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Phethsamai og Øyvind 
Hadland har misjons-
tjeneste l Chiang Mai 
sammen med barna 
Sebastian og Catherine. 
Arbeidet skjer i sam-
arbeid med Thailand 
Lahu Baptist Convention.  
 
Lahufolket 
Familien Hadland arbeider 
sammen med Lahu folket 
som er en minoritets-
gruppe i Thailand. Lahu 
tilhører "the hill tribe 
people", fjellstammefolket, 
og kommer opprinnelig 
fra Kina. Kirken har 86 
menigheter og ca 8000 
medlemmer, og de driver 
to bibelskoler. Øyvind 
og Phethsamai Hadland 
jobber med ungdomsarbeid, 
utrusting av ledere og med 
kirkeplanting i områder 
hvor evangeliet ikke har 
vært forkynt tidligere. De 
har kontakt med Lahu 

folket i både Burma og 
Kina, og de har et arbeid 
rettet mot unådde folkeslag.  
 
Misjonskall 
Øyvind forteller at han 
siden tenårene har hatt 
kall fra Gud til misjons-
tjeneste i Sørøst Asia, 
mens Phethsamai, som 
tilhører fjellstammefolket 

Mien, gleder seg over at 
Gud har kalt henne til 
misjonstjeneste "hjemme" 
i Thailand.  
Hun kom som elleve-
åring som flyktning til 
Danmark Kjærligheten 
til befolkningen i Sørøst 
Asia førte Phetshamai og 
Øyvind sammen. I 1999 
ble det inngått ekteskap.  

Baptistsamfunnets misjonærer i Thailand 

Misjonærer hos Lahufolket 

Familien Hadland i Thailand 
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Veiviser’n 
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre 
Medarbeidere: Harald  Hem, Hilde 

E. Holm, Rune Brynsholmen 
 

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 

 

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

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

Menighetsrådet: 
Kari Nøtland Sæthre 35 94 10 16 
Barnearbeidet: 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
Søndagsskolen: 
Anette Stensbøl 35 53 07 11 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Trall: 
Anne Lene Madsen 35 52 28 38 
Ungdomsgruppa: 
Sveinung Vaagen 35 71 01 20 
Con Amore: 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 
Speider`n: 
Geir Håkon Eikland 35 53 54 08 
Basis: 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 

Frelserens fødeby er 
snart tømt for kristne 
 
En av de saker som er krevende å snakke om er 
situasjonen i Midt-Østen. Synspunktene og følelsene 
er så sterke, og det er så mange fragmenter som 
egentlig hører sammen. Myndigheter og statsledere 
sliter for å finne de rette politiske trekk. Israelfolket 
er og blir Guds utvalgte folk, og de har en spesiell 
plass. Det skal ikke være noen tvil om min støtte 
til dem. Men Israelfolket er ikke ensbetydende med 
den sekulære israelske stat. Når de palestinske 
organisasjonene svikter påhviler det de israelske 
myndigheter et ansvar, som det eneste stabile 
demokratiet i regionen – det eneste velfungerende 
samfunnet, til å initiere løsninger for framtidig 
sameksistens. I den sammenheng skapte ikke 
sikkerhetsmuren langsiktig fred. Egentlig så blir jeg 
trist, lei meg når jeg har stått ved siden av muren i 
Betlehem. Frelserens fødeby er snart tømt for kristne.  
 
Jeg ønsker å fokusere på de kristne i regionen - i 
Israel, Palestina, Libanon, Syria, Jordan og Irak. De 
som er en minoritet, noen ganger en minoritet i 
minoriteten – de lider, de flykter i tusentall og det 
er ikke så mange igjen. Paulus oppfordrer oss spesielt 
til å ta oss av våre søsken i troen. Kristen neste-
kjærlighet utretter langt mer enn politisk og militær 
makt, og den er ikke kortvarig, den er evigvarende. 
Det er slik strategiske løsninger vi trenger og vi 
som kristne kan bidra til i Midt-Østen. La oss leve 
ut Kristi budskap om nestekjærlighet og la oss be 
om fred for Bethlehem denne julen når vi minnes 
frelserens fødsel! 

Jan Sæthre  
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Da jeg bodde i Sudan, 
var esler et dagligdags 
syn i bybildet – sammen 
med biler og andre raskere 
kjøretøy. Det er langt 
mellom eslene i Norge,  
men i Bibelen finner vi 
dem rett som det er, mest 
i Det gamle Testamentet. 
 
Men det var et esel Jesus 
valgte å ri på Palmesøndag, 
på vei inn i Jerusalem, og 
ifølge skikkelige fromme 
julekort, var det også et 
esel den høygravide Maria 
satt på da de kom til 
Betlehem den gangen for 
lenge siden. Og i stallen 
var de også. Eselet var 
trelldyret, det hadde 
ikke særlig status. Og 
den som har hørt eslene 
skrike i nattemørke setter 
neppe eselet høyest opp 
på ønskelisten. 
 
Men folkens: nå har dere 
sjansen til å kjøpe et esel! 

En gyllen sjanse til å bli 
med i julekortenes og i 
julebudskapets verden! 
I fjor kunne man kjøpe 
en geit i Kirkens Nødhjelps 
regi, og dermed gjøre livet 
lettere for mennesker som 
lever i fattigdom. Men 
geita er jo ikke nevnt i 
Det nye Testamentet, 
og da er det jo helt naturlig 
at Kirkens Nødhjelp i år 
satser på esler. For kr. 
850 kan du kjøpe ditt 
eget esel som en gave til 
mennesker som neppe 
har råd – verken til ribbe 
eller esel til jul eller nyttår. 
Her det snakk om alter-
nativ julegave.  
 
Slik står det i appellen 
fra Kirkens Nødhjelp: 
For 850 kroner kan du gi en 
fattig familie et esel som 
hjelper dem i hverdagen. 
Eslene frakter både 
mennesker, varer, ved 
og vann og gjør derfor 

hverdagen mer levelig 
for fattige mennesker på 
landsbygda. 
 
Esel er et eksempel på 
hvordan Kirkens Nødhjelp 
jobber ute i verden. 
Men ikke alle trenger 
esel! Pengene fra denne 
gaven kan også bli brukt 
andre steder, for å støtte 
dem som til en hver tid 
trenger det mest. 
 
Du kan fremdeles gi en 
geit eller, en gris eller 
noen kyllinger… Klikk 
deg inn på Kirkens Nød-
hjelps hjemmeside og 
velg din alternative jule-
gave til slekt og venner 
som har alt, så blir året 
som kommer litt bedre 
for noen som ikke har 
noe fra før! 

Pastor Per Midteide 

Pastorens hjørne 
 

Hva med et esel? 
 
av Per Midteide 
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Mitt  
Sangvers 

 
Tore  

Jensen 

 

 
Fall til ro og kjenn at  

jeg er Herre, 
Fall til ro, ja sett  
deg bare ned. 

Fall til ro og kjenn at  
jeg er din Gud, 
Jeg vil gi deg av  

min fred. 
 
 

Vi gratulerer 
 
40 år 
Venke Aasheim 15. desember 
 

50 år 
Anne Langhus 9. desember 
 

Fødte 
Anja Limi Strømodden og Daniel Jerstad,  
en gutt - Sverre, 7. november 
 

Nye medlemmer 
Svein Kåre Sivertsen – 11. november 
 

Døde 
Magne Våga - 7. november  

Klokkeklang og julesang, juleglitter dagen lang 
Juletårer, julesmil, mammas strev og pappas hvil! 

Julelykke, julesorg - julelys i hver en borg 
Julehjerter, blanda drops, julesjokoladepops 

Jul i hvert et barnehjerte, fins det også et med smerte? 
Julekort og julegaver, juleflesk i alle mager. 

Ta et lodd og gjør no godt, tørk et øye som er vått 
Ikke alle på vår klode kjenner julen som et gode, 
Ikke alle kjenner freden, ikke alle kjenner gleden. 
Tenk hvis julen kunne bli, ikke få, men bare gi. 

Tenk å dele med hverandre, bare elske, ikke klandre 
Rekke hånden fram til andre slik at alle på vår jord 

kunne gå til dekket bord. 
Er vi villig til å dele overflodens juleglede? 

Juledikt til ettertanke 
av Inger Lise Svennungsen (Lilly R. Pedersens datter) 

 5 

Julens 
program 

 
Julaften 15.00  
Familiegudstjeneste 
...for å komme 
fram 
Sveinung Vaagen, 
Yvonne Edvardsen, 
Marita Sommer  
Holhjem m.flere. 
 
1. juledag 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
...for å tilbe ham 
Sveinung Vaagen og 
Pål Ellefsen. 
 
30. desember17:00 
Julefest 
Per Midteide, 
Sveinung Vaagen 
m.flere lager god, 
gammeldags julefest 
for små og store. 
 
1. januar 17:00 
Nyttårstime 
Kari og Jan Sæthre, 
Åselill Sæthre og 
Eyolf Dahle. 
Innsetting av nye 
leder i menigheten. 

Rektor på Seminaret i Hakha 

Kirkeleder fra Burma  

Henry Siang Kung leder baptistseminaret i 
Hakha i Chin-provinsen i Burma. I oktober 
og november har han besøkt Norge og fortalt 
om arbeidet. Samtidig fikk han treffe mange 
fra Chinfolket som nå er bosatt her i landet. 

av Jan Sæthre 

 

Mange studenter 
Henry Siang Kung forteller 
engasjert om seminaret 
i Hakha som ble etablert 
i 1990. De har nå 287 
studenter, og 23 lærere i 
staben. Fagene som det 
undervises i, er teologi og 
engelsk primært. De 
håper også å kunne tilby 
undervisning innen data 
i framtiden. Henry Kung 
har selv doktorgrad i 
teologi fra Hong Kong, 
og har vært rektor siden 
2004. Tidligere arbeidet 
han ved seminaret i Zomi 

og har vært pastor i 
Haiphai. 
 

Behovene er store 
Kung forteller at siden 
200 av studentene bor 
på utsiden av seminaret 
trengs en buss til trans-
porten. Samtidig skulle 
de gjerne hatt et eget 
kapell på campusen. 
Seminaret er også en 
del av Chin Baptist 
Covention, og sender 
videre 4 % av sine inntekter 
til kirkesamfunnet . 
Ytterligere informasjon 
om seminaret kan finnes 
på www.cacc.info 
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Nytt tilbud til de yngste 

Gutta på tur 

Vi håper at dette 
skal være et lav-
terskeltilbud som 
får flere gutter inn i 
ungdomsarbeidet 
og i menigheten.  
Det sier Jan Runar 
Hoppestad, en av 
lederne for et nytt 
aktivitetstilbud med 
friluftsliv for gutter 
fra 1 klasse og oppover. 
 
av Hilde Evensen Holm 
 

Bliva er stedet 
”Gutta på tur”, har 
ordnet seg et flott 
leirsted ved Bliva. Her 
er fin grasslette, og 
med tiden skal det 
bygges gapahuk, bro 
over elva og hinderløype. 
Guttene er med og 
bygger sammen med de 
voksne. De har også 
vært på kanotur fra 
Hoppestad til Kutterød, 
de har sett på stjernene 
på vinterhimmelen og 

de planlegger tur til 
skøytebanen. 
 
Tilbud til gutter 
Vi har lenge sett at vi 
har manglet et tilbud, 
som først og fremst 
fenger de yngste guttene. 
Vi har barnekoret, men 
der er det stort sett 
jenter som kommer, 
og de guttene som ikke 
liker å synge har ikke 
hatt noe alternativ.  
 

Flott med kanotur på Bliva 
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Pappa er med  
Dette kom også fram på 
foreldremøte vi hadde i 
våres, hvor ideer til nye 
satsinger ble diskutert. 
Når ønsket og ideen fra 
foreldrene matchet noe 
vi hadde lyst til å gjøre, 
gikk det fint å komme i 
gang, forteller Jan Runar. 
Sammen med noen andre 
pappaer har han hoved-
ansvaret for aktivitetstil-
budet. 
 
Gutter er viktige 
Målet for dette arbeidet 
er jo å få flere gutter 
til å ville bli i menigheten, 
og være med på aktiviteter 
i ungdomsarbeidet og i 
menigheten ellers. Vi 
legger vekt på å ha det 

kjekt sammen og vi har 
en andakt hver gang, 
sier Jan Runar. 
 
Jentefri sone 
Men om det er jenter som 
har lyst til å være med på 
friluftsaktiviteter? 
Dette er et reint gutte-
tilbud ... det er vi litt 
nøye på. Dette skal være 

med og for gutter, 
understreker han, så 
her er det jentefri sone! 
Så langt har en 8-10 
gutter møtt fram til 
avreise fra kirken annen 
hver torsdag kl 17 30. 
Men vi har plass til flere, 
så det er bare å bli med, 
oppfordrer Jan Runar 
Hoppestad 

Anders Dønnestad smiler til fotografen 
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Hjemme hos Lilly Røsche 
Pedersen fylles kake-
boksene opp med 7 
sorter til jul. Den spreke 
90 åringen liker å 
bake og gleder seg 
over julehøytiden, 
som feires sammen 
med familien sin. 
 
av Hilde Evensen Holm 

 
Juleforberedning  
- Jeg har bestandig likt å 
bake jeg vet du - og selv 
om jeg må redusere på 
kakeslagene nå, for vi 
spiser jo ikke så mye kaker 
lenger - så blir det nok 
sju sorter i år også. 
Minst. Jeg må i alle fall ha 
kvernkaker, sandkaker, 

smultringer og kransekake, 
når det er jul. Lilly R. 
Pedersen er fylt 90 år 
og er fantastisk sprek. 
Kakebaking til jul og alle 
andre forberedelser 
hjemme i boligen på Falkum 
klarer hun utmerket til 
tross for høy alder.  
- Jeg må jo ha noe å fylle 
tida med, som Lilly sier. 

 

Hjemme hos en sprek 90 åring 

Jul hos Lilly! 
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Jobbet i butikk 
Hun jobbet i butikk til 
hun var 74, og vet godt 
at juleinnspurten kan 
være en travel tid.  
- Du vet da jeg jobbet ble 
adventstida litt hektisk. 
Med vasking og baking 
hjemme samtidig som 
det var full fart på jobb, 
men det gikk nå det også. 
Jeg har likt å jobbe, og har 
alltid vært en butikkdame 
egentlig. Fortsatt holdes 
den egenskapen i hevd 
ved å hjelpe datteren i 
butikkateliet i Duestien 
en gang i uken.  
 
Julen er forventning 
- Det er klart det er noe 
spesielt med julen for 
oss kristne, det er sikkert. 
Det er en egen forvent-
ning i tida før jul, og jeg 
husker med glede tilbake 
på første juledagssamlingen 
vi hadde i baptistkirken. 
Det var høytid det! Da 
Anker Jacobsen sang ”O 
Helga natt”-  ja det er et 
spesielt minne. 
Nå feires julen først og 
fremst med familien. Lilly 
har en datter, tre barne-
barn og hele 8 oldebarn. 
Så slekta har blitt stor etter 

hvert, til Lillys store glede. 
Hun holder kontakt med 
oldebarna som er i alderen 
25 til 7 år, ved å bruke 
sms og mobiltelefon! 
 
Mobiltelefon  
Lilly forteller at hun fikk 
sin første mobiltelefon 
til 80 års dagen og siden 
har hun slitt ut flere. 
- Den er jo så kjekk, jeg 
kan ta bilder og sende 
meldinger og greier. Jeg 
leser bruksanvisningen, 
det går så greit. Og 
dessuten gikk jeg på kurs 
på Tamburlund første 
gang jeg fikk mobil. Hun 
forteller at hun også har 
fått digitalt kamera av et av 
barnebarna og det har 
hun også tatt i bruk. 
 
Oppskrift på å være sprek  
- Nei vet du, at det er bare 
nåde! Jeg er nok velsignet 
med å ha gode gener, og 
kan ikke si at jeg har gjort 
noe spesielt for å bli så 
gammel og få være såpass 
frisk som jeg er. Men jeg 
liker jo å holde meg i aktivitet. 
Jeg hekler og kjører bil 
enda, og holder huset 
her i orden selv. 
Ellers liker jeg å spille 

litt på pianoet mitt, jeg 
skriver litt -jeg baker 
mye hele året egentlig, 
ikke bare til jul. Lilly 
forteller at hun baker brød 
fortsatt og det er deilige 
hjemmebakte kaker på 
bordet til Veiviserens 
utsendte. 
 
Menigheten  
Hun forteller at hun ble 
med i baptistmenigheten 
da hun var 15 år i 1932. 
Det var vekkelse og mange 
ungdommer ble døpt. Opp 
igjennom årene har det vært 
mye sang og musikk som 
hun har vært med å formidle 
og vært opptatt av. 
- Vi pleide å synge duetter 
i mange år, Oddlaug og jeg 
- og så var det jo sangforening 
som jeg var med i . 
Hun var også kasserer i 
kvinnemisjonen i mange år. 
Lilly har også vært med på 
Alpha kurs og er nå med på 
kursopplegget ”Målrettet liv”. 
Det er et flott opplegg, 
syntes Lilly, hvor en er innom 
mange viktige temaer. 
- Menigheten betyr og 
har betydd mye for meg. 
Jeg kunne ikke tenke 
med noe annet liv, enn 
livet med Jesus. 
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Jon Victor Lilienberg i aksjon med innebandy 

Tverrkirkelig fredagstilbud for ungdom 

KRIK Borgestad 

KRIK står for KRis-
ten IdrettsKontakt 
og er den sterkest 
voksende kristne 
ungdomsorganisasjonen 
i dag. Det er en 
tverrkirkelig organi-
sasjon som har som 

formål å ”bevare, 
inspirere og vinne 
idrettsfolk til kristent 
liv både i idrettslag 
og menighet.” 
 
av Christer Lilienberg 
 

Advents-
program 

 
2. desember 17:00 
Åpen dør 
...med framtid og 
håp 
Per Midteide, Tor 
Erik Flatebø, dåp og 
nattverd. Kinderegg 
for barna. Samlingen 
etterfølges av advent- 
cafê og utlodning. 
 
9. desember 17:00 
Åpen dør 
...i Guds plan 
Heidi Engmo, Karianne 
Raflund og Adeline 
Edvardsen. Baluba. 
 
16. desember 17:00 
Vi synger julen inn 
..med tanke for 
andre 
Per Midteide, Logos, 
Con Amore, Basis, 
Anne Therkelsen og 
Richard Skyer. 
 
23. desember 
10:30 Bønnetime 
...i bønn for verden 
Harald og Sreyleak 
Hem, Vibeke og  
Julie E. Holm. 

 11 

Samarbeid 
Det startet med at noen 
foreldre i Borgeåsen 
fra vår menighet og noen 
fra Skien Misjonsmenighet 
begynte å snakke sammen. 
Vi hadde erfaring med at 
det ikke alltid er lett å 
få med ungdommer til 
aktiviteter i menigheten. 
Samtidig går store ung-
domskullet hvert år til 
konfirmasjonsundervisning 
i Borgestad kirke, men det 
er få som fortsetter i 
aktiviteter der. Da kom 
spørsmålet … Hva med 
å starte et tverrkirkelig 
ungdomsarbeid lokalt , som 
kunne favne  ungdommer 
fra alle tre menighetene, 
spurte vi oss. Vi tok også 
kontakt med Borgestad 
kirke, som var veldig 
positive til ideen. Men 
hva skulle vi da starte? 
KRIK ble svaret! 
 
Historikk 
KRIK er en organisasjon 
med røtter helt tilbake 
til 70-tallet og har i dag 
ca 300 aktive lokallag, med 
ca 12.000 medlemmer 
(2007). De arrangerer fra 
sentralt hold ca 30.000 
aktivitetsdøgn på ulike 
festivaler og arrangementer. 

Invitasjon på skoler 
Det ble trykte opp brosjyrer 
og vi bestilte plakater fra 
KRIK. Det ble tatt kontakt 
med noen ungdommer 
som var interessert i idrett 
og hadde en forankring i 
en av menighetene. De 
gikk rundt i alle klasser på 
Menstad ungdomsskole og 
hadde en kort informasjon 
om hva KRIK er og at nå 
starter det på Borgestad.  
 
30 ungdommer 
Konfirmantene i de tre 
menighetene ble også 
invitert og informasjon 
ble gitt via radio. 
Til den første samlingen 
var vi veldig spente ... 
ville det komme noen i 
det hele tatt? … Jada, 

ca. 30 ungdommer har 
vært på de tre samlingene 
vi har hatt. 
 
En vanlig KRIK - kveld 
Vi begynner i gymsalen på 
Buer skole med å hilse 
velkommen. Deretter er det 
1 ½ time idrettsaktivitet 
med en pause for andakt. 
Så beveger vi oss til kirke-
stua i Borgestad kirke, hvor 
det er kiosk, pizza, aktiviteter 
og oftest en invitert gjest. 
Til nå har vi hatt besøk 
av Steffen Hagen og 
Fernando Franco de 
Ornelas fra ODD. 
Den 14. desember få vi 
besøk fra bandet Road 
Service. Da skal vi være 
i Baptistkirken i Skien. 
 
Kristne budskap i 
sentrum 
Vi som jobber med dette, 
synes det er veldig 
inspirerende. Vi har 
fått kontakt med mange 
ungdommer vi ellers ikke 
hadde fått kontakt med. 
Selv om idrett tar en 
stor del av tiden så står 
det kristne budskapet 
i sentrum for virksom-
heten. Vil du vite mer, 
se på www.krik.no eller 
kom og besøk oss. 
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Glimt fra husmøte på Ulefoss 
 

Alltid hjerterom og husrom 

Uansett hvor mange 
vi er det alltid plass, 
når Chin- og Karen-
folket åpner opp 
hjemmene sin til 
husmøte.  Lørdag 
10. november vi hos 
Aya Mya San, Boi 
Hnin og lille Thomas 
på Ulefoss. Men vi 
var jo ikke alene. 
 
av Kari N. Sæthre 

En gang i måneden 
Nå i høst har vi stort sett 
hatt husmøtene på lørdager. 
Dette er fordi, flere av 
dem jobber dag og kveld, 
men om lørdagene har 
de fleste fri. En gang i 
måneden reiser det en 
gjeng med Jan Sæthre og 
meg i spissen, til Bø og 
Ulefoss. Vi starter på Bø 
kl. 13.00 og reiser nedover 

dalstrøket til Ulefoss til 
kl. 16.00. 
 
Et vanlig møte 
Når vi møtes har vi alltid sang. 
Selv om ikke Jan eller jeg 
er særlig gode sangere, 
går det fint. De er alle 
utrolig flinke til å synge.  
Jeg har fått tak i en oversikt 
over karen, chin og norske 
sanger som er like. Det 
er like mektig hver gang 
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vi synger på hvert vårt 
språk, men med samme 
melodi. 
Vi deler  opplysninger fra 
menigheten og evt. andre 
ting og planlegger neste 
gang de skal ned til kirken 
i Skien. Det planlegges 
alltid 1. gang i månedene 
at de kommer til Skien. 
En andakt har vi  alltid 
med oss. Og til slutt i 
møtet deler vi bønne-
emner sammen, før vi 
ber høyt alle på engang. 
Det er vel det nærmeste 
jeg kommer den him-
melske lovsang. 
 
Alltid mat 
På husmøtene får vi alltid 
kikekaffe eller noe varm. 
Det er utrolig fint å sitte 
på gulvet mens en flokk 
med barn, springer rundt 
og gleder seg over kaker, 
saft og frukt.. Og så smaker 
mat så urolig godt.  
 
Den gode samtalen 
Ønsker du å få kontakt med 
burmeserne, er det bare 
å stille opp ved kirken 
kl. 12.00, de lørdager 
som står i programmet. 
Det å ha en hel lørdag 
sammen med et folk, som 
har opplevd mye mer en 

vi noen gang kommer til 
å oppleve av vonde og gode 
ting, er utrolig lærerikt 
og gir meg et nytt syn på 
livet. Samholdet er stort, 
og gudstroen er viktig.  
Det å samtale med dem 
om deres minner fra hjem-
landet og gudstjenestelivet 
der, er spennende og 
annerledes.  
 
Julefeiring 
Da vi var på Ulefoss, 
snakket vi mye sammen 
om hvordan de har vært 
vant med å feire jul. Jul 
hjemme i Burma er helt 
annerledes en her i Norge. 

Fokuset på å gjøre noe 
for andre er mye større 
en her kan de berette. 
1. juledag feiret som 
julaftenen her. Da går 
grupper fra menigheten 
sammen, de evt. slakter 
et dyr og deler maten med 
dem som ikke har noe.  
Og hele dagen tilbringer 
de i Guds hus - kirken. 
Her i Norge er også 
samholdet viktig. Flere 
av dem skal feirer jul 
sammen.  
Og vil du være med på 
førjulsfeiring, så reiser 
vi den 22. desember 
både til Bø og Ulefoss. 

Lang Thin Men med tvillingene Jakob og Victor 
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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 

Målrettet liv 
Nytt kurs starter mandag 
7. 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 
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Ny struktur 
På menighetsmøtet 22. 
november ble ny menig-
hetsstruktur enstemmig 
vedtatt . Strukturen skal 
gjelde fra 1. januar 2008 
og skal evalueres etter 2 år. 
 
Valg 
Kari Nøtland Sæthre ble 
valgt til menighetsleder, 
og vil ha Dag Nordli og 
Harald Hem med seg i 
strategiutvalget. Harald 

Dønnestad ble leder av 
tjenesteutvalget, som 
også består av Ragnhild 
Aasheim og Harald Ed-
vardsen. Gunn Wensaas 
Andresen leder familie-
utvalget, hvor også 
Ragnhild Grønseth og 
Anita Hole Solvang er 
medlemmer. Driftsutvalget 
fikk Reidun Johannessen 
som leder, og består for 
øvrig av Jarle Stensbøl 
og Odd Kløverød.  

Pastorene kan tiltre 
utvalgene, som trer i 
kraft fra 1.1. 2008 og 
erstatter dagens menig-
hetsråd. 

Organisasjonsendring i Skien baptistmenighet 

Ny struktur og valg 

Kari Nøtland Sæthre ble  
valgt til menighetsleder 

Pastorsituasjonen 
10. februar 2008 må 
menigheten ta avskjed med 
pastor Per Midteide. 
Han blir pensjonist i 
mars, men slutter litt før 
fordi han skal tilbringe 
3 måneder på Vestbredden, 
som frivillig hjelper. 
Dette er et internasjonalt , 
felleskirkelig engasjement.  
Han skal arbeide i et 
team på 3-4 personer, 
rapportere hva som skjer, 
snakke med folk og 
hjelpe til å holde roen på 

grenseovergangen, 
hvor folk ferdes. 
 
Ny pastor 
Siden Per slutter, er det 
nedsatt en komité be-
stående av Ragnhild 
Aasheim, Christer Lilienberg 
og Dag Nordli. De har i 
hele høsten jobbet med 
å finne aktuelle navn på 
personer, som vi kan ”kalle” 
til pastor for menigheten. 
Ennå har det ikke lyktes 
å finne noe, Men vi er 
utrolig takknemlig for 

Sveinung Vaagen som 
fortsatt er vår pastor. 
Frem til en evt. ny pastor 
er på plass, vil Sveinung 
gå inn i 100 % stilling fra 
1. februar. 
 
Medlemstall 
Vi har i høst kunnet glede 
oss over at menigheten 
vokser. Vi er nå 249 
medlemmer. Så mange 
har vi ikke vært siden 1931. 
La oss be om at alle merker 
vennskap og glede ved å 
tilhøre menigheten. 

Nytt fra menighetsrådet 



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

Phethsamai og Øyvind 
Hadland har misjons-
tjeneste l Chiang Mai 
sammen med barna 
Sebastian og Catherine. 
Arbeidet skjer i sam-
arbeid med Thailand 
Lahu Baptist Convention.  
 
Lahufolket 
Familien Hadland arbeider 
sammen med Lahu folket 
som er en minoritets-
gruppe i Thailand. Lahu 
tilhører "the hill tribe 
people", fjellstammefolket, 
og kommer opprinnelig 
fra Kina. Kirken har 86 
menigheter og ca 8000 
medlemmer, og de driver 
to bibelskoler. Øyvind 
og Phethsamai Hadland 
jobber med ungdomsarbeid, 
utrusting av ledere og med 
kirkeplanting i områder 
hvor evangeliet ikke har 
vært forkynt tidligere. De 
har kontakt med Lahu 

folket i både Burma og 
Kina, og de har et arbeid 
rettet mot unådde folkeslag.  
 
Misjonskall 
Øyvind forteller at han 
siden tenårene har hatt 
kall fra Gud til misjons-
tjeneste i Sørøst Asia, 
mens Phethsamai, som 
tilhører fjellstammefolket 

Mien, gleder seg over at 
Gud har kalt henne til 
misjonstjeneste "hjemme" 
i Thailand.  
Hun kom som elleve-
åring som flyktning til 
Danmark Kjærligheten 
til befolkningen i Sørøst 
Asia førte Phetshamai og 
Øyvind sammen. I 1999 
ble det inngått ekteskap.  

Baptistsamfunnets misjonærer i Thailand 

Misjonærer hos Lahufolket 

Familien Hadland i Thailand 

Innhold 
 

 

 

Hjemme hos 

Sprek 90åring ønsker oss 
velkommen 

Sidene 8 -  9  

Gutta på tur 

Nytt friluftstilbud til de  
yngste guttene 

Sidene  6 - 7 

Husmøte på Ulefoss 
Burmeserne invitere deg på 
møte hos dem  

Sidene 12-13 

Nr. 5/2007 - Årgang 21 

Skien Baptistmenighet 

Be om fred for 
Bethlehem ! 




