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Innhold

Årets konfirmanter

Mai er konfirmasjon
Årets store begivenhet for
Anne Rebekka Eikland...
Sidene 6 - 7

Sommerfest i Harstad
Velkommen til sommerfest i
nord fra 8. - 13. juni
Sidene 8 - 9

Søndag 11. mai var
festdag i kirken. Ni
flotte konfirmanter
deltok på i festen, med
dramastykke om mannen
som ber inn til gjestebud.
av Kari Sæthre

De ni konfirmantene var
(foran fra venstre) Anne
Rebekka Eikland, Ingvild
Solvang Foss, Charlotte
Hjort, Marion Larsen
Teigen (bak fra venstre)
Natasjha Kamanzi, Moo

Blu Soe Shein, Sondre
Stensbøl, David Duesund
og Øyvind Taranrød.
Pastor Sveinung Vaagen
(ytterst til venstre) hadde
en flott forbønnshandling
for dem alle.

Torsdagskveld i kirken
Et myldrende liv fra 17.00 19.00
Sidene 12 - 13

Malerdugnaden
er i gang !
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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
Sveinung Vaagen
45 23 45 08
Rønningjordet 10, 3718 Skien
Kontorleder
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76
Menighetskontor
Mandag – fredag 09:00 - 12:00
Musikkarbeider
Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Utleie
Inger Lise Dønnestad 35 53 59 76
Ledere
Strategi & menighetsleder
Kari Nøtland Sæthre 35 94 10 16
Drift
Reidun Johannessen 35 52 61 01
Familie
Gunn Andresen
35 59 88 62
Tjeneste
Harald Dønnestad
35 53 80 26
Søndagsskolen
Anette Stensbøl
35 53 07 11
Bente Hoppestad
35 59 02 70
Trall
Anne Lene Madsen 35 52 28 38
Logos
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26
Friluftsgutta
Jan Runar Hoppestad 35 59 02 70
Ungdomsgruppa
Sveinung Vaagen
35 71 01 20
Con Amore
Rune Brynsholmen
35 50 01 22
Basis
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22
Målrettet Liv
Jan Sæthre
35 94 10 16
Allehånde
Randi Larssen
94 31 95 43

Andaktshjørnet

Til deg!
Veiviser’n går til ca. 250 hjem 5 ganger i året.
Bladet prøver å gi deg et bilde av ulike
aktiviteter i kirken og ellers i baptistsamfunnet nasjonalt og internasjonalt. Vi
ønsker også at du skal få med deg et Gudsord. Derfor er det alltid et andaktshjørne.
17 mai har akkurat blitt feiret som seg hør og bør.
Flagget har vaiet i vinden. Barna har spist masse
pølser og is. Ja, dette er vel en av de bedre dagene
vi har i året. En av de dagene i året vi kan føle samhold med hverandre. Dette på tross av om vi ikke
kjenner hverandre. Nesten alle mennesker trekker
ut i Guds frie natur. 17. mai er frisk luft for ung og
gammel, uansett.
Jeg håper at du som leser Veiviser’n kan merke noe
”frisk luft” en gang i blant. Noe du leser som gjør
deg godt. Noe som gir deg glede over å tilhøre
akkurat denne menigheten.
Når du nå leser bladet, kan du tenke på alle de
andre som også i dag har fått Veiviser’n i posten.
Den er spredt over det ganske land. Ca. 250 andre
har bladet i hand slik som deg. Du er ikke alene. Du
har noe felles med mange andre, nemlig Veiviser’n
Ser du etter vil du finne en giro i dette bladet.
Denne kan du bruke om du ønsker å gi en gave til
Veieviser’n.
På forhånd tusen takk for gaven. Din gave gjør at vi
fortsatt kan lage dette bladet.
Kari Nøtland Sæthre

Disippelskap i
Markus-evangeliet
av Sveinung Vaagen
Sveinung Vaagen

I evangeliene blir ingen
kalt kristne. Jesus snakker
om sine etterfølgere, og
forfatterne av de fire
evangeliene kaller etterfølgerne av Jesus for
disipler. Livet i troen på
Jesus kaller vi ofte for
kristenlivet, men ifølge
evangeliene er det mer
naturlig å kalle det for
disippelskap. Så hva
innebærer egentlig dette
disippelskapet? Jeg vil
prøve å forklare hvordan
jeg forstår hva disippelskap
handler om ut fra Markusevangeliet.

evangeliet er det et par
kapitler hvor Jesus lærer
sine disipler om hva det
innebærer å følge ham
(kap. 8.31 – kap. 10.34).
Jesus underviser, svarer
på spørsmål og rettleder
disiplene. Jeg trenger
også å hele tiden lære
disippelskap av noen.

Eksempler fra kapittel 8:
Jesus synes inderlig synd
på folket, metter omkring
fire tusen mennesker
med sju brød, helbreder
blind mann. Altså hadde
disiplene fått en grundig,
praktisk innføring i Guds
kjærlighet til alle mennesker
før Jesus lærte dem hva
det ville si å følge ham.
Jeg forstår disippelskap Jeg trenger også å bli vist
sånn at det har sitt
Guds kjærlighet først.
utgangspunkt i Guds
kjærlighet.
Jeg forstår disippelskap
sånn at det gjelder alle
Før Jesus lærte sine etter- livets forhold.
følgere hva disippelskap
var, så hadde han brukt I den siste delen av MarkusJeg forstår disippelskap god tid på å vise dem
evangeliet tar Jesus
sånn at det er noe som Guds kjærlighet. Dette konsekvensen av det
kontinuerlig læres.
er hovedtema i første
han har lært bort. Fra
del av Markus-evangeliet
Fortsettelse på side 14
I midten av Markusfram til kap. 8 vers 30.
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Mitt
Vi gratulerer
95 år
Sangvers Edith Helstedt 12. mai
Ann Karin
Hultgren

Vennskapsmenigheten i Sierra Leone

Kirkebygging i Freetown

85 år
Dagny Samuelsson 20. mai

50 år
Christer Lilienberg 11. mai
Geir Håkon Eikland 23. juni
Nightingale Shein 30. juni
30 år
Tove Holst Skyer 12. juni
May Linn Heimholt 25. juni
Nyfødte
Målfrid Bjella og Torgeir Aas, en jente - Heidi, 7. mars
Louise Rodgers Holte og Geir Holte, en gutt –
Kristian, 25. april
Heidi Miracle Trainer Flatebø og Tor Erik Flatebø,
en jente - 14. mai

Hvor underlig er du i alt
hva du gjør, hvem kan
dine veier forstå?
Men ett er dog sikkert :
Den vei Du meg før, for
meg er den beste å gå.
Dette verset kom til
meg på føden da jeg
hadde fått Robert,
og har hjulpet meg i
tunge stunder siden.

Døpt
Harald Hem 6. april
Nye medlemmer
Maung Cung Lian Sa Thin
Hiang Par Sa Thin
Mary Sung Sa Thin

Misjonsdugnad
Bli med til Sierra Leone
i mars og april 2009.

Vi skal sette i stand doktorboligen i Lunsar,
slik at sykehuset ikke mister doktoren !
For ytterligere informasjon kontakt :
915 50 970
Jarle Stensbøl
Jan Sæthre
901 76 760

Kirkebygget til Victory Baptist Fellowship

Pastor Brickson Sam i
vår vennskapsmenighet
i Freetown i Sierra
Leone forteller på
e-post at menigheten
har startet å bygge
andre byggetrinn på
kirka.
av Jan Sæthre

To byggetrinn
Første byggetrinn som
er kjelleren ble ferdig i

fjor. Denne brukes nå
som kirkelokale, men skal
siden bli kjellerstue når
andre byggetrinn med
kirkelokalet blir ferdig.
Brickson Sam forteller
at de ønsker å gjøre det
på samme måte som
Baptistkirken i Skien. En slik
konstruksjon av bygningen
virker funksjonibelt.
100 medlemmer
Victory Baptist Fellowship

ligger i utkanten hovedstaden Freetown og
nærmere seg 100
medlemmer.
Arbeidsløsheten i området
er 80-90 %, slik at det
er begrenset med egenkapital utover dugnadsinnsatsen.
I 2008 har Skien baptistmenighet bevilget 30.000
i støtte til kirkebygget
og lønn til pastoren.
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Konfirmasjon

Vårens store begivenhet
Det å være konfirmant
er vårens store
begivenhet for Anne
Rebekka Eikland. For
mamma er det både
begivenhetsrikt og
litt slitsomt med alle
forberedelsene som
må til foran den store
dagen.
av Hilde Evensen Holm

Forberedelser
Mamma Ingrid Eikeland
pusser sølv når Veiviseren
kommer på besøk en
aprilettermiddag.
Det er en måneds tid
igjen til den store konformasjonssøndagen og
forberedelsene er i full
gang.
Hele familien
Vi blir 18 her hjemme til
middag og kaker. Jeg
gleder meg veldig til å
ha hele familien samlet,
sier Anne Rebekka.
Dette med selskapet og
familiesammenkomsten

Ingrid og Anne Rebekka Eikland

er noe av det hun syntes ser hun også fram til.
blir aller morsomst den
11. mai, men selve
Konfirmasjon
forbønnsgudstjenesten Men ”konfirmasjon” i en

baptistmenighet, høres
ikke det litt rart ut?
Jeg har måttet vende
meg litt til dette, sier
Ingrid. Hun er selv
vokst opp i en
”baptistfamilie” og
husker godt at da hun
var i konfirmasjonsalder.
Da var det slik at de var
leserbarn i menigheten.
Det ble ikke noe selskap
og gaver, men en enkel
kaffe og kake sammenkomst hjemme.
Jeg husker aller best at
jeg fikk et fint håndbrodert
bokmerke av noen gamle
damer i menigheten
som en hilsen til meg
som leserbarn. Det var
spesielt og betydde noe
ekstra.
Det var slik det var den
gangen, sier Ingrid.
Jeg følte ikke at det var
noe tap. Vi praktiserte
troende dåp og en
konfirmasjonshandling
som skal bekrefte en
dåpshandling kunne vi
ikke ha.
Det var klarere skille
før mellom de ulike
trosretningene, og det

er på mange måter fint
at det er åpnere nå.
Det er også lettere for
ungdom utenfra og være
med på vårt konfirmasjonstilbud, mener Ingrid.
Det er fint om vi kan
være et alternativ for
unge som ikke føler det
er naturlig for dem å
være en del av det
statskirkelige tilbudet
eller det human-etiske,
mener Ingrid.
Turene mest gøy
Anne Rebekka forteller
at det er hun og noen
ganske få til i klassen
som ikke skal stå i
statskirken. Det har
vært ”helt greit” å være
samlet sammen med 8
andre til undervisning
syntes hun, og legger
til at turene selvsagt er
aller mest gøy. De har
vært på to turer, men
det kunne godt vært
flere, sier hun.
Selskap
Noe selskap hadde ikke
mamma Ingrid da hun
var leserbarn, men det

skal konfirmant Anne
Rebekka ha. På menyen
står roastbiff, og fløtegratinerte poteter og
hun skal både få karamellpudding og sjokoladepudding til dessert.
Bordpynting og det hele
har konfirmanten klare
meninger om.
Her skal det være rosa
roser og grønn løper
som pynt og det lover en
smilende mamma at hun
skal få.
Beltestakk
Det å få bunad er også
mer og mer vanlig.
Anne Rebekka skal få
flott beltestakk, og
viser stolt fram nydelig
håndlaget sølv fra Vrådal
og en skjorte med fine
broderier.
Det er kjente fra menigheten - Ruth Brynhildsen
og datteren Anette som har sydd og brodert.
Anne Rebekka gleder
seg stort til å bruke
festplagget 11.mai.
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Programmet for sommerfesten

8.-13. juli 2008

Sommerfest i Harstad

Tirsdag 8. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.

Onsdag 9. juli

Harstad baptistmenighet er vertskap for
årets landsmøte og sommer fest i Det norske
Baptistsamfunn. Mottoet er ”La din vilje skje”.
Det er femte gang landsmøtet arrangeres
av Harstad baptistmenighet, som også fyller
100 år i år. Leder av hovedkomitéen Ernst
Selvik sier ”Vi skal legge alt til rette for at
alle kommer til å trives her i Harstad med
arrangement fra morgen til kveld”.

09.00 Landsmøteforhandlinger.
19.30 Åpningsmøte. Vidar Bergsland taler.
21.30 Kveldskafé.

Torsdag 10. juli
08:00 Frokost for nye sommerfestdeltakere i Baptistkirka
med Per Øvergaard og Jan Sæthre.
10.00 Morgensamling.
12.30 Familietur.
12:30 Fjelltur.
12:30 Baptisthistorisk tur til Kvæøy.
19.30 Kveldsmøte. Øystein Gjerme taler.
21:30 ”Minns du songen” i Kanebogen kirke.
22.00 Kveldskafé.

av Jan Sæthre

4 nye menigheter
Hovedstyret har innstilt
på opptakk av 4 nye
menigheter til landsmøtet
i år. Åmli Karen Baptistmenighet, Grimstad
Baptistmenighet, Immanuel
Baptistmenighet i Sandnes
og Stavanger Chin Christian
Church har alle søkt om
medlemskap i Det norske
Baptistsamfunn.
Ny høgskole
Endringer i skoledriften er
en annen sak det knytter
seg stor interesse til.
Landsmøtet skal godkjenne
opprettelsen av Høgskole
for Ledelse og Teologi,
som etableres på Stabekk

i samarbeid med Pinsebevegelsen.
Stevne for alle aldre
Når sakene i landmøtet
er ferdig behandlet, går
vi over til stevnedelen
på sommerfesten. Her et
tilbud til alle aldersgrupper.
Nytt av året er en turdag
med 3 alternativer Familietur, fjelltur og
baptisthistorisk tur. De gode
erfaringer med morgensamlinger etterfulgt av
smågrupper videreføres.
Kveldssamlingene har
spennende forkynnere
med aktuelle budskap.
Alt er lagt til rette for å
oppleve et åndelig og

Fredag 11. juli
10.00
10.00
12.30
16.00
19.30
21.30
22.00

Morgensamling.
Barnemøte.
Temasamling ved Øystein Gjerme.
Familiefest.
Kveldsmøte. Remi Fagervik taler.
Kveldskafé.
Lovsangskonsert med Matthew Castle med band.

Lørdag 12. juli
sosialt felleskap under
sommerfesten.
Påmelding
Påmeldingsfristen er 1.
juni og det betales et
påmeldingsgebyr på for
enkeltpersoner på 200
kroner og familier 300

kroner. Brosjyrer om
sommerfesten finnes i
kirka. Dessuten har
hjemmesiden til Det
norske Baptistsamfunn,
www.baptist.no også
denne informasjonen.
Velkommen til Harstad
8.-13. juli.

10.00 Morgensamling.
12.00 ”En verden i Harstad”, ulike stands, matsalg og
misjonsinfo.
16.00 Familiefest.
19.30 Kveldsmøte. Peter Ngaidam taler.
21.30 Kveldskafé.
23.00 Midnattsgudstjeneste med nattverd i Trondenes
kirke ved Elsa Paulsen og Linn K. Hunstad.

Søndag 13. juli
10.00 Gudstjeneste. Rolf Idland taler.

K
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Malerdugnaden på Solbergtun er i gang

Mange tilbud

Mange malingspann er tømt

Hva er menigheten
verdt for deg?
Menigheten skal
være som en stor
familie. Her skal du
merke at du er verdsatt og at noen er
glad i deg. Her skal du
også kunne utfolde
deg og bruke de evner
og anlegg Gud har
gitt deg. Men vi vet
at det koster å lev i
en familie.

Arnhild, Dag, Reidun, Harald , Harald og Aage etter endt arbeidsøkt

kan bidra, er det fullt
mulig å bare komme en
kveldsstund. Det er
fortsatt mange leiligheter igjen og mange fulle
malingspann som skal
tømmes.
Da går du bare etter
av Kari Sæthre
malinglukta og latteren.
En sein onsdagskveld
Fortsatt muligheter traff Veiviser’n på denne
Dugnaden startet den
gjengen. Her var ingen
21. april og vil holde på sure miner etter mange
frem til St. Hans. Om du timer med maling.
ikke ennå har sagt at du
I disse dager pågår
det malerdugnad på
Solbergtun. 26 leiligheter skal male. Betaling for jobben vil
gi et godt bidrag til
kirken.

Hovedansvar
Utgangspunktet for
dugnaden er hos Aage
Andresen, siden han bor
på Solbergtunet sammen
med kona Berit.
Men skulle du lure på
noe er det bare å ta
kontakt med Roy Arild
Jensen - 97624685, Rolf
Flatebø - 47334590 eller
Inge Taranger - 35535924.
En av dem kan vise deg
veg, så du finner malingkost og spann.

å gi deg omsorg når du er
syk og har det vanskelig.
Venner for livet kan du
også finne i menigheten.
Noen som aldri svikter deg.
Her kan du feire bryllup
og til sist kan du legge
ned din vandringsstav
her i menigheten.

Alt dette er gratis
Alle disse tilbudene er
gratis for deg og dine.
av Kari Sæthre
Du kan være i menigheten
uten å betale noe som
Tilbud fra menigheten helst. Men som du vet
I menigheten kan barnet koster det å leve i en
eller barnebarnet ditt få vanlig familie.
Guds velsignelse. Her kan På samme måte koster
de vokse opp i et trygt det å drive en menighet.
miljø, hvor de får utfolde
seg og lære om Jesus. Menigheten er avhengig
Når de blir litt større av at du tar økonomisk
får de tilbud om å
ansvar og gir til Guds sak.
være med i kor og
andre aktiveiter og
Takk for du vil være med
får mange rike minner. å dele utgiftene som er i
Menigheten ønsker å
familien ved navn Skien
hjelpe deg til å motta
baptistmenighet.
frelse og evig liv.
Menigheten ønsker også

Vårens
program
18. mai 17:00
Åpen dør
Fanger i eget land
Sveinung Vaagen taler.
Liv Marit Taranger
synger.
25. mai 10:30
Gudstjeneste
Å gi til Guds rike
Jan Arnth Larssen taler.
Pål Ellefsen synger.
BALUBA.
1. juni 17:00
Åpen dør
Inntrykk fra Midt-Østen
Per Midteide taler.
Nattverd.
8. juni 17:00
Åpen dør
Trivsel og tjeneste
Sveinung Vaagen taler.
BALUBA
15. juni 10:30
Gudstjeneste
Nyt livet
Peter Ngaidam taler.
Menighetstur etter
gudstjenesten.
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Torsdag i kirken
Her er glimt fra en typisk torsdag ettermiddag i
kirken. Det er yrende liv med 40-50 trallbarn
og noen voksne i underetasjen, og det er barnkoret
Logos som holder hus i kirkesalen, sammen med
sine ledere. Torsdag i baptistkirken handler
om nærmere 70 barn i alderen 1-12 år.
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Magnar
Bruk Luksefjellstua! Mæland
Det har gått et par seg i vannet. Ja, en mer
år siden dugnaden fullkommen idyll kan man
slutter
pågikk for fullt i den vanskelig tenke seg, uansett
Perle i Luksefjell

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

nye ”speiderhytta” i
Luksefjell. Nå har
hytta fått navnet
”Luksefjellstua”, er
gitt i gave til menigheten fra speider´n,
og står og venter på
å bli tatt mer i bruk!

35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN

35 52 89 50

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

www.hoyskolen.org

ennå. Det er litt trist, for
hytta burde passe perfekt
Bruk hytta!
til sammenkomster for
Til tross for rosende smågrupper i menigheten
omtale på våre hjemme- - og til helgetur med
sider, har imidlertid ikke familien. Hytta er mer
hytta blitt brukt så mye eller mindre fullt utstyrt

og har sengeplass til 12
+ ekstra madrasser. Les
mer på menighetens
eller ta kontakt med de
som har ansvaret for
utleie: Ruth og Ronald
Brynhildsen.

disipler. Livet i troen på
Jesus kaller vi ofte for
I evangeliene blir ingen kristenlivet, men ifølge
kalt kristne. Jesus snakker evangeliene er det mer
om sine etterfølgere, og naturlig å kalle det for
forfatterne av de fire
disippelskap. Så hva
evangeliene kaller etter- innebærer egentlig dette
følgerne av Jesus for
disippelskapet? Jeg vil

prøve å forklare hvordan
jeg forstår hva disippelskap
handler om ut fra Markusevangeliet.

Fortsettelse fra side 15

Fortsettelse fra side 3

Jeg forstår disippelskap
sånn at det er noe som
kontinuerlig læres.

Idyll i Luksefjell
Dersom du vet lite om
hytta og mulighetene,
har jeg sakset følgende
direkte fra menighetens
hjemmeside. Luksefjellstua
tilhører Skien baptistmenighet og kan leies ut
til grupper og familier.
Hytta ligger sentralt til i
Luksefjell "sentrum" i
nordenden av Fjellvannet
i Skien. Det er bilvei til
døra året rundt.

hvilken årstid det måtte
være.
Luksefjell har flotte turområder, sommer som
vinter. Her er et natureldorado med skog, fjell,
vann, elver, myrer og
heier. Det er flere flotte
merkede løyper. Skogsbilveiene kan også brukes
til å komme seg inn i
terrenget. Og på vinteren
kan det nesten garanteres
at det er snø! Liker du å
fiske, er det bare å ta
med fiskestanga mot at
du kjøper fiskekort.

Luksefjell er som du
skjønner, en naturperle
som gir deg utallige
muligheter. I tillegg er
det rett ved hytta også
en stor sportsplass som
inviterer til ulike
Det første som møter deg aktiviteter. - Eller så kan
når du kommer til den vakre du bare slappe av i eller
bygda, er en idyllisk bjørkeallé ved hytta!”
og en hvitmalt og stilren
liten kirke som speiler
Fortsettelse på side 14

Generalsekretæren i de
siste 5 årene i Det norske
Baptistsamfunn Magnar
Mæland har gitt hovedstyret beskjed om at han
ikke ønsker gjenvalg for en
ny periode, da åremålet på
6 år som generalsekretær
går ut sommeren 2009.
Leder i Hovedstyret Jan
Sæthre sier at prosessen
med å finne ny generalsekretær vil starte til
høsten. Alle menigheter
og misjonærer vil bli
oppfordret til å komme
med forslag til kandidater.
Innstillingen fra Hovedstyret
vil foreligge i mai 2009.
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Årets store begivenhet for
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Sommerfest i Harstad
Velkommen til sommerfest i
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Sidene 8 - 9

Søndag 11. mai var
festdag i kirken. Ni
flotte konfirmanter
deltok på i festen, med
dramastykke om mannen
som ber inn til gjestebud.
av Kari Sæthre

De ni konfirmantene var
(foran fra venstre) Anne
Rebekka Eikland, Ingvild
Solvang Foss, Charlotte
Hjort, Marion Larsen
Teigen (bak fra venstre)
Natasjha Kamanzi, Moo

Blu Soe Shein, Sondre
Stensbøl, David Duesund
og Øyvind Taranrød.
Pastor Sveinung Vaagen
(ytterst til venstre) hadde
en flott forbønnshandling
for dem alle.

Torsdagskveld i kirken
Et myldrende liv fra 17.00 19.00
Sidene 12 - 13

Malerdugnaden
er i gang !

