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Desember er tid for 
ro og forbereding til 
vår store høytid -  
Julen. Ta deg tid til 
julekonsert i kirken. 
 
av Kari Sæthre 
 
Soul Stirring Sisters består 
av fire jenter med bakgrunn 
fra musikklinja ved Høg-
skolen i Staffeldtsgate i 

Oslo. De fire vokalistene 
møttes høsten 2008 med 
et ønske om å berøre og 
bevege lytterne med sine 
stemmer. Med både egne 
og andres arrangementer 
har de utviklet sin helt 
egne tilnærming til soul- 
og gospelmusikk, og de har 
spilt flere konserter i Oslo-
området det siste året.  
Julekonserten består av 

elegant behandling av mer 
og mindre kjente sanger 
man forbinder med julen, 
alt fra gospel/jazz/soul til 
de kjente og kjære.  
Pianisten Eyolf Dale deltar 
på flygel.  
 
Konserten koster kr. 100 
for vokse. Gratis for alle 
under 15 år. Billetter 
kjøpes ved inngangen. 

Skien baptistkirke - Søndag 13. desember kl. 18.00 

Soul Stirring Sisters - Julekonsert! 

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

Innhold 
 

 

 

Ungdomsarbeidet 

På onsdager fra kl. 14.00 er 
det masse ungdommer i kirken 

Sidene 6 - 7  

Flott gudstjeneste! 

Barnevelsignelse, medlemsopptagelse, 
dåp og konfirmanter... 

Sidene 8 - 9  

Honolulo Hawaii 

28. juli til 1. august har du mulighet 
til å delta på verdenskongress 
 

Sidene 12 -13 
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Vakker mørketid! 

Skien Baptistmenighet 



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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Mørketid! 
 

I dag falt den første snøen i Siljan. Vinteren 
gjør sin innmarsj om vi vil eller ei. Klokka er 
stilt en time tilbake og kveldene blir utrolig 
fort mørke. Svineinfluensa herjer og masse-
vaksinering er i gang. En kan ikke unngå å bli tatt 
med i debatten om det er lurt å bli vaksinert. 
Mange ting skjer som gjør at mørketiden kan 
bli både dyster og trist. Men du og jeg være med 
på å snu den til en flott og ”varm” årstid.  
 
Ja, vinteren kan være hard på mange måter. Ikke 
bare mot naturen, men også mot mennesker som 
kjenner at mørket tynger. Det er her at du og jeg, 
som ser lyst på livet, kan hjelpe til med å spre lys 
og varme, selv om det regner eller snør ute.  
Hvordan gjør vi så det? Det er den velkjente leksa 
med å bry seg om dem en omgås. Kaffe eller kaker er 
godt å kunne by på. Det skaper ofte inngangsporten 
til en god samtale. Og denne samtalen kan igjen 
være med på å løfte et menneske, slik at hverdagen 
blir lettere og bedre. Ja - tenk så enkelt og dog så 
vanskelig. Men vi har jo lov å prøve.  
 
Og så denne svineinfluensaen. Den virker farlig den. 
Noen mener også at vaksinen er farlig . Men jeg, 
som den staute helearbeideren jeg er, jeg er blitt 
vaksinert. Det har jeg gjort for ikke å spre smitte til 
alle dem jeg omgås med. Og jeg har greid meg bra 
etter at vaksinen ble satt.  
 
Så spre litt lys og varme og det skader ikke om 
denne varmen kommer fra Guds kjærlighet til deg. 
 

Kari N. Sæthre 

Veiviser’n 
Ansvarlig redaktør: Kari N. Sæthre 

Medarbeider: Hilde E. Holm 
 

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  

 

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 
 

Tid for Gud arbeider 
Michael Østenstad  41 26 89 90 
 

Søndagsskolen 
Bente Hoppestad 35 59 02 70 
Gry Vaagen 35 71 01 20 
 

Trall 
Anne G. Therkelsen 90 92 04 57 
 

Logos 
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26 
 

Friluftsgutta 
Richard Skyer  46 44 49 11 

 

Ungdomsgruppa 
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11 

 

Con Amore 
Rikke Anthonisen  92 83 67 38 
Lena Mari Bjørnsvik 

 

Basis 
Jenny Brynsholmen 35 50 01 22 

 

Allehånde 
Randi Larssen 35 52 94 60 

Apostlenes gjerninger 1.3 
«Etter å ha lidd døden, 
sto han levende fram for 
dem med mange klare 
bevis på at han levde.» 
Jesus stod opp fra de 
døde. Graven var tom, 
og han var sammen med 
apostlene i førti dager 
før han ble tatt opp til 
himmelen.  
 
Vi skal være vitner 
Alle mennesker kan få 
erfare at Jesus lever i 
dag. Vårt oppdrag er å 
være vitner om at dette 
er sant, og om at det 
forandrer alt.  
 
Er Guds Ord sant? 
Noen tenker at det hele 
er en ordentlig røver-
historie. Noen sier at 
det bare er god fantasi 
og ønsketenkning som 

får kristne til å tro at 
Jesus lever i dag.  
 
Jesus - en overraskelse 
For det første: Hverken 
jeg eller noen andre 
kristne fant på historien 
om at Gud ble et men-
neske, at han ble kors-
festet for å sone verdens 
synd og overvant døden 
ved å stå opp fra de døde 
tredje dag.  
De første kristne skjønte 
ingenting før etter at 
dette hadde hendt.  
For meg kom historien 
som en stor overraskelse. 
Det var først da jeg selv 
erfarte Jesus, at jeg ble 
overbevist.  
 
Lykkelig uten Jesus? 
For det andre: Jeg 
kjenner mange som 
lever gode, lykkelige liv 

uten å tro at Jesus lever 
i dag. De tror at når de 
dør, så er alt slutt.  
 
Jesus oppsøkte meg! 
Sannsynligvis kunne jeg 
også hatt det godt uten 
å tro på Jesus. Det var 
ikke jeg som oppsøkte 
noe å tro på. Det var 
Jesus som oppsøkte 
meg. Han kom til meg 
utenfra. Jeg fikk se at 
jeg er skapt for å leve 
sammen med Gud.  
Jeg fikk se at dette livet 
leves i evighet, og at sorg 
og smerte og døden ikke 
kan ødelegge det. 
 
Så godt at det er sant! 
Noen sier at det er for 
godt til å være sant. 
Jeg, for min del, synes 
bare at det er så godt 
det er sant! Derfor gir 
jeg troen videre. 

Andaktshjørnet 
 
 

Gi troen videre! 
 
av Sveinung Vaagen 
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Sveinung Vaagen  
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Vi gratulerer 
 
 
 
85 år 
Mya Sein Shein, 4. desember 
 
70 år 
Arne Johannes Holte, 18. oktober 
 
50 år 
Randi Hansen, 7. oktober 
Gro Sandra Aspelund Gonsholt, 13. desember 
 
40 år 
Leif Gregersen, 30. oktober 
Morten Andreas Flatebø, 1. november 
Nina Paulsen, 6. november 
 
30 år 
Tawk Hre Van Ngiang, 8. desember 
Silje Marie Knutsen. 30 desember 
 
20 år 
Tha Kler Soe Shein, 20. oktober 
Even Aasheim, 10. desember 
 
 
Nyfødte 
Marika Caspara og Tor Henry Hetland, en jente, 
Sarah Olivie, 1. september 
 
Magnhild Haugen Larssen og Ruben Larssen, en 
gutt, Leon, 9. oktober 

Mitt  
Sangvers 

 

Sofie  
Juve - Andresen 

Jesus du er oppreist 
Og satt ved Faderens høyre 

hånd i himmelen 
Og ved din oppstandelse 

Har du vist deg som Guds 
Veldige Sønn 

Du er over hver makt og 
myndighet 

Over hvert velde og  
herredømme 

Over hvert navn som 
nevnes kan 

Ikke bare i denne verden, 
men også i den kommende 

verden Jesus du regjerer 
i evighet! 

 
fra "Herre over alt" 
av Rudi Myntevik  
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Nygifte 
Anne Lene Madsen og Jon Erland Hårstad,1. august. 
Solbjørg Andersen og Kenneth Ausland, 8. august 

 
Døpte 
Sondre Stensbøl, 20. september 
Charlotte Hjort,  20. september 
Van Tin Sung Ramling (Vai Vai), 20. september 
Mari Thommesen, 20. september 
 
Nye medlemmer 
Margareth og Johan Olsen Eikstad, 23. august  
Mette Helen Aasland, 20 september 
Brang Nu Bok Tong, 18. oktober 

 
Død 
Marit Bakkevold 1. september 

Fra venstre: Mari Thommesen, Charlotte Hjort, Sondre  
Stensbøl og Van Tin Sung Ramling (Vai Vai) 

 

Menighetsnytt! 
av Kari Sæthre 
 

Pastor 
Menighetsmøtet 26. oktober, 
gikk enstemmig inn for å tilby 
Sveinung Vaagen fast pastor-
stilling i 100 %. Han har 
takket ja til stillingen. 
 

Misjon 
Tjenesteutvalget har lagt frem 
en 5 års plan for misjon, 
sammen med misjonsgruppa. 
Avgjørelse for hvor menig-
heten ønsker å satse, blir tatt 
på menighetsmøtet den 
23. november.  Aktuelle 
prosjekter er dugnader i 
samarbeid med DNB eller 
EBM. I Sierra Leone ønskes 
finansiering av pastorlønnen 
i en overgangperiode i 
Victory Baptist Fellowship 
og  menighetsplantning i 
det nordlige Sierra Leone. I 
tillegg ønsker en å støtte 
evangelisering i Kongo og 
undersøke mulighetene for 
arbeid i Burma. 
 

Burma 
Syv burmesere fra Chin, et 
ektepar og en familie på fem, 
kom fra Malaysia onsdag  
28. oktober. De blir boende 
i Skien kommune. Så ta 
godt i mot dem. 
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Onsdager i kirken 

Ny giv i ungdomsarbeidet! 

Onsdagene er ung-
dommens dag i bap-
tistkirken. Fra klokka 
14 og utover etter-
middagen og kvelden 
er 20-25 ungdommer 
fra 13 år og oppover 
sammen i kirkens 
underetasje. Felles 
måltider, aktiviteter, 
lekselesing, band/ 
korøvelse og 
konfirmanttreff står 
på menyen. 
 
av Hilde Evensen Holm 
 

Onsdagstilbud 
Denne høsten er opp-
slutningen veldig bra om 
onsdagstilbudet til unge. 
Et stort konfirmantkull på 
15 ungdommer samt flere 
litt mer ”voksne” unge, 
tilbringer mange timer 
sammen. 
- Vi legger vekt på tilhørig-
het, fellesskap og musikk-
opplevelser. Det er bra 
dekning med voksne som er 
tilstede for ungdommene 
her, og det ser ut til å være 
et bra grep å legge konfir-
mantundervisninga til 

disse onsdagene, sier 
pastor Sveinung Vaagen. 
Han forklarer at kirken er 
åpen for ungdommene 
fra kl 14. Da kommer de 
første direkte fra siste 
skoletime. Utover etter-
middagen kommer flere til, 
også en del fra videre-
gående skole. Dessuten 
er det bra oppslutning fra 
burmesiske unge som 
kommer til Skien fra sin 
skole på Ulefoss eller i Bø. 
 
Fellesskap 
I tillegg til lekselesing, 

Lekselesning er en av aktivitetene på onsdager 
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aktiviteter, surfing på 
internett og ”bare det å 
henge sammen”- så er 
måltidene og fellesskapet 
rundt middag og kvelds-
mat veldig viktig. 
Det er Anette Stensbøl som 
har tatt på seg ansvaret for 
å koordinere innkjøp og 
tillaging av mat. Hun 
er også i miljøet utover 
ettermiddagen. 
- Dette er en kjempe-
hyggelig ting å være med 
på. Ungdommene er så 
positive og blide, sier Anette. 

Vi treffer også Mary, Dawt, 
Vai Vai 9.og 10.klassinger 
fra Ulefoss. De sitter bøyd 
over mattematikkleksene 
og er glad for kyndig hjelp 
fra Odd Kløverød, som er 
her for å hjelpe til etter sin 
arbeidsdag på Menstad 
Ungdomsskole. Norsken 
er det aller vanskeligste 
skolefaget mener jentene, 
som sier de har stort 
utbytte av onsdagstreffene, 
både sosialt og i forhold 
til leksehjelpen. 
Andre ungdommer vi 

snakker med gir også uttrykk 
for at de trives godt. 
- Det er så hyggelig og 
koselige folk her og vi 
føler oss alltid velkommen 
her, sier Amanda og Mari. 
Den ettermiddagen vi er 
på besøk er aktiviteten å 
male og dekorere et av 
rommene i villaen. Andre 
ganger er det f.eks. volley-
ball, det har vært laget 
film, eller det er mer 
hobbybaserte aktiviteter. 
- Annen hver onsdag er 
det konfirmantundervisning 
sier Vaagen. Han forteller 
at de eldste ungdommene 
hjelper til i undervisningen, 
og bidrar i samtaler og 
med sine erfaringer. 
Svært verdifullt mener 
pastoren. 
 
Kor og musikk 
- Kor og musikktilbud 
er heller ikke borte, selv 
om det ikke er noen 
voksne til å lede koret i 
år. Noen av de eldste 
jentene har tatt ansvar 
og nå øves det både i 
band og i et lite kor. 
Flott at musikktradisjonen 
i ungdomsmiljøet som 
går helt tilbake til tidlig -
70 tall tas vare på, mener 
Sveinung Vaagen. 

Middagsmåltidet er et viktig fellesskap 
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Gudstjeneste søndag 20. september kl.10.30 
 

En flott høytidsstund i kirken! 

Kom til gudstjeneste. 
Det er ikke kjedelig, 
for her skjer det mye. 
Søndag 20 . september 
gikk det slag i slag 
med gode inntrykk, 
som lagret seg som 
nydelige minner. 
 
av Kari Sæthre 
 
Barnevelsignelse 
Klokken er halv elleve og 
kirken fylles av forventnings-
fulle barn, spente ung-
dommer og snakkesalige 

vokse. Birgit Andersen 
og Tid for Gud arbeider, 
Michael Østenstad, setter 
det hele i gang.  
Det synges og snart er 
det barnevelsignelse av 
lille Lilli Marie Aasland. 
En nydelig sekskløver 
entrer plattformen og 
hele familien Aasland, 
følger ivrig med på hva 
pastor Sveinung Vaagen 
sier. Lilli Marie blir bedt 
for og får en barnebibel 
til et minne om dagen. 

Medlemsopptagelse 
Men dette er ikke bare 
Lilli Marie sin dag. 
Mamma, Mette Helen, 
ønskes også velkommen 
som medlem. Sveinung 
ber for henne oppford-
rer menigheten til å ta 
vel i mot henne. 
 
Baluba 
De barna som er over 
tre år, går sammen med 
balubadyret til Baluba, 

Foran: Jørgen Skyer og Biak Cung Lian Thawng Za Kung (Tong Tong). Fra venstre: Htoo Ker Ser Shein, 
Fredrik Aasen, Simen Andersen, Camilla Hjort, Solveig Stensbøl (bak), Biak Thawng Uk,  

Amalie Kløverød, Martine Horrigmo, Malin Holte Apalnes (bak), Mayar Bashir, Van Tin Sung Ramling 
(Vai Vai). Hege Kristine Eikland og Kout Mai Chit var ikke tilstede da bilde ble tatt. 
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som er søndagskolen i 
kirken.  
 
Konfirmanter 
Når det har roet seg litt, 
sitter mange spente 
ungdommer og følger 
med. Nå er det vår tur, 
kan en se at de tenker. 
Konfirmantene er klare. 
Tidenes største kull med 
15 konfirmanter. Ikke alle 
er tilstede, men på en lang 
rekke står de på platt-
formen slik at vi får se dem 
og beundret dem. Det er 
fem gutter og ti jenter 

som skal konfirmeres 
til neste år i mai. 
 
Dåp 
Men det er enda flere 
ungdommer, som har møtt 
frem av helt spesiell grunn. 
Fire ungdommer ønsker 
å bli døpt. Disse fire er 
Sondre Stensbøl, Charlotte 
Hjort,  Van Tin Sung 
Ramling (Vai Vai) og Mari 
Thommesen. 
Pastor Sveinung tar imot 
dem på plattformen.  Alle 
har vanlige klær på seg. 
Sveinung forteller symbo-

likken. - Når dere døpes i 
vanlige klær er det et 
symbol på at det gamle 
mennesket begraves i 
dåpen. Etter dåpen tar dere 
på dere hvite kjortler, som 
dere skal ha på så lenge 
dere er i kirken i dag, sier 
Sveinung. - Dere blir hvite 
og reine og det symboli-
serer at Jesus har renset 
dere og gitt dere et nytt 
liv, formidler pastoren.  
En for en blir de døpt etter 
at de har bekjent at de 
tror på Jesus og ønsker 
å la seg døpe. 
 
Tale og avslutning 
Sveinung Vaagen taler over 
Apostlenes gjerninger 2.14. 
Temaet er - Hev stemmen. 
Vi må ikke være redde 
for å snakke om Jesus 
og å gi Guds ord videre. 
De som er blitt døpt entrer 
igjen plattformen i hvite 
kjortler og blir bedt for 
og ønsket velkommen 
som medlemmer. 
Gudstjenesten avsluttes 
med en bønnestund før 
alle inviteres til kirkekaffe. 
Gudstjeneste er ikke noe 
kjedelige greier. Her kan 
du få mange velsignelser 
som peker på en god og 
kjærlig Gud. 

Familien Aasland  
Foran fra venstre:  Andreas og Synniva. Bak: Mette Helen med 

Lilli Marie på armen og Bård med Signe Mathea på armen 
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Ny lederstruktur snart 2 år 
 

Nytt fra utvalgene! 

Det er snart 2 år siden 
menigheten la om  
lederstrukturen. Det 
gamle menighetsrådet 
ble erstattet med 12 
personer, fordelt på 4 
likestilte utvalg. På 
menighetsmøte i sep-
tember fortalte de ulike 
utvalg om sitt arbeid. 

av Kari Sæthre 
 
Tjenesteutvalget  
Harald Dønnestad  leder 
utvalget sammen med 
Ragnhild Aasheim og 
Ragnhild Grønseth. 
Hovedoppgaven for ut-
valget er å koordinere 
menighetens tjeneste innen 

gudstjeneste, smågrupper, 
diakoni og misjon. Utvalget 
har også som oppgave å 
veilede mennesker til å 
finne sin tjeneste i menig-
heten. Mye tid er brukt 
til å få oversikt over og 
evt. opprette nye kontakt-
person for alle under-
gruppene. Det ble sendt 

Noen fra ledergruppa. Fra venstre: Ragnhild Aasheim, Jan Arnth Larssen, Ragnhild  
Grønseth, Harald Dønnestad, Harald Hem, Helge Hole, Gunn Andresen og Kari Sæthre 
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ut brev til alle medlemmer 
for å få respons på hva 
de kunne tenke seg å 
gjøre i menigheten. Dette 
brevet ble det noe respons 
på, samtidig som med-
lemmene i utvalgene ikke 
greide å følge opp i forhold 
til å ta personlige henven-
delser til alle i menigheten. 
Så - ønsker du å gjøre noe 
i menigheten, ta kontakt 
med tjenesteutvalget. 
Tjenesteutvalget har i dag 
hovedansvar for små-
gruppene. De jobber også 
med hvordan vi kan følge 
opp nye medlemmer. En 
annen utfordring er de 
medlemmer som har 
kommet til kirken som 
vi ikke lenger ser noe til. 
 
Familieutvalget  
Gunn Andresen leder 
utvalget sammen med 
Annette Stensbøl og 
Ingrid Eikland. Utvalgets 
hovedoppgave er å holde 
kontakt med de ulike 
gruppene inne barne - 
og ungdomsarbeid, kor 
og familiearbeid. Familie-
utvalget sammen med 
pastor, er de nærmeste 
overordnede til Tid-for-
Gud arbeider. Utvalget 
står for praktisk gjennom-

føring av foreldrefester, 
kurs og lignende. Glad-
melding fra etter skoletid - 
20–25 ungdommer møtes 
hver onsdag. Opplegget 
videreføres av Anette 
Stensbøl, Tid for Gud med-
arbeider Michael Østenstad 
og Sveinung Vaagen. 
 
Driftsutvalget 
Reidun Johannessen leder 
utvalget sammen med Helge 
Hole og Jarle Stensbøl. 
Hovedoppgaven for ut-
valget er å ivareta den 
daglige driften av menig-
heten innen administrasjon, 
økonomi, media og eiendom. 
Utvalget fremmer også regn-
skap og budsjett til års-
møtet. Utvalget setter opp 
vaskelister og ordner med 
ulike dugnader for at 
kirkeeiendommen skal 
se pen ut. Villaen trenger 
oppussing, men det tas 
neste høst – etter lands-
møtet.  
 
Strategiutvalget 
Kari Sæthre leder utvalget 
og er menighetsleder. 
Jan Arnth Larssen og Harald 
Hem er også i utvalget. 
Hovedoppgaven er å 
utvikle og koordinere 
menighetens arbeid og 

planer, fremme arbeidsmål 
samt samordne saksliste til 
menighetsmøtet og ivareta 
menighetens eksterne 
relasjoner og represen-
tasjoner. Det har ansvar 
for de ansatte og har 
medarbeider-samtaler. 
Utvalget jobber med en lang-
siktig plan for menigheten, 
i samarbeid med pastor. 
 
Pastor  
Sveinung Vaagen er pastor 
og er fast medlem i Strategi-
utvalget. Han møter i til-
legg i tjeneste - og familie-
utvalget etter ønske fra 
dem. Pastorens oppgaver 
er kirkelige handlinger, 
sjelesorg, forkynnelse, 
dåp og barnevelsignelse. 
Viktig med hjemmebesøk 
før barnevelsignelse og 
dåp. Vigsler og begravelser 
er også oppgaver  pastoren 
ivaretar.  Konfirmasjon 
er et viktig arbeid. 
Pastoren ønsker at 
konfirmasjonsarbeidet 
skal være en start på et 
større ungdomsarbeid.  
 
På menighetsmøtet den 23. 
november skal strukturen 
evalueres, så møt opp og si 
din mening , slik at vårt 
arbeid kan bli bedre. 
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Baptistenes 20. verdenskongress 

Verdenskongress på Hawaii 
Baptister fra hele verden 
inviteres til inspirerende 
fellesskap og eksotiske 
opplevelser på Hawaii 
i juli 2010. Tema er 
lytt til ånden. Talere, 
kor og musikere fra 
hele verden vil delta. 
 
av Jan Sæthre 
 
Program 
Utreise skjer tidlig fredag 
morgen 23. juli med KLM 
fra Oslo eller Sandefjord.  
Vi flyr via Amsterdam til 
San Francisco, som vi 
ankommer tidlig på 
ettermiddagen, Transfer 
til hotell sentralt i byen. 
Lørdag er det en 3 timers 
sightseeing med buss i 
byen til Chinatown, 
Fisherman’s Warf og 
Golden Gate, for å nevne 
noen av stedene. Søndag 
ønsker vi å delta på 
gudstjeneste i en kinesisk 
baptistmenighet i Chinatown. 
Mandag formiddag er fri 
til å ta en titt på sentrum 
av byen, før vi på etter-
middagen reiser til fly-
plassen. Flyr til Honolulu 

og lander utpå kvelden. 
Etter transfer fra flyplas-
sen kommer vi til Ilikai 
Hotel & Suites hvor vi skal 
bo under hele oppholdet 
på Hawaii. Dette hotellet 
er i gangavstand fra 
kongressenteret. Tirsdag 
kan du selv velge hva du 
ønsker å gjøre, men vi 

bor ved Waikiki Beach. 
Pearl Harbour er heller 
ikke langt unna. Baptistene 
på Hawaii inviterer kvelden 
før kongressen starter 
til en spesiell samling på 
en av strendene med 
buffet og stemningsfull 
musikk. Onsdag kveld 
begynner den 20. 
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verdenskongressen til 
BWA. Da er det fullt 
program fram til og med 
søndag gudstjeneste. 
Detaljert informasjon 
finnes hjemmesiden 
www.bwanet.org  
Søndag kveld går flyene 
tilbake over Stillehavet til 
Seattle eller Minneapolis, 
derfra over Atlanterhavet 
til Amsterdam og deretter 
Norge med ankomst på 
formiddagen tirsdag 3. 
august. 
 
Kor 
Deler av ungdomskoret 
Con Amore supplert 
med deltakere fra Unge 
Voksne-koret Basis skal 
synge på kongressen. I 
tillegg inviteres andre 
deltakere til å være med 

å synge om de har lyst 
og anledning. Frist for å 
melde seg på koret er 
15. november 2009.  
Koret blir ledet av Åselill 
Sæthre og Eyolf Dale. 
Følgende øvelseshelger 
er planlagt i Skien i 2010: 5.
-7. februar, 9.-10. april, 
18.-19.juni og 16.-17. juli. 
Con Amore har tidligere 
sunget på verdenskong-
ressene i Buenos Aires, 
Houston og Hong Kong, 
i Birmingham. 
 
Pris 
Deltakeravgiften med 
overnatting i dobbeltrom 
er for voksne fra kr. 18.500, 
mens kormedlemmene 
betaler fra kr. 13.900 etter 
støtte fra NBUF og SBU. 
Tillegg for enkeltrom er 

kr. 5.000. Inkludert i prisen 
er flyreisen, transfer San 
Francisco og Honolulu, 
hotell og kongressavgift. 
Lunch og middag er ikke 
inkludert. Deltakerne er 
selv ansvarlig for å ordne 
pass, avbestillings– og 
reiseforsikring.  
 
Påmelding 
Påmelding skjer fortløpende 
til Jan Sæthre på epost 
jsaethre@online.no eller 
mobiltelefon 901 76 760. 
Det er begrenset antall 
plasser. Etter påmelding 
vil du bli fakturert et ikke 
refunderbart depositum 
på kr. 2.500. Det resterende 
beløpet blir fakturert med 
forfall 25. mars 2010, og 
dette er også siste tids-
punkt for påmelding. 

Overnattingene er på Ilikai Hotel & Suites i Honolulu 
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Torggata 9, 3724 SKIEN  35 52 89 50   

 35 58 89 00 

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

  boendreg@online.no 

Prinsessegata 5  3724 Skien   m-torvet@online.no   www.musikktorvet.no  

www.hoyskolen.org 

Skien baptistmenighet trenger din økonomiske støtte ! 

Gaver kan sendes konto 2680.34.04266 

Adventskveld torsdag 3. desember  
kl. 18.00 i kirkens underetasje 

 
Salg av hjemmelagde småkaker til jul 

Åresalg 
Trekning av hovedgevinstene fra loddbøkene 

Salg av kaffe, risgrøt og pølser 
Andakt 

 
Inntektene fra kvelden går til arbeidet vi støtter i Sierra Leone 

 
Gevinster til åresalg og utskrevne loddbøker kan levers til Solfrid eller Bjørg i komiteen 
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Ut på tur - aldri sur 

Friluftsgutta på tur 

28.-29. august reiste 
12 gutter på telttur 
til Fjellvannet. Turen 
var for de som går i 
5.klasse og eldre, og 
markerte starten på 
en ny sesong.  

 
av Harald Dønnestad 
 

Styrtregnet stoppet da vi 

parkerte bilene, og alt lå 
til rette for en kjempetur. 
Målet for turen var å 
padle ut til en av øyene. 
Med teltene på plass, og 
vindseil kveilet rundt noen 
trær, smakte det godt med 
Richards grillpølser. Han 
hadde kjøpt inn 100 pølser 
til fredag og lørdag - det 
var bare 10 pølser igjen 

da vi reiste hjem.  
Ellers i høst har det vært  
klatring i Himalayaparken 
med 23 gutter, turer, 
svømming og mye mer. 
Friluftsgutta er for alle 
gutter i grunnskolealder! 
Vi gleder oss til mange fine 
turer og opplevelser 
sammen med gutta!   

Gutter som elsker å være på tur 



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

Desember er tid for 
ro og forbereding til 
vår store høytid -  
Julen. Ta deg tid til 
julekonsert i kirken. 
 
av Kari Sæthre 
 
Soul Stirring Sisters består 
av fire jenter med bakgrunn 
fra musikklinja ved Høg-
skolen i Staffeldtsgate i 

Oslo. De fire vokalistene 
møttes høsten 2008 med 
et ønske om å berøre og 
bevege lytterne med sine 
stemmer. Med både egne 
og andres arrangementer 
har de utviklet sin helt 
egne tilnærming til soul- 
og gospelmusikk, og de har 
spilt flere konserter i Oslo-
området det siste året.  
Julekonserten består av 

elegant behandling av mer 
og mindre kjente sanger 
man forbinder med julen, 
alt fra gospel/jazz/soul til 
de kjente og kjære.  
Pianisten Eyolf Dale deltar 
på flygel.  
 
Konserten koster kr. 100 
for vokse. Gratis for alle 
under 15 år. Billetter 
kjøpes ved inngangen. 

Skien baptistkirke - Søndag 13. desember kl. 18.00 

Soul Stirring Sisters - Julekonsert! 

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

Innhold 
 

 

 

Ungdomsarbeidet 

På onsdager fra kl. 14.00 er 
det masse ungdommer i kirken 

Sidene 6 - 7  

Flott gudstjeneste! 

Barnevelsignelse, medlemsopptagelse, 
dåp og konfirmanter... 

Sidene 8 - 9  

Honolulo Hawaii 

28. juli til 1. august har du mulighet 
til å delta på verdenskongress 
 

Sidene 12 -13 

Nr. 3/2009 - Årgang 23 

Vakker mørketid! 

Skien Baptistmenighet 




