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Innhold

Besøk fra Cuba

Tilbake i Norge
Eivind Strandheim og Anders
Homme tilbake fra Sierra Leone
Sidene 6 - 7

Nyansatt

Herber (far) og
Herbercito (sønn)
Romero

Fredag 5. september
kl. 19.00 blir det
sang– og vitnemøte
med Herber og
Herbercito Romero
fra Cuba i Skien
Baptistkirke.

med gruppen Kairos.
Herbercito er ingeniørHerber Romero er
student. Opprinnelig
baptistpastor, sanger,
musiker og dirigent. Han skulle hele familien
skriver selv mesteparten av Romero besøkt Norge,
det de framfører. Tidligere men moren og datteren
fikk ikke utreisetillatelse.
har han besøkt Skien

Birgit Andersen ansatt i 20 %
med fokus på barn og unge
Sidene 8 - 9

av Jan Sæthre

Nye menigheter
Fire nye menigheter ønsket
velkommen
Sidene 13

God sommer!
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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
Bente Hoppestad
Trall
Anne Lene Madsen
Logos
Anne-Marie Dønnestad
Friluftsgutta
Jan Runar Hoppestad
Ungdomsgruppa
Sveinung Vaagen
Con Amore
Rune Brynsholmen
Basis
Jenny Brynsholmen
Allehånde
Randi Larssen

35 53 07 11
35 59 02 70
35 52 28 38
35 53 80 26
35 59 02 70
35 71 01 20
35 50 01 22
35 50 01 22
94 31 95 43

Livgivende og farlig!
Revebjella er et mektig skue der en strekker
seg mot himmelen med sine purpurrøde
blomster. Den er pen å se, men alle mødre
og fedre har nok i generasjoner prøv å lære
barna sine at denne planten er farlig.
Planten inneholder stoffer som virker stimulerende
på hjertet. Derfor har denne planten i lang tid blitt
brukt til flere typer hjertemedisiner.
Selv om planten er giftig, har den i generasjoner gitt
liv til mennesker.
Men digitalis som finnes i revebjella må renframstilles,
før det kan brukes av mennesker. Selv om planten
er giftig og kan være dødelig i høye doser, meldes
det sjelden om forgiftninger. Planten smaker så
bittert at det er vanskelig å få i seg stor nok dose.
Hvorfor fokus på denne revebjella? Fordi den er både
livgivende og farlig. Guds Ord er også livgivende og
farlig. Ordet har vært og er livgivende for mange
mennesker. Det gir styrke og kraft til mennesker
som tar det til seg. Hjertet blir styrket, på lik måte som
revebjella har styrket mange menneskers hjerter.
Guds Ord er også farlig. Mange steder i verden
opplever mennesker forfølgelse og tortur, bare fordi
de tror på Ordet. Ikke kristen og styresmakter er
redd for dette Ordet. Det er farlig, mener de.
Men den som vet å bruke Guds Ord opplever ikke
dette som farlig. Nei, Guds Orde er livgivende på
samme måte som revebjella gir liv.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Det handler om å leve
av Arne Holte

Ja, det er nettopp det
det handler om, nå
som sommeren er her
– å åpne seg for de
muligheter som denne
flotte årstiden gir for
livsutfoldelse, fellesskap og fritidsaktiviteter.
Det handler om å leve!
Noen ganger drømmer vi
om et annet liv enn det vi
lever, og ser gjerne på andre
som vi syns lykkes bedre.
Ingen er like, verken hva
angår evner eller oppgaver.
Men alle har vi fått et liv å
leve, oppgaver å løse, evner
og ressurser å forvalte.
Gud skapte oss ulike, men
ingen uten verdi og intet liv
uten mening eller betydning.
Hollenderen, Henri Nouwen
var en avholdt og etterspurt
foreleser ved Harvard
Universitetet. Han sa opp
sin stilling og ble pastor
for Daybreak- fellesskapet
nær Toronto, Canada.

I stedet for å undervise
begavede teologi studenter,
ble han sjelesørger og
rådgiver for sterkt mentalt
Arne Holte
handikappede og bevegelseshemmede. Disse personene gripe de mulighetene vi
lærte ham hva det vil si har. Paulus , i sitt brev
å leve.
til Filipperne (Kap. 3)
sier det slik : ”Jeg tror
Ved å slippe Gud inn i våre ikke om meg selv at jeg
liv, våre lidelser og fortvilelse, har grepet det. Men én
kan vi også lære å leve i tillit ting gjør jeg : jeg glemmer
til vår Skaper, oppleve
det som ligger bak og
gleden av å tilhøre og takke strekker meg etter det
Gud for livet.
som ligger foran …..
Jeg jager frem mot det
Det som gjelder for hver for å gripe det, fordi jeg
enkelt av oss er å bli den vi selv er grepet av Kristus.”
ble skapt til å være, finne
den veien vi ble satt til å Fram mot målet – et
vandre, oppdage de livsopp- meningsfylt liv i Kristus.
gavene som venter nettopp Måtte denne sommeren
på oss. Bare da blir vi i stand bli en tid da vi oppdager
til å bruke de ressurser våre muligheter, får ny
vi er tildelt til beste for innsikt , blir styrket i
familien, samfunnet, troen på Kristus og blir
menighet. vår neste og klar over hva det innetil ære for vår Skaper.
bærer av utfordringer
for våre liv.
Det handler om å leve, å
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Mitt
Sangvers Vi gratulerer
Berith
Andresen

60 år
Berit Kristiansen 17. august
Inger Høegh 22. august
40 år
Anette Holte Stensbøl 16. august

En spennende vår

Nytt fra menigheten!
Et halvt år har gått
siden menigheten
vedtok å satse på en
helt ny struktur.
Trivsel og tjeneste
har vært og er fortsatt
målet for menigheten.

20 % stilling med fokus på
barn og unge.
Menigheten ønsker også
å være praksisplass for
studenter ved Høyskolen
for Ledelse og Teologi
(HLT), som er på Stabekk.
Så til høsten venter vi med
spenning på om noen
ønsker å komme til Skien.

av Kari N. Sæthre

30 år
Ingvild Kongsbakk 6. august
Heidi M. Trainer Flatebø 29. september
Nyfødte
Solbjørg Andersen og Kenneth Ausland, en gutt Sigurd, 26. mai
Merethe Lysø Sølyst og Martin Sølyst, en gutt David, 8. juni
På en høyde langt borte
sto engang et kors,
symbolet på smerte og skam,
hvor all verdens misgjerning
og skjensel og dom
ble lagt på Guds hellige Lam.
Jeg vil elske det
eldgamle kors,
til dets mektige favn
vil jeg fly,
jeg vil klynge meg fast
til dets fot
inntil kronen jeg får
ove sky.

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 :
Jarle Stensbøl
Jan Sæthre

915 50 970
901 76 760

Pastorer
Per Midteide avsluttet sin
pastortjeneste i Skien i
februar. Sveinung Vaagen
er ansatt i 80 % stilling,
men har fra 1. februar
ivaretatt 100 % som pastor.
Menigheten ønsker å ansette
en pastor til, men det
har ikke lyktes til nå.
Musikkarbeider
Rune Brynsholmen har frem
til 1. august hatt redusert
stilling som musikkarbeider.
Etter 1. august går han
tilbake til 50 % stilling.
Men dette blir som Rune
sier, ikke langvarig. Han
søker på skole og vil sannsynligvis være heltidsstudent
på nyåret. Men frem til
da vil Rune arbeide med
bl.a. Con Amore. Han vil

også starte en musikkgruppe
for unge ”musikere” annen
hver torsdag. Dette vil være
parallelt med de torsdager
det er Logosøvelse.
Dette blir et samarbeid
med Bård Aaasland.
Fokus på barn og unge
I menighetens målsetning
for 2008 ønskes det en
satsning på barn og ung.
Da Birgit Andersen sendte
et ønske om å jobbe for
menigheten, i tillegg til det
hun gjør ellers på fritiden
sin, ble det helt naturlig å
tilby henne det hun søkte
om. Birgit er ansatt fra 1.
august og ett år fremover i

Gladnyhet
En stor takk til dere alle
som har gjort det mulig.
Kirken vår blir 10 år i
2009, men nå i høst vil
den være gjeldsfri. Det
er stort. Det er godt
samarbeid på alle nivåer.
Oppfordring
Tjen Gud med de gaver
du har fått. Flere av
dere har fått telefon
med spørsmål om hva
menigheten kan være
for deg og hva du kan
være for den.
Men mange telefoner
gjenstår. Det beklager
vi. Men fortvil ikke, vi
tar kontakt når sommer
sol er på hell.
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Tilbake i Norge

Sierra Leone - et land med
mange utfordringer

Eivind Strandheim og Andres Homme sammen med Brickson Sam

Høsten 2007 reiste
Anders Homme og
Eivind Strandheim til
Sierra Leone som frivillige medarbeidere.
De har sammen med
Gudleik Huseby arbeidet
blant barn og ungdom,
med fokus på idrett.
De kom tilbake til
Norge i mai, fordi
Eivind etter lengre tids
sykdom, ble anbefalt
å reise hjem. Anders
forteller deres historie
om hvorfor oppholdet
i Sierra Leone ble litt
kortere en planlagt.
av Anders Homme

Vemodig å reise
Har lyst til å skrive noen
ord til dere angående vår
hjemkomst til Norge.
Etter nøye legeundersøkelser av Eivind,
bestemte vi oss for at
det var riktig å dra. Det
var med tungt hjerte vi
forlot dette vakre landet
som vi har blitt ganske kjent
med disse månedene.
Det var tross alt bare 1.
måned igjen og begge var
klare for å kjøre løpet
ut. Men helsa går først
og ingen gambling er
nødvendig på dette
punktet.

Godt med gode venner
De siste 2 ukene befant vi
oss stort sett i Freetown
sammen med Aad og
Mettie Kik, et nederlandsk ektepar som vi ble
kjent med på forberedelseskurset vi var på, 2 uker i
forkant av oppholdet i
Sierra Leone. Disse 2
var en veldig god hjelp for
oss og var med oss i
samtaler, rådgivning og
bønn før vi forlot Sierra
Leone.
”En helt annen tid”
I denne tiden var det
legeundersøkelser i ”hytt

og vær” for
Stranheim,
med undertegnede på
slep. Stamstedet vårt
ble etter hvert
Choitram
memorial
hospital, et
sykehus med
indisk opprinnelse og
da også stort
sett indiske
leger. Det
ble cirka en konsultasjon om
dagen, og med leger med
”æresmedlemskap i
korttidsminneforeningen”
og sekretærer som stablet
de håndskrevne notatene
for å se hvor høyt de kunne
komme før de fløt utover
skrivebordet, måtte vi
innom de samme spørsmålene hver dag, før det
ble noe nytt.

Be for landet Sierra Leone og barna.

en indisk lege som da
satte seg svært oppgitt
tilbake i stolen, retta på
brillene, og sa: "No
knowledge is better
than little knowledge,
DO NOT LISTEN TO
THESE QUACKS."
Oversatt betyr dette–
”Ingen kunnskap er bedre
enn litt kunnskap, ikke hør
på disse kvakksalverne”.
Nå viser det seg i etterNorsk kunnskap er god kant at Anne traff spikeren
Vi hadde også hyppige midt på hodet.
samtaler med Anne
Husby, som har en god Masse tid og noen tårer
del medisinsk erfaring. Dette ble veldig mye om
Hun foreslo at det kanskje den litt deprimerende
kunne være en amøbe, som siste tiden. Men jeg synes
forårsaket problemene. det er litt viktig å få fram
Dette ble viderebrakt til at dette var en prosess

som tok masse krefter,
vurderinger og også
noen tårer. Vi er uansett
veldig glade for å være
hjemme igjen, og vil takke
alle dere i Skien baptistmenighet for flott støtte
og oppmuntring.
Gud hører bønn
Som vi har sagt før, føler
vi at alle bønnene dere
har sendt opp til den
allmektige Gud for oss,
har ikke vært forgjeves,
men de har hjulpet oss.
Oppfordrer til videre
bønn for misjonærene
og deres barn og landet
Sierra Leone.
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Ansettelse i 20 prosent

Fokus på barn og unge

Birgit Andersen

Birgit Andersen sendte
midt i mai en søknad
til menigheten om et
ønske om 20 % stilling
i menigheten.
På menighetsmøte

den 8. juni ble hun
tilbudt stillingen,
som skal ha fokus
på barn og unge.
Men hvorfor søke
permisjon et år fra

barn i barneskolealder.
Tilbudet er blant annet
for de som allerede
synger i Logos . Dette
Ulike prosjekter
Jeg tror det hadde vært vil være et tilbud annenflott å tilby dans/drama/ hver torsdag – de gangene
sang - grupper, sports- det ikke er Logos.
grupper, hobbygrupper Så til alle barn: I høst vil
det være mulig å komme
ol. Alt kan få være
til kirken hver torsdag
prosjektbasert slik at
ungdommene kan melde kl.17.30-19.00.
seg på og de ulike
”kursholdere” bare binder Noe for deg!
seg for noen uker av Mange vet at Con Amore
gangen. Mange ungdommer trenger flere miljøarbeidere og vokseni kirken har masse
kompetanse enten det personer til å være tilstede
er innenfor drama, idrett, på Con Amore - øvelser
og ungdomsmøter. Jeg
dans etc. Om jeg får
med meg noen av disse, skal hjelpe til med å
blir det kanskje volly- koordinere dette. Så tenk
Onsdager for de unge ballkurs, innlæring av igjennom om du kunne ha
Fra 1. august skal jeg danser, sanger, drama- litt ledig tid på onsdager
eller fredager.
stykker, filmkurs mm.
jobbe 20 % stilling,
fortrinnsvis med barn
Et bindeledd
Åpen kirke
og unge i kirken. På
onsdagene vil jeg arbeide Kirken vil være åpen fra Jeg er veldig spent og
med å få i gang et etter kl.14.00 og fram til Con gleder meg veldig til å
være mer med i barneskoletid-tilbud. Her kan Amore øver kl. 19.00.
og ungdomsarbeidet og
de som er fra 8.klasse Det blir som tidligere
og oppover komme å også konfirmasjonstilbud håper å kunne være et
bindeledd over i gudstreffe andre unge, gjøre med pastor Sveinung
tjenester og andre
lekser, spise middag og Vaagen i denne tiden.
”samlingspunkter”
delta i ulike aktivitetsgrupper. Dette er selv- Torsdager for barna menigheten har.
På torsdagene vil jeg
følgelig ikke noe jeg
jobbe med å holde i gang
klarer alene, så jeg må
kontakte mange andre et dans/dramatilbud for
Må livet være slik?
Den siste tiden har jeg
kjent på det å ikke rekke
alt jeg har lyst til, ikke
bruke nok tid på familiesituasjonen vår, på venner
eller andre jeg møter.
Og jeg har lurt på om
livet MÅ være sånn.
Denne gangen lot jeg
tenking bli til bønn,
bønnen gikk ut i prat og
praten gikk ut i handling.
Jeg ba om et års permisjon
fra jobben i Skauen kristne
barnehage og kontaktet
menigheten for å høre om
de kunne bruke meg i
en 20 % stilling. Og alt
ordnet seg: Jeg fikk JA.

sin vanlige jobb, for
å jobbe for Gud og
menigheten? Birgit
gir oss sitt svar.
av Birgit Andersen

ungdommer og voksne
for å få hjelp.

K
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Folkemøte i Skien 19. oktober

Skien for Kristus!
inn i en kirke. Møtet er
også for du ulike menighetene i Skien. Ønsket
er at vi som kristne skal
stå sammen. Vi har en
Gud og sammen skal vi
prise han.
Stevneplassen
Møtet blir på Stevneplassen. Dette er for at
det skal være rom for
alle og at stedet ikke
skal hindre mennesker i
å komme. Dette blir lagt
opp som et såkalt folkemøte, med lav terskel
for også å kunne invitere
møtefremmede.

Aril Edvardsen

Søndag 19. oktober
kl. 17.00 blir det stort
folkemøte på Stevneplassen. Sett av denne
søndagen og kom å
hør på Aril Edvardsen,
og Thorbjørn Jagland.
Kjell ”Elvis” kommer også.
av Kari Sæthre

Fellesmøte
Det er Skien Felleskirkelige Forum (SFF)
som er arrangør sammen med Troens Bevis.
Møtet arrangeres for å
kunne møte mennesker
som søker etter en Gud,
men som ikke våger å gå

Mange kjendiser
Flere ”kjendiser” vil delta.
Stortingspresident
Thorbjørn Jagland
kommer. Det blir sang
av Sørlandets Kjell
”Elvis”. Kjell Henning
Bjørnestad bor i Lyngdal
og har i flere år imitert
Elvissanger. Han har
vunnet diverse priser
for dette.

Aril Edvardsen, er en
norsk predikant, evangelist,
pinsevenn og leder for
misjonsstiftelsen Troens
Bevis Verdens Evangelisering som han stiftet i
1965. Han har i mange
år har ledet arbeidet i
Sarons Dal i Kvinesdal.
Aril Edvardsen vil holde
en folkelig og enkel tale.
Ettermiddagskaffe
Folkemøtet avsluttes med
”folkekaffe”. Det blir 40
kanner kaffe og 25 langpanner kake! De som
står som arrangører
håper på og regner med
god oppslutning fra
menighetene både
under forberedelser og
på selve arrangementet.
En felles satsning
Menighetene vil i felles-

Høstens
program
2. og 10. august 18:00
Sommersøndag i u.etg.
17. august kl. 17:00
Åpen dør
Sveinung Vaagen
Nattverd og BALUBA
Thorbjørn Jagland

skap følge opp de som
søker kontakt under og
etter møtet. Vi trenger
å stå i sammen som
troende i byen, så bare
det å samles er fint. Når
vi attpåtil kan formidle
evangeliet på en spennende,
enkel og tillitvekkende
måte, er det enda bedre.
Mottoet er:
Skien for Kristus!

24. august17:00
Misjonsmøte
Anne og Gudleik Huseby
31. august 17:00
Åpen dør
Harald Hem
7. september 10:30
Gudstjeneste
Sveinung Vaagen. Nattverd
14. september 17:00
Åpen dør
21. september 10:30
Gudstjeneste
Jan Sæthre
28. september 17:00
Familiefest
5. oktober 10:30
Gudstjeneste
Jan Arnth Larssen
Nattverd
12. oktober 17:00
Åpen dør
19. oktober 11:00
Storsøndag i Langesund

Kjell ”Elvis”

19. oktober 17:00
Folkemøte med Aril
Edvardsen i Skien
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Familieleir og ungdomsleir

Landsmøtet i Harstad 8.– 9. juli

Sommer er leir på Vegårtun

Fire nye menigheter

Onsdag formiddag
var det stor glede i
landsmøtet. Fire nye
menigheter ble ønsket
velkommen til Det
Norske Baptistsamfunn.
Arkivfoto fra sommerleir

Familieleir – Vegårtun
27. juli – 1. august
Familieleiren, som arrangeres
i disse dager, samler ca.
50 barn og voksne. Leien
er et samarbeid mellom
SBU, ØBU og VBU.
Det er første gang i år.
Motto for leiren –
”Ingen skal gjøre så mye at
de ikke føler at de har ferie”
Ønsket er at hele familien
skal kunne vær med på
noe sammen
Initiativtaker er Dag Frode
Vaagsnes fra Arendal.

Torsdag 31. juli kl. 13:00 er
besøksdag og alle inviteres
til gratis konsert med
Ivar Skippervold. Etterpå
blir det mulighet for å
grille medbrakt mat.

god kristent felleskap,
drive med ulike aktiviteter,
bade, sole seg, fotball og
volyballturnering.
Det blir også konsert
med Paul Grønseth.

Ungdomsleir Vegårtun Informasjon
2. august – 8. august
Mer info kan du finne på
Leieren er for ungdom – www.sbu.cc.
fra ungdomsskolealder.
Det er til nå påmeldt
150 deltakere og ledere.
Dette er en unik mulighet
til å bli kjent med nye
mennesker, oppleve et

Kontaktperson i Skien
er ungdomsleder Trine
på epost: trinerb@
hotmail.com eller på
sms/telefon: 93861178

av Kari Sæthre

Det var Åmli Karen
Baptistmenighet, Grimstad
Chin Baptistmenighet,
Immanuel Baptistmenighet
fra Sandnes og Stavanger
Chin Church.
Grimstad Chin Baptistmenighet var ikke tilstede,
men alle 4. ble høytidlig

ønsket velkommen og
bedt for.
Alle fire menighetene
består av innflyttere fra
Burma. På bildet er det
forbønn for Stavanger
Chin Church, under
åpningsmøtet av
sommerfesten.

Valgmøte 22. mai

Valg til ulike verv
På menighetsmøtet
den 22. mai ble det
gjort noen få valg til
ulike verv.

Christer Lilienberg valgt
til nytt medlem.
Jan Sæthre ble valgt til
sekretær på menighetsmøtene. Hans Otto
Dag Nordli som har
Dønnestad ble gjenvalgt
vært i Strategiutvalget
som kontorleder. Rolf
ønsket å slutte. Her ble Flatebø og Inger Britt

Taranger ble gjenvalgt
som revisorer.
Karin Skyer og Anette
Holte Stensbøl ble valgt
inn i valgkomiteen hvor
Jan Sæthre som ikke var
på valg, går inn som
leder.
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Banneret

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Ny kurs i informasjonsstrategien
for baptistsamfunnet

www.musikktorvet.no

35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN

35 52 89 50

To av medlemmene i medierådet : Roger Dahl og Fred Habberstad
Risingvn. 2, 3716 Skien
35 59 14 30  35 59 14 31
 boendreg@online.no

Fortsettelse fra side 15

Flere språk
medierådet fast i en
Medierådet peker på
informasjonsstrategi
nødvendigheten av å ha
for perioden 2009-2015. engelskspråklig informasjon
om baptistene i Norge
Internett
tilgjengelig på nettstedet,
Nettstedet www.baptist.no både for å reflektere at
skal videreutvikles i årene vi er flerkulturelle og for
fremover. Her skal nye saker å imøtekomme behov for
presenteres flere ganger innformasjon hos medi uka. Det skal være fokus lemmer som ikke har
på DNB primære målnorsk som hovedspråk.
settinger, arbeidsområder Oversettelse av enkelte
og det skal være en ressurs- informasjonspunkter til
bank med nyhetsbrev, misjons - andre språk enn engelsk,
nytt og informasjon om skal også vurderes.
den årlige sommerfesten.

www.hoyskolen.org

Flere nyhetsbrev
Det ønskes å sende ut
ca. 20 elektronisk nyhetsbrev i året. Er det
baptister som ikke bruker
e- post og som ønsker å
abonnere på nyhetsbrevene
slik at det kommer i posten,
bør dette kunne ordnes.

”Banneret” reduseres
i omfang og opplag, men
distribueres til gjengjeld
til alle baptisthjem gratis.
Det satses videre på mer
informasjon via nett og
korte nyhetsbrev.
Dette er hovedpunktene
i ny informasjonsstrategi
for det norske baptistsamfunnet.
av Hilde E Holm

Medierådet 2008
Medierådet har i år bestått
av: Fred Hammerstad,
Åsmund Kilde, Svanhild
Gaasvær, Magnar Mæland,
Ola Liland, Roger Dahl
og Hilde Evensen Holm.

Gratis til alle
Bladet Banneret har vært
et sentralt samlingspunkt i
baptistsamfunnet og har
lang historie. Nå kan det
på mange måter virke som

en epoke er over. Det
kuttes drastisk ned på antall
årlige utgivelser og bladet
skal ikke lenger være et
abonnementsblad, men
sendes fritt ut til alle baptisthjem, og deles ut i den
enkelte menighet.
Nytt fra 2009
Flere og flere velger internett
som informasjonskanal og
det er naturlig å satse mer
på dette i framtiden, mener
medierådet i baptistsamfunnet. Omleggingen er
vedtatt av hovedstyret
og det er gitt orientering
om dette på årets landsmøte. Det betyr at fra 2009

kommer Banneret ut som
et magasin fire ganger i
året med en medfølgende
gavegiro.
Ønsker å nå alle
Bladet skal forsatt være
et blad som bringer de gode
historiene, profilerer enkeltmennesker i vår sammenheng, formidler arbeidsoppgaver og strategier,
deler tro og refleksjon,
og ikke minst, skape identitet
og tilhørighet. Nettopp
derfor er denne fulle
distribusjonen til alle, som
ønsker bladet, viktig for
baptistsamfunnet ,slår
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Musikkmøte 5. september

Innhold

Besøk fra Cuba

Tilbake i Norge
Eivind Strandheim og Anders
Homme tilbake fra Sierra Leone
Sidene 6 - 7

Nyansatt

Herber (far) og
Herbercito (sønn)
Romero

Fredag 5. september
kl. 19.00 blir det
sang– og vitnemøte
med Herber og
Herbercito Romero
fra Cuba i Skien
Baptistkirke.

med gruppen Kairos.
Herbercito er ingeniørHerber Romero er
student. Opprinnelig
baptistpastor, sanger,
musiker og dirigent. Han skulle hele familien
skriver selv mesteparten av Romero besøkt Norge,
det de framfører. Tidligere men moren og datteren
fikk ikke utreisetillatelse.
har han besøkt Skien

Birgit Andersen ansatt i 20 %
med fokus på barn og unge
Sidene 8 - 9

av Jan Sæthre

Nye menigheter
Fire nye menigheter ønsket
velkommen
Sidene 13

God sommer!

