptist-
fellesskapet i Norge.  
5 av menighetene består 
av innvandrergrupper. 
Baptistsamfunnet er nå 
det kirkesamfunnet i 
Norge med største 
andel medlemmer fra 
fremmede kulturer. 
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Valgmøtet den 31. 
mai medførte noen 
forandringer i de 
forskjellige råd og 
utvalg. Harald 
Edvardsen ble valgt 
til viseforstander etter 
Christer Lilienberg. 
 
av Kari Nøtland Sæthre 
 
Menighetsråd 
Harald Edvardsen, Harald 
Dønnestad, Ragnhild 
Grønseth, Dag Nordli, 
Tove Baklie Jensen og 
Kari Nøtland Sæthre. 

 

Kontorleder 
Hans Otto Dønnestad 

 

Sekretærene Helge Hole og 
Rolf Flatebø var ikke på valg. 

 

Kasserer 
Reidun Johannessen. 

 

Visekasserer 
Karin Skyer. 

 

Eiendomsutvalget 
Magnar Aasen, Pål Ellefsen, 
Jarle Stensbøl, Harald Skyer. 

 

Mediautvalget 
Kari Sæthre (L), Harald 
Hem, Hilde E. Holm, 
Rune Brynsholmen. 

 

Misjonsutvalget 
Jan Sæthre (L), Hans 
Martin Kløverød, Åge 
Skyer, Jarle Stensbøl. 

 

Omsorgsutvalget 
Ragnhild Kiste (L), Inge 
Taranger, Liv Flatebø, 
Unni Thorbjørnsen. 

 

Programutvalget 
Ragnhild Aasheim (L),  
Odd Kløverød, Birgit 
Andersen, Magne Hultgren. 

 

Teknisk utvalg 
Stian Taranger (L), Geir 
Håkon Eikland, Tormod 
Bergsland, Harald Edvardsen. 

 

Økonomiutvalget 
 Jarle Øygarden (L), 
Reidun Johannessen, Tor 
Grønseth, Karin Skyer. 

 

Valgkomiteen 
Jan Sæthre (L), Anne Marie 
Dønnestad, Ragnhild 
Aasheim. 

Menighetens valgmøte 
 

Harald Edvardsen ny viseforstander 

Harald Edvardsen 



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

Høytid 13. mai 

Årets konfirmanter 

Foran fra 
venstre -  
Karianne 

Louise Raflund, 
Helene Aasen, 
Malin Aasheim  
Bak fra venstre - 
Ole Sigurd E. 

Bergfald, 
Pål Erik Riis, 

Jon Viktor 
Lilienberg 

I år hadde Skien 
baptistmenighet 
skiftet navn til kon-
firmasjon for første 
gang - tidligere var 
det kristendomsskole.  

av Jan Sæthre 
 

Sveinung Vaagen og 
Solfrid Bergsland har hatt 
ansvaret for opplegget. 
Søndag 13. mai var det 
konfirmasjonsgudstjeneste 

for de 6 ungdommene 
som har deltatt. Opplegget 
som har vært benyttet 
heter Tentro og er 
utarbeidet i samarbeid 
av flere frikirkesamfunn. 

Innhold 
 

 

 

Takk til 

Aage Andresen leder for 
eiendomsutvalget i 10 år. 

Sidene 6-7  

Kamerun 

Else og Arne Holte tilbake i 
Afrika på misjonsoppdrag. 

Sidene 8-10 

Ny struktur 

Strukturforslag er presentert 
Sidene 12-13 

Nr. 3/2007 - Årgang 21 

Skien Baptistmenighet 

God sommer! 




