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Lørdag 13. desember 
kl. 16.00 kan du ta 
deg en liten pause i 
julehandelen.  Det 
er julekonsert i 
Skien baptistkirke. 
 
av Kari Sæthre 
 
Vi får besøk av Soul 
Stirring Sisters. Gruppen 
består av 4 jenter, som 
alle studerer musikk ved 
Høyskolen Staffeldtsgate 

i Oslo.  De begynte å synge 
sammen høsten 2008. 
Gruppen er en vokalgruppe 
som hovedsakelig synger 
gospel og soul. Frem-
tidsplanene våre nå, er å ha 
konserter, og kore solister 
forteller Åselill Sæthre.  
 
Nå før jul har Soul 
Stirring Sisters 3 jule-
konserter i Oslo. De av-
slutter sin julekonsert-
turne i Skien. På jule-

konsertene vi skal holde, 
vil Eyolf Dale spille piano. 
 
Jentene kan love en hel time 
med kjente og ukjente 
julesanger forkledd i soul 
og gospel som møter 
jazzimprovisert piano.  
Konserten koster kr. 100 
for voksne og kr. 50 for 
ungdom og studenter.  
Se deres hjemmeside på 
www.myspace.com/
soulstirringsisters  

Lørdag 13. desember kl. 16.00 

Soul Stirring Sisters - Julekonsert 

Fra venstre: Anette Vaaler, Åselill Sæthre, Hanne Birgitte Omdal, Sonja Thingbø  

Innhold 
 

 

 

Gruppeleder på BALUBA 

Barna ønsker voksne som kan 
prate med dem 

Sidene 10 - 11  

Etter skoletid 

Onsdag ettermiddag er kos, 
middag, lekselesing og aktiviteter 

Sidene 8 - 9  

Misjonsdugnad  

Containeren er på plass utenfor 
kirken. Hjelp oss å fylle den 

Sidene 13 

Nr. 4/2008 - Årgang 22 

Skien Baptistmenighet 

Bruk dine gaver! 



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 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Gry Vaagen 35 71 01 20 
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 
Birgit Andersen 35 52 26 97 
Trine R. Bassebo 93 86 11 78 
Con Amore 
Rune Brynsholmen 35 50 01 22 
Basis 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 
Allehånde 
Randi Larssen 94 31 95 43 
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Hei hvordan 
står det til? 

 

Noen av dere som er i Skien baptistmenighet 
har fått en telefonoppringing fra en av lederne i 
kirken. Men mange samtaler gjenstår. Året 
som snart er omme handler om trivsel og 
tjeneste i menigheten vår. Hvordan trives du og 
går du med et ønske om å gjøre noe for dette 
fellesskapet du er en del av? Hva svarer du? 
 
Telefonen ringer. Hvorfor akkurat nå, tenker jeg. Jeg tar 
den motvillig, mest bare for å få den til å tie stille.  
I den andre enden hører jeg en velkjent stemme fra kirka. 
Jeg tenker … hva vil du… skal jeg bake nå igjen?!!  
 

Men jeg lar stemmen få lov til si… Hei hvordan står det til? 
Jeg ringer til deg i dag for å snakke litt om det brevet 
du fikk for lenge siden, husker du det? Jeg må innrømme 
at det har jeg nesten glemt. Husker knapt hva innholdet var. 
Stemmen i telefonen forteller meg og sakte men sikkert 
begynner jeg å huske noe om trivsel og tjeneste.  
 

Jeg lytter til stemme i telefonen som lurer på om 
det er noe kirken kan gjøre for meg. Meg tenker jeg. 
Det er vel heller jeg som skal føle dårlig samvittighet 
for at jeg ikke bidrar med så mye. Men stemmen i 
telefonen er vennlig og sier at nå trenger jeg å hvile.  
 

Men jeg kan jo bruk litt av tida mi, sier jeg.  Jeg er jo 
ikke så trøtt. Og det du sier om at tjeneste skal 
være noe jeg liker og er flink til , gjør meg enda 
mer positiv. Jeg legger på telefonrøret og tenker. 
Så godt at jeg også kan være litt til nytte i det felles-
skapet jeg en gang har sagt ja til. 

Kari N. Sæthre 

En liten familie 
Rut kjente bare én familie 
som trodde på Gud. 
Kanskje visste hun om 
flere, men det var denne 
hun virkelig kjente. De 
var tre stykker; mor og 
to sønner. De hadde 
kommet som økonomiske 
flyktninger til landet 
hennes. De hadde egentlig 
vært fire, men faren døde 
kort tid etter at de kom 
til Ruts land. 
 
Blir kjent med Gud 
Rut giftet seg med den ene 
av sønnene. Hun ble mer 
kjent med familiens tro. 
Hun hørte om Abraham, 
Isak og Jakob. Hun hørte 
om Moses og hvordan 
Gud hadde reddet 
israelsfolket ut fra Egypt 
og gitt dem deres nye 
land.  Hun hørte at Gud 
var en barmhjertig Gud 

som hadde omsorg for 
sitt folk. Det var det hun 
hørte. Det hun så, derimot, 
var helt annerledes. 
 
Prøvelser og smerte 
Rut  så en dame som hadde 
blitt enke og to unge menn 
som hadde mistet sin far. 
Hun så en liten familie 
som kjempet for å klare 
seg i et fremmed land. 
Hun så mange år med 
barnløshet. Hun så begge 
mennene dø. Hun så sin 
troende svigermor sitte 
igjen uten noen ting, 
uten håp. Hun så sin 
egen ulykke. Hennes egne 
drømmer for framtiden var 
knyttet til denne familien 
som trodde på Gud. Nå 
så hun drømmene knust. 
 
Trofast mot Gud 
Men Rut må ha sett noe 
mer. Hennes svigermor 

drar tilbake til sitt eget 
land. Rut har størst sjanser 
til å få seg en ny familie hvis 
hun blir igjen. Likevel sier hun 
til den eneste hun kjenner 
som tror på Gud: «Dit du 
går, vil jeg gå, og der du bor, 
vil jeg bo. Ditt folk er mitt 
folk, og din Gud er min 
Gud.»  (Rut 1. 16) 
 
Gud er størst 
Jeg vet ikke alt som fore-
gikk inni hodet til Rut. 
Jeg bare vet at hun valgte 
å tro på Gud og å være 
trofast mot Guds folk 
selv om omstendighetene 
talte imot det. På en eller 
annen måte må hun ha 
opplevd at Gud er større 
enn menneskelig ulykke. 
Den opplevelsen deler hun 
med de aller fleste du treffer 
i kirken på søndag. 

Sveinung Vaagen  

Andaktshjørnet 
 

Gud er større enn 
menneskelig ulykke 
 
av Sveinung Vaagen 

 3 



 4 

Mitt  
Sangvers 

 

Hilde E. Holm 

 
Jeg vil gi deg O Herre min 
lovsang 
Jeg vil takke deg med 
mine ord 
For din nåde som er uten 
grenser 
Og for godhet og kjærlig-
het stor 
 
Jeg vil leve mitt liv som en 
lovsang til deg 
La hver tone en hyllest til 
deg være! 
Og i dager med gjelde og 
dager med sorg 
Vil jeg leve hver dag til din 
ære! 

 
Vi gratulerer 
 
70 år 
Ivar Langerud 30. oktober 
 
50 år 
Live Lilienberg 20. oktober 
 
30 år 
Lal Chung Thawng Ching 23. oktober 
 
Nyfødte 
Ingrid Midteide Løkken og Ari Løkken , en jente - 
Helle, 15. august 
Janne Brynhildsen Hanssen og Torjus Hanssen, 
en gutt - Sverre, 30 september 
 
Nygifte 
Åselill Sæthre og Eyolf Dale 28. juni 
Tanya Anderson og Dag Andersen 6. september 
 

Død 
Henny Halvorsen 17.september 

Bunadsaksjonen under årets Handelsstevne 
innbrakte kr. 6.660 til menigheten. 
En stor takk til dere som var der.  

 
Veiviser’n ønsker også å takke alle dere som 
bidrar med diverse kreative aktiviteter for å 

skaffe penger til menigheten 
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Den største glede du 
kan ha det er å gjøre 
andre glad, er Ragnhild 
Kiste sitt  motto.  
 
av Kari Sæthre 
 
Omsorg 
Ragnhild er et av de mest 
omsorgsfulle menneskene 
jeg kjenner. Hun er glad 
i å gjøre noe for andre. 
Hun handler for naboer, 
ordner for mann, barn  
og barnebarn. Men hun 
gjør så mye mer enn dette.  
Ragnhild er et mennesket 
som gjør mye og sier lite. 
Hun setter ut i praksis 
den kjærlighet og godhet 
hun har fått fra Gud. 
 
Stolvask 
Visste du at alt du sitter 
på i kirken blir vasket av 
Ragnhild flere ganger i 
året? Ajax, salmiakk og 
teppebanker må til få å 
få jobben gjort. Jeg kan 
bruke mange dager på 
dette og må se etter at 
det ikke skjer noe i kirken, 
forteller hun. Men jeg 

koser meg når jeg har 
vasket en haug med stoler 
og de står reine og fine 
foran med, forteller 
Ragnhild. Tenk så mang 
mennesker som blir glade 
for å ha en rein stol å sitte 
på. Det gleder meg, sier 
hun. Hun vasker også 
jevnelig pastorkontoret, 
gangen i villaen og arkivet. 
 
Bidrar med mye 
Jeg var så heldig å treffe 
Raghild hjemme i stua 
på Åmot. I denne stua 
har mang en genser blitt 
strikket til kirkens jule-
messe. Jeg titter også ut 
på kjøkkenet og tenker 

på alle de smultringene 
som her er blitt bakt til 
glede for mange. Ute i 
hagen ser jeg ennå rester 
etter sommerens 
blomster. Ragnhild for-
teller at hun tror hun 
har pyntet kirken med 
årets siste blomster nå.  
 
Gleder seg over mye 
Ragnhild gleder seg over 
å kunne være til for andre. 
Du kan finne henne ved 
døren i kirken hvor du 
blir hilst velkommen av 
en god hånd. Du finner 
henne på kjøkkenet 
travelt opptatt med å 
koke kaffe og dele opp 
hjemmelaget kake til 
kirkekaffen. Og så er det 
noen som ikke kan komme 
til kirken. Ragnhild 
besøker noen av disse 
også og viser dem litt av 
Guds kjærlighet.  
 
På rett plass 
Det gir meg ro og glede 
å være der Gud vil ha meg, 
da trives jeg og har det 
bra , forteller Ragnhild. 

 Trivsel og tjeneste 

Bruk de gaver Gud har gitt deg! 

Ragnhild Kiste  
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Lyspunkter i ungdomsarbeidet  

Vi er optimister! 

Det er menighetens 
”nye” ungdomsleder, 
Trine Bassebo(23), 
som sier dette til 
Veiviser´n. For noen 
måneder siden ringte 
sykepleierstudenten 
til pastoren og spurte 
om hun kunne brukes 
som ungdomsleder! 
Etter dette har Trine 
og gode medarbeidere 
opplevd at det sakte 
med sikkert har 
sneket seg inn ny 
optimisme i ungdoms- 
arbeidet. 
 
av Odd Kløverød 
 

Ville gjerne bidra 
Mange av Veiviserns 
lesere kjenner Trine. 
Hun har vært å se i kirka 
vår fra hun var ganske 
lita. Nå har hun blitt 23 
år, har giftet seg med 
Svein Kåre (”Sveini”) 
Sivertsen, og sammen 
bor de på Gulset. Til 
sommeren er hun ferdig 
utdannet sykepleier og 
kunne da gjerne tenke 
seg en jobb på sykehusets 
barneavdeling. 
- Nei, jeg ble ikke spurt 
om å være ungdomsleder, 
jeg ringte Sveinung Vaa-
gen og sa jeg godt kunne 
ta jobben! Det ble først 
litt stille i andre enden, 
men så ble han glad, 
minnes Trine i telefonen 
fra Røyveien på Gulset. 
- Jeg så at det trengtes, 
og jeg hadde lyst. Jeg var 
imidlertid i tvil om jeg 
kunne klare det, men 
flotte ungdommer og 
gode voksne medhjelpere 
gjør meg optimistisk! 
 

Sykdom 
Du var kanskje ikke like 
optimistisk da du ble 
alvorlig syk for tre år 
siden?  
- Det var selvsagt et sjokk 
å få en kreftdiagnose. På 
den samme tida hadde 
jeg om dette på skolen 
og visste derfor mye om 
hvor alvorlig det var. Jeg 
må innrømme at jeg var 
litt redd av og til. Men 
jeg fikk en vellykket 
operasjon, og i mai i fjor 
ble jeg erklært frisk. Jeg 
tenker fortsatt en god 
del på sykdommen; det 
er til en viss grad med på å 
prege hverdagen nå også. 
 
Mange aktiviteter 
Trine snakker nok 
heller om alle tilbudene 
de unge nå har i menig-
heten vår.  
- Vi har hatt en veldig fin 
oppstart med koret! 
Mer glød og noen flere 
enn i fjor! I tillegg har vi 
”Etter skoletid” på onsdag 
ettermiddag. BOSS er 
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for gutter fra og med 
ungdomsskolen, mens 
”Jentegruppa” er en 
slags samtalegruppe med 
ulikt innhold. En onsdag 
i måneden har vi BLT
(Bønn, lovsang og tilbedelse), 
og hver fredag har vi 
”Fredagskveld”. Her 
bytter BOSS og Jente-
gruppa på å ta ansvar. I 
mange av tilbudene våre 
har vi kveldsmat eller 
middag. Dette er det 
voksne i menigheten 
som ordner, og det betyr 
veldig mye for trivselen 
blant de unge! 
 
Utfordringer….? 
- Det er en utfordring å 
få til opplegg som fenger 
både gutter og jenter. 
Det blir spennende å se 
om det som nå er i gang 
vil fungere bra. Styret har 
sagt at vi vil jobbe for å 
bevare de ungdommene 
vi har samtidig som vi 
har et håp om å få med 
noen nye; gjerne noen 
gutter!! For øvrig har 
det betydd mye å få 
engasjert flere voksne. 
Jeg kan ikke annet enn å 
være litt optimistisk, jeg! 

Ny generalsekretær 
Hovedstyret i Det norske 
Baptistsamfunn har 
startet arbeidet med å 
finne etterfølgeren til 
generalsekretær Magnar 
Mæland som slutter til 
sommeren. Menighetene, 
virkegrenene og misjoner 
skal innen 10. desember 
nominere inntil 3 kandidater. 

På nyåret vil hovedstyret 
samtale med aktuelle 
kandidater. På samarbeids-
rådet i februar vil de 
innkomne forslagene 
presenteres. Innstillingen 
vil foreligge i mai, og 
følge saksdokumentene 
til landsmøte på Lille-
hammer 7.-8. juli 2009. 
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Barne - og ungdomsarbeider  
 

Etter skoletid -  
nytt tilbud til ungdom! 

Det er sosialt og 
hyggelig å være her. 
Vi slapper av, har det 
hyggelig og kan hjelpe 
hverandre med lekser. 
Det sier ungdommene 
vi traff i baptistkirken 
en onsdag ettermid-
dag. De er med på 
vårt nye tilbud: 
”Etter Skoletid” 
 
av Hilde Evensen Holm 
 

Onsdag i kirken 
Det er onsdag ettermiddag 
- det er oktober og regn-
tungt ute. Inne i baptist-
kirken sitter blide jenter 
i sofaen, med pledd, stearin-
lys på bordet, frukt opp-
skåret i fat og varm te i 
romslige kopper. 
- Vi har det kjempekoselig 
her, også er det veldig 
kjekt for oss som er nye 
på ungdomskolen å få 

litt leksehjelp av de litt 
eldre ungdommene som 
er her! Det sier Martine 
fornøyd. Stine Marie som 
går 2. året på videre-
gående sier ”Etter skoletid ”- 
tilbudet er flott. Hun har 
lang reisevei mellom hjem 
og skole og da er det kjekt 
å få være i kirken om 
ettermiddagen, når hun 
likevel skal på korøvelse 
om kvelden. 

Det å spise middag sammen er viktig! Her er Mette, Kristin, Stine Marie, Simen, Birgit, Hege Kristine og Martine  
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- Det er sosialt og av-
slappende her og vi blir 
mer kjent med hverandre, 
smiler hun. 
 
Spise middag 
Barne- og ungdoms-
arbeider Birgit Andersen 
er primus motor for tilbudet. 
Hun rører energisk i 
grytene på ovnen da vi 
er innom, for det å spise 
middag sammen, er en 
viktig del av ”Etter skole-
tid” - opplegget. Det 
tennes stearinlys og dekkes 
på bordet og for 25 kroner 
får ungdommene en deilig 
middag.- Vi legger vekt på 
måltidet og fellesskapet 
rundt bordet.  
 
Aktivitetstilbud 
Vi har også aktivitets-
grupper og det skal være 
tid til å gjøre lekser og 
slappe av, sier Birgit. 
Aktivitetene som er lagt 
opp er blant annet jobbing 
med leire og makrame. 
Det er dramagruppe og 
det skal være juleverksted i 
tida før jul. Det blir også 
tilbud om malekurs. 
Jeg får hjelp av andre 
voksne til dette så vi er 
flere her. Dette å ha noen 
trygge voksne tilgjengelig 

for ungdommene er 
selvsagt også en sentral 
del av satsingen, sier 
Birgit Andersen. 
 
Alle er velkommen 
Kirken er åpen for ung-
dommene fra kl 14 og 
fram til Con Amore 
øvelsen starter kl 19. 
- Så langt er vi en 10-15 
ungdommer her. De 

aller fleste hører til i 
ungdomskoret og vi ser 
at disse ettermiddags-  
timene styrker fellesskapet 
ungdommene imellom. 
Men vi ønsker også å nå 
nye ungdommer som 
ikke kjenner oss fra før. 
Så vi kommer til å sette 
opp plakater på skolene 
i nærheten, sier Birgit. 
 

Birgit er blid og romslig til stede for ungdommene på onsdag ettermiddagene  
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Baluba og Kinderegg - barnas søndagskole 
 

Gruppeleder på Baluba! 

På Baluba er det 
mennesker som er 
gruppeledere. Men 
hva gjør en gruppe-
leder på Baluba? Gry 
Vaagen har denne 
oppgaven og ønsker 
at enda flere skal få 
oppleve den gleden 
det er å snakke med 
barna.  
 

av Gry Vaagen 

Gruppeleder 
Et Balubamøte starter 
med felles undervisning 
til alle barna, og deretter 
går de i grupper, oppdelt 
etter alder. På disse 
gruppene får barna 
snakke om dagens tema, 
vi ber sammen og har 
leker og konkurranser. 
Gruppeleder og en hjelpe-
leder samarbeider om 

opplegget i de ca 30 
minuttene vi holder på. 
 
Hjelp til gruppeleder 
Vi som jobber med Baluba 
har valgt å bruke Norsk 
søndagsskoleforbunds 
materiell «Sprell Levende».  
Det gir undervisningen 
en rød tråd og mye god 
hjelp til oss som er gruppe-
ledere. Opplegget gir 
gruppelederen forslag til 
spørsmål rundt dagens 
tema, bønneemner som 
passer til temaet og  tips 
til leker eller aktiviteter. 
Gruppelederen velger ut 
de elementene han eller 
hun liker best. Vi som 
jobber som gruppeledere 
er veldig fornøyd med 
”Sprell levende” fordi det 
er grundig, men samtidig 
krever minimalt med 
forberedelser.   
 
Forberedelse  
Selv bruker jeg i under-
kant av en time den uka 
jeg har gruppelederansvar 
på Baluba. På søndagen 
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Hvordan 
integrere?  
Mandag 1. desember 
kl. 18.30, kommer 
Mette Marie Bommen 
til Skien baptistkirke.  

Mette Marie er integra-
sjonsleder i det Norske 
baptistsamfunn. Sammen 
med Peter Ngaidam, som 
er integrasjonspastor, 
arbeider hun med å 
hjelpe mennesker som 
kommer til Norge som 
flyktninger.  
 
Du er hjertelig velkommen 
til å høre Mette Marie 
Bommen. Hun vil fortelle 
om sine erfaringer og 
hjelpe oss til å lære mer 
om andre kulturer og 
nasjoner. 
 
Vel møtt til en lærerik 
og nyttig temakveld! 

møtes vi så 45 minutter 
før møtet for å gjøre klar 
rommene og be sammen. 
Vi prøver å få til at man 
ikke har ansvar for mer 
enn tre gruppesamlinger 
i løpet av et halvår. 
 
Fire viktige verdier 
Vi tror at Baluba har en 
viktig funksjon i menig-
heten vår. Baluba er bygd 
på fire viktige verdier; 
trygghet, vennskap, glede 
og kunnskap. Trygghet 
fordi barna blir kjent med 
voksne og andre barn på 
egen alder. Barna får 
utvikle vennskap ved at 
de møtes regelmessig i 
denne trygge rammen. 
Glede fordi gruppe-
samlingen også består 
av leker og konkurranser.  
Kunnskap fordi barna lærer 
mest av det de sier selv 
og det de hører av hver-
andre, når de samtaler 
om dagens tema.  
 
Snakke med barna 
Målet til gruppelederen 
er ikke bare å gjennom-
føre et program, men å 
hjelpe barna til å se hvor-
dan det de har hørt og 
sett på undervisningsdelen 
kan ha direkte konse-

kvenser for deres liv. 
Det kan være litt hektisk 
akkurat når det står på, 
men det å snakke og be 
sammen med barna gir 
ny energi. På Baluba 
snakker Gud gjennom 
barna. 
 
Mange barn 
Vi som jobber med Baluba 
kan glede oss over at det 
stadig kommer nye barn 
til kirken vår. Men et 
økende antall barn gir oss 
også nye utfordringer. 
Den siste tiden har ut-
fordringen vært å tilby 
barna et godt nok gruppe-
tilbud. Derfor behøver vi 
flere gruppeledere med 
på teamet vårt for å klare 
å gi barna trygghet, venn-
skap, glede og kunnskap.  
 
Kom og prøv 
Vi tror at mange i menighet 
vår kan være gode gruppe-
ledere for barna våre. Om 
du tenker at dette kan være 
noe for deg, så vil vi gjerne 
ha deg med. Det er fullt 
mulig å først prøve seg som 
hjelpeleder. Så ta kontakt 
med Gunn Andresen, 
Bente Hoppestad eller 
Gry Vaagen hvis du er 
interessert i å få vite mer. 
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Startet i et bakeri i 1609 

400 år siden første baptistmenighet 
Siste helga i juli 2009 
inviterer EBF – Den 
europeiske Baptist-
føderasjonen til 400 
års jubileumsfeiring 
av verdens første 
baptistmenighet i 
Amsterdam.  
 
av Jan Sæthre 
 
Bakeri 
Menigheten ble dannet i 
lokalene til et bakeri som 
produserte skipskjeks. 
Menighetsledere var 
engelskmennene John 
Smyth og Thomas Helwys, 
som sammen med en liten 
gruppe forfulgte kristne 
hadde flyktet fra England. 
 
Informasjon 
400 år senere vil baptistene 
igjen møtes i Amsterdam. 
RAI-kongresssenter er 
arenaen hvor samlingene 
vil foregå 24.-26. juli 
2009. Det er opprettet 
en egen hjemmeside for 
konferansen med adresse 
www.amsterdam400.org 
i tillegg finnes også 
informasjonen på baptist-

samfunnets hjemmeside 
www.baptist.no Deltaker-
avgiften fra Vest-Europa 
er 195 Euro. Inkludert i 
denne prisen er også 3 
måltider. Kostnader til 
overnatting og reise kommer 
i tillegg. Den enkleste 
reisemåten fra vår del av 
landet, vil være å fly med 
KLM direkte fra Sandefjord 
til Amsterdam. Det er nå 
åpnet for registrering, og 
påmeldingene er i ferd med 
å komme inn til EBF-kontoret 
i Praha. Kongresshallen 
har 1750 sitteplasser, så 
det gjelder å melde seg på 
så snart som mulig. 
 

Program 
Amsterdam 400 er en 
unik mulighet til å feire 
baptistbevegelsen gjennom 
400 år og samtidig kunne 
fange visjonen om å være 

et vitne for Jesus Kristus 
i dag. Programmet for 
konferansen omfatter 
talere fra ulike deler av 
verden som David Coffey fra 
England, Raquel Contreras 
fra Chile, Vacheslav 
Nesteruk fra Ukraina og 
Neville Cullam fra Jamacia. 
I tillegg vil ulike europeiske 
sang- og musikkgrupper 
delta. Aktuelle seminarer 
med engasjerende tema er 
en annen del av programmet. 
På lørdagen forlater del-
takerne kongresshallen 
for å bevege seg i til 
sentrum av Amsterdam 
og stedet for menighets-
dannelsen i 2009.  
 
Jan Sæthre koordinerer 
deltakelsen fra Norge. 
Ved eventuelle spørsmål 
kan han kontaktes. 
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En ny container er 
på plass utenfor kirka. 
Det er et tegn på at 
en ny misjonsdugnad 
i Sierra Leone nærmer 
seg. 
 
av Jan Sæthre 
 
Dugnad 
Oppgaven denne gangen 
er å sette i stand en bolig 
til den eneste doktoren 
på sykehuset i Lunsar. 
Boligen er fullstendig 

ødelagt etter borgerkrigen 
på slutten av 1990-tallet. 
Det trengs en fullstendig 
rehabilitering. I tillegg til 
dugnadsjobben blir det 
også kontakter med 
lokalsamfunnet og vår 
vennskapsmenighet i 
Freetown. Målet er å 
sende 3 dugnadsgjenger 
på til sammen 12 personer. 
Den første gruppa vil reise 
ut 13. mars 2009 og den 
siste gruppa er ferdig 3. 
mai.  

Container 
Containeren på utsiden 
av kirka skal fylles med 
både bygningsmaterialer, 
men også klær, skolesaker, 
leker og sykler. De fleste 
har sikkert noe og avse, 
og det er kjærkomment i 
Sierra Leone. Åge Skyer og 
Jarle Stensbøl koordinerer 
arbeidet med å fylle 
containeren. Ta derfor 
kontakt med dem om 
du ønsker å bidra med 
noe. 

Hjelpearbeid 

Misjonsdugnad i Sierra Leone 

På skolebesøk i Siierra Leone 
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Dette er et ønske og 
et spørsmål til alle 
dere som står på 
søndagens ansvars-
lista nå i høst. 

 

av Ragnhild Aasheim 
 

Programteam og guds-
tjenesteteam er i gang 
med planleggingen av 
vårhalvåret 2009 i 
Baptistkirken.  

Litt tidlig, synes du kanskje? 
Det er mange brikker 
som skal falle på plass, 
og noen av dem gjelder 
ansvarslisten for  søndager. 
Vi håper at du som dette 
året har hatt en tjeneste 
eller flere, også vil være 
med på ansvarslista for 
søndagene i vårhalvåret 
2009. 

Hvis du imidlertid ikke 
ønsker det, så kan du 
skrive, ringe eller sende 
en sms til: 
 
Ragnhild Aasheim  
senest 13.november.  
E-postadresse 
ragnaash@online.no 
Telefon 35 53 00 62  
Mobil 958 64 209. 

www.hoyskolen.org 

Ansvarsliste for våren 2009 

Skien baptistmenighet trenger din økonomiske støtte ! 

Gaver kan sendes konto 2680.34.04266 
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Syv jenter og 2 gutter 

Konfirmanter våren 
2009 

Årets konfirmanter  
består av 2 gutter og 
7 jenter. De samles 
annenhver onsdag i 
villaen. Undervisnings-
opplegget som de 
bruker heter Tentro.  
 
av Sveinung Vaagen 
 
I september var de på 
weekend på Kalvøysund 
festning utenfor Arendal 
sammen med konfirmanter 
fra baptistkirker på 
Sørlandet. I november blir 
konfirmantene med ung-
domsgruppa til Trovassli, 
og i januar skal de en 

langhelg til Vatnar sammen 
med konfirmanter fra 
baptistkirker på Østlandet. 
Undervisningen avslutter 
med forbønnsgudstjeneste 
for konfirmantene søndag 
10. mai – 2009 kl. 11.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Veronica Iordache og Sindre 
Aasheim er også to av årets 
konfirmanter. 

Fra venstre: Mathilde Juve-Andresen, Synnøve Odden,  
Kjersti Solvang Foss, Mina Marie Flatebø, Even Bunting,  

Kine Ølmheim Gurholt og Mari Hole. 

Program i 
november  

 
9. november 10:30 
Gudstjeneste 
Sveinung Vaagen taler. 
Pål Ellefsen & Jenny 
Brynsholmen synger. 
BALUBA. 
 
16. november 17:00 
Sang– og musikkmøte 
Tribute to Andrea 
Crouch 
Harald Edvardsen taler. 
Con Amore, Basis,  
Tove Holst Skyer, 
Eva Dønnestad og flere 
andre. Dåp.  
BALUBA. 
 
23. november 17:00 
Gudstjeneste 
Lys i mørke 
Sveinung Vaagen taler.  
Karianne Raflund & 
Annette Vala Larsen synger.  
Kinderegg. 
 
30. november 15:00 
Adventsmøte 
Jesus er verdens håp 
Jan Arnth Larsen taler 
Fokus på Rut’ s bok 
Pål Ellefsen synger 
Advents - BALUBA 



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

Lørdag 13. desember 
kl. 16.00 kan du ta 
deg en liten pause i 
julehandelen.  Det 
er julekonsert i 
Skien baptistkirke. 
 
av Kari Sæthre 
 
Vi får besøk av Soul 
Stirring Sisters. Gruppen 
består av 4 jenter, som 
alle studerer musikk ved 
Høyskolen Staffeldtsgate 

i Oslo.  De begynte å synge 
sammen høsten 2008. 
Gruppen er en vokalgruppe 
som hovedsakelig synger 
gospel og soul. Frem-
tidsplanene våre nå, er å ha 
konserter, og kore solister 
forteller Åselill Sæthre.  
 
Nå før jul har Soul 
Stirring Sisters 3 jule-
konserter i Oslo. De av-
slutter sin julekonsert-
turne i Skien. På jule-

konsertene vi skal holde, 
vil Eyolf Dale spille piano. 
 
Jentene kan love en hel time 
med kjente og ukjente 
julesanger forkledd i soul 
og gospel som møter 
jazzimprovisert piano.  
Konserten koster kr. 100 
for voksne og kr. 50 for 
ungdom og studenter.  
Se deres hjemmeside på 
www.myspace.com/
soulstirringsisters  

Lørdag 13. desember kl. 16.00 

Soul Stirring Sisters - Julekonsert 

Fra venstre: Anette Vaaler, Åselill Sæthre, Hanne Birgitte Omdal, Sonja Thingbø  

Innhold 
 

 

 

Gruppeleder på BALUBA 

Barna ønsker voksne som kan 
prate med dem 

Sidene 10 - 11  

Etter skoletid 

Onsdag ettermiddag er kos, 
middag, lekselesing og aktiviteter 

Sidene 8 - 9  

Misjonsdugnad  

Containeren er på plass utenfor 
kirken. Hjelp oss å fylle den 

Sidene 13 

Nr. 4/2008 - Årgang 22 

Skien Baptistmenighet 

Bruk dine gaver! 




