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Lørdag 20. mars og søndag 21. mars

Menighetshelg med Roland Hellsten!
Lørdag 20. mars og
søndag 21. mars får
menigheten besøk
av Roland Hellsten
fra Sverige. Det blir
menighetshelg for
hele familien. Hellsten
vil undervise om hvordan være ”Åndelige
foreldre.”
av Kari Sæthre

Roland Hellsten er utdannet psykolog, i tillegg til å være utdannet
pastor. Han er 66 år og
er nylig blitt pensjonist.
Hellsten har tidligere
jobbet i Saronkirken i
Göteborg, samme menigheten som vår tidligere
pastor, Ingemar Fhager,
jobber i. Han har også
vært pastor i misjonskirken
på Hönö i Göteborgs
skjærgård, samt vært

lunsj sammen, som vi bestiller og spleiser på. Det
blir god tid til å snakke
sammen. Vi skal også får
tid til litt kaffe og frukt.
Dagen avsluttes kl. 16:00.
Søndag 21. mars
Vi møtes til gudstjeneste
kl. 10:30. Roland Hellsten
taler. Det blir solosang
av Anette Vala Larsen
og burmeserne vil også
misjonær i Etiopia. De delta med sang. For barna
siste 10 år har han vært blir det Kinderegg.
pastor i baptistkirken, På søndag kan du få kjøpt
Tabernaklet i Göteborg. middag i kirken. Thang
koker middag til alle.
Lørdag 20. mars
Dagen starter kl. 11:00. Komiteen ønsker alle
Barna har sitt eget opp- hjertelig velkommen til
legg hele dagen, som Birgit kirken denne helgen.
Andersen har ansvar for. Det er ingen påmelding,
Roland Hellsten under- men det gjør ikke noe
viser om ”Være åndelige om du sier ifra at du
foreldre”. Dette er tema kommer til Kari Sæthre
for hele helgen. Vi spiser mobil: 995 91 71 4
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Jubileumsåret!
Den 22. april 1860 stiftet Frederick Ludvig
Rymker den første baptistmenigheten i Norge,
nemlig ”Baptistmenigheden i Porsgrund og
Solum”. Dette ble seinere til Skien baptistmenighet. 150 år og like ung - kan vi si det om oss?
Jeg tar en liten titt inn i menighetens virke, for å
prøve å finne svar. Mandag formiddag og finner noen
kvinner som betjener bønnerommet vårt. Dette må
være menighetens hjerte, tenker jeg.
Mandag kveld kommer og mange rom i kirken fylles
med ulike komitémøter. Tirsdagen kommer og kvinnene
møtes på Allehånde. Onsdagen begynner tidlig på
ettermiddagen med ”Etter skoletid” og kirken ”koker”
med ulike ungdomsaktiviteter, konfirmantarbeid og
korsang.
Så kommer torsdagen. De yngste er i fokus og det
forteller meg at vi faktisk kan si at menigheten vår like
ung. Det ”mysser” med unger over alt. Trall holder
til i underetasjen og ca. 40 - 50 barn fordeler seg i
de ulike rommene. Oppe i kirkesalen øver Logos
med ca. 20 barn.
Fredagen og lørdagen er litt stille dager, men noen
er innom og vasker og pusler rundt, for å gjøre det
pent. Noen mennesker forbereder søndagens møte
på ulik vis. Det kan også hende at ungdommen slår
seg ned foran storskjermen i underetasjen og ser
på fim. Og så kommer søndagen med gudstjeneste
og liv. Gjennomsnitten viser at det er kommer over
100 mennesker hver søndag. Jeg får svar …
Vi er like unge og vi er også rikelig velsignet fra vår Herre.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Den utfordrende
arven!
av Jan Arnth Larssen

Menigheten vår er 150
år. Det skal feires!
Vi er litt stolte av at
vi er landets eldste
baptistmenighet. Vi
har overtatt en arv som
er enormt verdifull, - og
forpliktende. Hvordan
har vi forvaltet den?

Eksempelvis: Du skal bygge
hytte, og et absolutt krav
er at den ikke skal ligge
lenger unna kirken enn
at du kan delta på gudstjenesten søndag formiddag.
Sverre Halvorsen tenkte
slik, og gjennomførte
tanken! De satte menigheten og tjenesten for Gud
Paulus sa følgende til sin så høyt at mye annet måtte
venn og medarbeider vike. Først Guds rike,
Timoteus: "Ta vare på den det var prioriteringen.
fagre skatt som er deg
overgitt." 2.Tim. 1,14. Å ta vare på den åndelige
Så viste han til den åndelige arven er noe hver enkelt
arv Timoteus hadde etter av oss har ansvar for.
sin mor og mormor.
Det handler om å ta vare
på sitt daglige forhold til
For oss er det også i første Gud, om å ta til seg åndelig
rekke snakk om en åndelig mat gjennom bibel, bønn
arv fra de som har gått foran og menighetsfellesskap,
og bygget vår menighet, om å ville prioritere tid
fra Rymkers tid til i dag. og penger for å bygge
Mange av dem gjorde valg Guds menighet. Det er
som vi synes er både under- på grunn av menneskers
lige og utenkelige for oss. brennende hjerter for Gud,
at vår menighet eksisterer

Jan Arnth Larssen

i dag. Og det vil være på
grunn av våre brennende
hjerter at neste generasjon
skal få en åndelig arv, slik
Timoteus fikk.
Materielt sett har vi forvaltet arven godt. Vi har en
nesten ny gjeldfri kirke,
og menigheten har hatt
flere kirker før denne.
Kirken er et viktig redskap
for vårt organiserte
menighetsliv, men vi vet alle
at det er fordi mennesker
er "brennenede i Ånden"
og vil tjene Herren, at vi
har bruk for et kirkebygg.
Ingen gave fra oss til den
unge generasjon i jubileumsåret ville være større, enn opplevelsen av
mødre og fedre, slekt og
venner med brennende
hjerter for Guds rike.
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Mitt
Sangvers Vi gratulerer
Mona Solvang
Skyer

Verdenskongress Honolulu 28. juli - 1. august

Hawaii Kick Off!

97 år
Edith Helstedt, 12. mai
85 år
Bjørg Irene Møller, 21. januar
60 år
Sven Olav Knutsen, 22. april
Reidun Johannessen, 18. mai
Øivind Midteide, 5. juni

Ein fin liten blome i
skogen eg ser,
I granskogen
diger og dryg,
Og vent mellom mose
og lyng han seg ter.
Han står der så
liten og blyg.
Sei ottast du ikkje i
skogen stå gøymd.
Der skuggane
tyngje deg må?
- Å nei, for av Herren
eg aldri vert gløymd,
til ringaste blom
vil han sjå.

40 år
James Htun, 5. april
Gro Juve - Andresen, 7. april
Nan Mu Chit, 4. mai
Tone Liljeberg, 19. mai
Birgit Andersen, 27. mai
Anne - Marie S. Dønnestad, 31. mai
30 år
Van Tha Sui Ram Ling, 19. mars
Nyfødte
Marte og Kjetil Fjelddalen, en jente, Nora,
11. februar
Nye medlemmer
Lian Biak Hu Sapai ( Ahu) - 14. februar
Ngun Bor Cin Sapai ( Abor) - 14. februar
Van Ci Sapai - 14. februar
Tha Hnem Sapai ( Tha Tha) - 14. februar

Con Amore med venner synger på gudstjenesten 7. februar

Til sommeren reiser
Con Amore med
venner, nok en gang på
verdenskongress.
Denne gangen går
ferden til Honolulu
28. juli til 1. august.
Vi reiser allerede 23. juli
for å synge i en kinesisk
menighet i San Francisco.
av Julie Evensen Holm

Det er en stor gruppe
fra menigheten som skal
reise over dammen denne
sommeren. Blant dem er
også et nokså nytt kor!
Ungdomskoret Con Amore,

sammen med noen evige
unge sjeler fra Basis skal,
synge på kongressen.
Koret består i skrivende
stund av ca. 30 flotte
sangere, og bandet av 3
dyktige musikere. Eyolf
Dale skal spille tangenter
og perkusjon, Ruben Oma
på bass og Thomas Johansson
er med på trompet.

denne første helgen.
Repertoaret til koret er
variert og består av 6 låter
som berører sjangere som
soul, jazz og tradisjonelt
gospel. I løpet av denne
første helgen fikk vi øvd
inn 3 sanger som vi også
var så heldige å få synge
på gudstjeneste i kirken.
Det skal øves iherdig i 3
helger til, utover våren og
Vi møttes til første øvings- sommeren.
helg i februar og fant
umiddelbart tonen.
Jeg vet at jeg gleder meg,
Åselill Sæthre er korleder og det har jeg stor tro på
og musikalsk ansvarlig, og at jeg ikke er alene om!
gjorde en kjempe innsats

av6
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Chin Christian Family in Telemark

Søndagens
program

Gud er god - Pathian cu a tha!

21. mars 10:30
Gudstjeneste
Roland Hellsten. Kinderegg
28. mars 10:30
Gudstjeneste
Kjell Holtet. Kinderegg
Familien til Thang fra Skien 1. april 18:00 Skjærtorsdag

Fellessang under gudstjenesten i kirken.

Det er lørdag formiddag
den 13. februar. Det
”koker” bokstavlig
talt på kjøkkenet i
kirken. Masse nydelig
mat tilbedres. Det er
Chin Christian Family
in Telemark, som
skal ha møte.
av Kari Sæthre

Chin Christian Family in
Telemark, er en stor gruppe,
som består av alle kristne
chin familier i Telemark.
De er alle flyktninger fra
chinstaten i Burma og
snakker chin. Nå bor de
på ulike steder i Telemark,
som Ulefoss, Gvarv, Bø,
Langesund og Kragerø.

Gruppa velger et styre som,
planlegger hvor møter og
andre samlinger skal være.
Za Kung Mang To fra
Ulefoss, er nå leder for
Telemark, sammen med
fire andre.

Det synges fellessanger,
som Lian Biak Hu Sapai
fra Skien leder.
Chung Thawng Hlawn
Ching Lal fra Bø, leder oss
trygt og godt gjennom
gudstjenesten. Jeg får
lytte til nydelig solosang
og duettsang fra Langesund. Hele gruppen fra
Ulefoss deltar også med
sang. Det samme gjør
gruppen fra Langesund.
Og alle er med og bidrar,
både store og små.

På gudstjenesten i dag er
det ca. 60 stykker med
både barn og voksne. I
dag er det en stor gruppe
fra Langesund, som jeg
allerede har hilst på, nede
på kjøkkenet. De har i
dag hovedansvar for mate,
noe som går på rundgang, forteller de meg. Selv om jeg ikke kan chin,
sitter jeg og følger med.
Når alle er vel på plass i Bønnene og vitnesbyrdene
kirkesalen begynner møtet. forteller med at det er

den samme Gud, som vi
taler om og henvender
oss til. Det er det som
er så godt å merke, selv
om språket hindrer meg
i å forstå alt.
I dag er det Cung Uk Tu Cin
Zah fra Langesund, som
taler Guds Ord. Noen
får ord får jeg med og
sitter igjen med takknemlighet over at Gud
er god - Pathian cu a tha.

Jeg reiser hjem med en stor
velsignelse i hjertet Disse
menneskene, som mange
er en del av vårt menighetsfelleskap, har i dag fått
berike mitt kristenliv.
Tusen takk til dere alle!

Fellesgudstj. i Langesund
4. april 11:00 1. Påskedag
Gudstjeneste.
Arne Holte. Nattverd
11. april 17:00
Gudstjeneste
Solveig Tufte Johansen. Baluba
18. april 10:30
Gudstjeneste
25. april 17:00
Sammen i kirken
2. mai 10:30
Gudstjeneste.
Jan Arnth Larssen. Baluba
9. mai 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Sveinung Vaagen. Kinderegg

Når møtet er ferdig, blir
alle invitert til nydelig
middag i underetasjen.
Langesundgruppa er ferdig
med maten og serverer
suppe, ris og kjøtt. Maten
smaker nydelig og praten
går. Jeg har skjønt at mat
er viktig når de samles,
og helst noe varmt og i
alle fall ris.

16. mai 10:30
Gudstjeneste. Jan Sæthre
17. mai 18:14
Nasjonalfest
23. mai 11:00 1. Pinsedag
Fellesmøte i Porsgrunn

Alle bidrog så godt de kunne!

30. mai 17:00
Gudstjeneste.
Helge Terje Gilbrandt
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Hektiske forberedelser til sommerfest

Ønsker baptister fra hele
landet velkommen til Skien!

Skien Baptistmenighet
er vertskap for landsmøtet i år. Sett av
dagene 6.-11.juli.
Da braker det løs
med mye spennende
og innholdsrikt program for alle aldersgrupper. Det skal bli
flotte dager i Skien!
av Hilde Evensen Holm

Vi forventer at det kommer
omkring 1000 deltakere
til årets landsmøte/
sommerfest, sier Ingrid
Eikland. Sammen med
Harald Dønnestad står
hun i bresjen for det
store arbeidet som blir
nedlagt nå i månedene
fram mot storinnrykket
på Stevneplassen i dagene
fra 6.juli. Flere komiteer

er i sving, her er mye
logistikk og planlegging
som må være på plass,
for å sikre et vellykket
arrangement.
Jubileum og forhandlinger
Sommerfesten skal også
behørig markere at det er
150 år siden den første
baptistmenigheten ble

dannet i Norge. Det var
nettopp her i Grenland,
som den første menigheten tok form.
En naturlig del av sommerfesten blir derfor å markere
vår historie og egenart.
Det skal blant annet være
en stor jubileumsbankett
tirsdag 6. juli. Her blir det
festmiddag, som vi i Skien
tar det praktiske ansvaret
for, og et flott program
som ledelsen i baptistsamfunnet har ansvaret for.
De første dagene blir det
som det pleier, landsmøteforhandlinger. Alle
menighetene sender sine
representanter, og det
forventes at det kommer
omkring 200 deputerte.
Selve stevnet åpner onsdag
kveld- med stort åpningsmøte i en av de store
hallene på Stevneplassen.
Vi vil samle det meste
av arrangementene i
området på Stevneplassen.
Her skal ungdommene
ha sin egen hall med sitt
”Track”- opplegg og her
skal barna ha sine arrangementer. Vi inviterer til
senkveld- arrangementer
i kirken vår noen kvelder.
Her blir det kafé og ulike
menigheter vil ha ansvar

for et kveldsprogram, ofte skal tale, det skal også
med vekt på mye sang blant andre, Tony Peck
og Mette Marie Bommen.
og musikk.
Motto for landsmøte er
”Livskraft og glede”
Åndelig påfyll
På formiddagene vil det Det blir lagt vekt på at
være morgenbønn, lovsang- innholdet i mye av undersamlinger og bibeltimer. visningen skal bygge videre
på mottoet som er valgt.
Blant annet skal vår
tidligere pastor Ingmar Det blir også eget barneFagher undervise, sier Ingrid opplegg og familiemøter,
Eikland. Kai Tore Bakke
Fortsettelse side 10
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og ungene får også tilpasset opplegg under
møtene om kvelden.
Familievennlig
Fra komiteen som har
ansvar for barneopplegget
har Eikland fått melding om
at de har mye spennende
på gang; de sier blant annet:
”Sommeren er en tid for
felles opplevelser. Barn
elsker å oppleve noe
sammen med foreldre,
besteforeldre eller andre de
er knyttet til. Baptistenes
sommerfest er en glimrende
anledning for slike opplevelser. Torsdag, fredag
og lørdag formiddag er dere
velkommen til familiemøter.
Disse møtene blir helt
umulige å glemme. Hele
Bibelen blir fortalt på en
utrolig kreativ og morsom
måte. Både barn og voksne
får oppdrag som skal utføres
i løpet av dagen. Søndag
formiddag blir det barnemøte parallelt med gudstjenesten. Her forbereder
barna en overraskelse til
avslutningen på gudstjenesten.
Kveldsmøtene starter
allerede kl. 18. Den første
halvtimen er felles for hele
familien. Da synger også
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barnekoret. Etterpå har
barna egne aktiviteter til
kveldsmøtet er ferdig.
Under landsmøteforhandlingene og jubileumsmiddagen, er det egne
utflukter for barn i skolealder. Barn under skolealder, får tilbud om barnehage på dagtid.
Den som har meldt på barn,
får et eget skriv med utfyllende informasjon i god
tid før sommerferien
begynner. Vårt håp er at
denne uken vil gi både barn
og voksne større glede og
mer nytte av Bibelen.”
Musikk
Sang og musikk er en viktig
del av sommerfest. Det
blir barnekor, vi gleder
oss til stort besøk fra
England, når Hill Song
United kommer. Dette
er lovsangsgruppe med
høy internasjonal kvalitet
som vi gleder oss til å høre.
Det jobbes også med å
få et artistbesøk til
konserten på lørdag.
Her hadde vi faktisk langt
på vei lykkes med å få hit
svenske Carola(!) men
dessverre fikk vi ikke
dette i havn, sier Ingrid.
Nå jobbes det intenst med

å finne en ny kristen-artist.
Tolås-familien skal bidra
med sang og musikk i
møtene. Det vil også
noen av våre sangkrefter
i menigheten, og Åselill
og Eyolf Dale er med og
har blant annet ansvar for
midnattsgudstjeneste
torsdag kveld.

150 års jubileum i 2010

Frederick Ludvig Rymker Mannen med det varme hjertet
og et ustoppelig pågangsmot!

Et stort løft
Det er et stort løft for
menigheten å stå som
arrangør. Komiteene som
er i sving, koordinerer alt
fra bespisning, til transport, overnatting og
teknisk gjennomføring.
”Men vi trenger hjelp fra
dere alle sammen,” oppfordrer Ingrid. Vi trenger
parkeringsvakter og andre
som kan gjøre praktiske
ting. Det skal være vakter
på skolene, der det skal
være mulighet for overnatting, vi må ha masse
kaker og rundstykker til
kafeene våre, noen må
sørge for pynting og
dekorasjoner, osv.
Se på lister som henger
som oppslag i kirken,
eller ta kontakt om du
kan og ønsker å bidrasier Ingrid Eikeland.

Porsgrunnselva, like nedenfor gården Tolnæs, der den første dåpen skal ha funnet sted.

Frederick Ludvig Rymker
ble født i Stige nær Odense
på Fyn i Danmark, den
22. september 1819.
Han vokste opp i fattige
kår, og det ble så som
så med skolegangen.
Han dro til sjøs som
nittenåring og var sjømann i åtte år. Hans
sjømannskarriere fikk
imidlertid en brå slutt
da han på grunn av en
ulykke på båten mistet
det ene benet. Da jobbet
han på en båt som gikk

i stykkgodsfart på østkysten av USA. På sykehuset i Charleston, S.C.,
overga han sitt liv til
Gud og ble en kristen.
av Hans Otto Dønnestad
Kilder: Peder A. Eidberg,
”Det folk som kalles baptister”
Norsk Litteraturselskap 2003.
Hans Otto Dønnestad,
”Skien baptistmenighet 22.
april 1860 - 22. april 1980”

Rymker ble døpt og
medlem av First Baptist
Mariners’ Church i New

York, der han 1848, 29 år
gammel, fikk godkjenning
som predikant. To år senere
kom han til Danmark som
misjonær, og der begynte
han straks å holde møter,
dele ut traktater og selge
bibler og bibeldeler. I
tidligere år hadde han
praktisert litt som skomaker, og nå begynte han
å lage proteser for å tjene
litt ekstra til livets opphold. I 1852 stiftet han en
baptistmenighet i Odense
Fortsettelse side 12
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mente at ”… der måtte
ligge noget Urent under
på seks medlemmer.
Etter hvert utviklet det seg …” deres standpunkt.
en alvorlig konflikt mellom Spesielt gjaldt dette dåpen
Rymker og menigheten, og nattverden.
og det gjorde nok sitt til at
han begynte å se seg om Ustoppelig pågangsmot
etter andre arbeidsfelt. Rymker hadde stadig
Omsider falt valget på bekymringer når det gjaldt
økonomien, familiens
Norge.
situasjon og helse og
Veien til Porsgrunn ikke minst egen helse.
Noen ganger måtte han
Da Rymker dro fra
Fredrikshavn i september låne penger for å få nok
1857, var han usikker på til underhold av seg selv
hvor han skulle gå i land og familien, og kona og
i Norge. Han var nok barna var ofte syke.
mest innstilt på å dra til Ivrig som han var, dro han
Christiania, men på båten likevel rundt og hadde
traff han en kjent dansk møter, blant annet i Skien,
kristen, som skulle til Porsgrunn, Brevik, LangeSkien. Etter å ha samtalt en sund og Larvik. Og over alt
del med ham, bestemte gikk han med sitt treben,
Rymker seg like godt for som regel fram og tilbake
å bli med ham dit. Tre på dagen. Strekningen
måneder senere kom hans Porsgrunn – Larvik kunne
kone og to barn etter, og han på gode dager tilbakede leide et hus på Tolnæs legge på 7-8 timer. En gang,
i Porsgrunn. Fra da av ble under en strabasiøs og
Porsgrunn hovedbasen for smertefull tur i dårlig vær,
arbeidet hans. I begynnelsen falt han og brakk protesen.
hadde han litt kontakt med Og da utbrøt han:
lammersmenighetene, ”Kun i troen til min
men den ble ganske snart Frelsers Troefasthed er
meget dårlig. Presten G. jeg i stand til at utholde
A. Lammers karakteriserte i mine Prøvelser og
baptistene som bokstav- lidelser.”
treller og formalister og
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Fortsettelse fra side 11

Carl Gundersen Kongerød var
den første som ble døpt,
1. juledag 1858.

Dåp
Det var tilsynelatende små
resultater av Rymkers
arbeid og slit, og dette
gjorde ham ofte motløs.
Og da hjalp det heller
ikke at han slet med en
noe depressiv natur.
Etter ett og et halvt år
kom den første store
oppmuntringen, da en
ung gutt ved navn Carl
Gundersen Kongerød
meldt seg til dåp. Stor var
gleden da Rymker kunne
døpe ham i Porsgrunnselva
nedenfor gården Tolnæs
første juledag 1858.
Dette skal være første
gang en baptist utfører dåp

plan. Han la svært stor vekt
på de personlige samtalene,
og det resulterte bl.a. i
husbesøk, enkelte dager
opptil 15-20, sykebesøk,
forbønn for mennesker med
ulike behov, utdeling av
traktater og salg av bibler
og nytestamenter. Her
kommer hans varme hjerte
og brennende iver best
til sin rett. Han var nemlig
ikke kjent for å være den
store folketaler, noe som
vekslende og heller
dalende oppslutning om
Norges første baptist- møtene hans viser.
menighet
Den 22. april 1860 stiftet Fem års innsats i
Rymker den første baptist- Norge er over
menigheten i Norge, nemlig Litt før menighetsstiftelsen
Baptistmenigheden i Pors- i Porsgrunn ble Rymker
grund og Solum, med åtte sagt opp av American
Baptist Publication Society,
medlemmer. Stiftelsen
fant sted i Rymkers hjem en organisasjon som så
i Zimmermannsgården i langt hadde gitt ham en
Porsgrunn. Skien baptist- viss økonomisk støtte.
menighet fører sin opp- Dette gikk sterkt innpå ham,
rinnelse tilbake til denne og det dannet ikke akkurat
menigheten, og etter ca det beste bakteppe for
ett og et halvt år ble virk- stiftelsen av Norges første
somheten flyttet til Skien. baptistmenighet! Bakgrunnen
Menigheten fikk da navnet var at ABPS – i samarbeid
med Rymkers tilsynsmann,
Baptistmenigheden i
Porsgrund, Solum og Skien. A. Wiberg – ønsket å støtte
en ”dueligere Mand” i
Noe av det viktigste
arbeidet Rymker gjorde, Norge. Denne mannen
skjedde på det personlige var F. O. Nilsson, som i
i Norge. I løpet av 1859
døpte han ytterligere
seks personer. Den mest
dramatiske dåpen var
dåpen av Kari Christensdatter. Mannen hennes
nektet Rymker å døpe
henne, og truet med å
anmelde ham hvis han
gjorde det. Kari ble likevel
døpt, lik foran mannens
øyne, og han gjorde alvor av
sine trusler. Dette resulterte
i at Rymker fikk en advarsel fra byfogden.

august 1861 startet en seks
ukers offensiv sammen med
Rymker. Dette førte til et
gjennombrudd for baptismen
i området. Nilsson hadde
en mer pågående appell
til omvendelse og dåp, enn
det den stillfarne og beskjedne Rymker hadde,
og mange mennesker ble
omvendt og døpt. Etter
hvert forsto likevel Rymker
at hans tid i Norge var
ute. For det første gjorde
manglende økonomisk
støtte sitt, og for det andre
ble det etter hvert dårlig
oppslutning om møtene
hans.
Han skriver selv i sin
dagbok for 22. juni 1862:
”Her var ingen Forsamlinger
hele Ugen da ingen av
Mheden kom, ei heller
fremmede. I dag Fm var
een Søster her, vi læste i
Herrens Ord og bad med
hverandre. Saaledes er
den aandelige Tilstand
her meget beklagelig.”
I juli 1862 flyttet han tilbake
til Danmark med familien,
etter snaue fem års pionerog misjonsinnsats i Norge
og Grenland. Han døde
den 23. januar 1884, 64
år gammel.

Å
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Kreativiteten var stor på Vegårshei

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Juniorweekend!

www.musikktorvet.no

35 58 89 00

Torggata 9, 3724 SKIEN

35 52 89 50

www.hoyskolen.org

Onsdag 14. april
kl 19:00-21:00

Kom, hør og bli inspirert
av forfatteren av boka
Tro på hjemmebane
Mark Holmen

Skien Misjonskirke

Samlivsseminar
Skien baptistkirke
1. og 2. oktober
Ole Magnus Olafsrud
Kurset er for både ferske og
erfarne par, og det er like
aktuelt for dem som pleier å gå i
kirken som dem som ikke gjør det.
Spørsmål kan rettes til
Sveinung Vaagen på
mobil: 452 34 508

Skien baptistmenighet trenger din økonomiske støtte !

Gaver kan sendes konto 2680.34.04266

Kreativiteten var stor blant deltakerne på weekenden!

velge hobby, noe guttene
fra Skien gjorde. Det
endte med mye søl.
Noen av seminarene
som dans, film og band,
skulle fremføres på
møtet senere på dagen.
Møtene var underholdene,
og leirpresten Kent Remi
av Hege Kristine Eikland og
Westergren fikk ungene
Amalie Kløverød
til å le med sin sangPå lørdagen var det mange stemme.
forskjellige seminarer
barna kunne velge mellom. Siste dagen fikk alle byene
De kunne bland annet utdelt steder, de skulle
Vi har vært på Vegårshei
igjen. Denne gangen
som ledere på juniorleir. Leiren er fra 3-7
klasse. Det er alltid
koselig på leir. Mange
kjente, og man blir alltid
kjent med noen nye.

vaske/rydde. Vi (Amalie
og Hegesnu) fikk ansvaret
for å vaske alle vasker
og speil i brakkene. Det
var helt greit med tanke
på Anita og Mona som
fikk vaske doene. Guttedoen luktet nemlig alt
annet enn godt.
Juniorleir på Vegårshei
er over for denne gang.
Vi koste oss, og gleder
oss til neste gang!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
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Lørdag 20. mars og søndag 21. mars

Menighetshelg med Roland Hellsten!
Lørdag 20. mars og
søndag 21. mars får
menigheten besøk
av Roland Hellsten
fra Sverige. Det blir
menighetshelg for
hele familien. Hellsten
vil undervise om hvordan være ”Åndelige
foreldre.”
av Kari Sæthre

Roland Hellsten er utdannet psykolog, i tillegg til å være utdannet
pastor. Han er 66 år og
er nylig blitt pensjonist.
Hellsten har tidligere
jobbet i Saronkirken i
Göteborg, samme menigheten som vår tidligere
pastor, Ingemar Fhager,
jobber i. Han har også
vært pastor i misjonskirken
på Hönö i Göteborgs
skjærgård, samt vært

lunsj sammen, som vi bestiller og spleiser på. Det
blir god tid til å snakke
sammen. Vi skal også får
tid til litt kaffe og frukt.
Dagen avsluttes kl. 16:00.
Søndag 21. mars
Vi møtes til gudstjeneste
kl. 10:30. Roland Hellsten
taler. Det blir solosang
av Anette Vala Larsen
og burmeserne vil også
misjonær i Etiopia. De delta med sang. For barna
siste 10 år har han vært blir det Kinderegg.
pastor i baptistkirken, På søndag kan du få kjøpt
Tabernaklet i Göteborg. middag i kirken. Thang
koker middag til alle.
Lørdag 20. mars
Dagen starter kl. 11:00. Komiteen ønsker alle
Barna har sitt eget opp- hjertelig velkommen til
legg hele dagen, som Birgit kirken denne helgen.
Andersen har ansvar for. Det er ingen påmelding,
Roland Hellsten under- men det gjør ikke noe
viser om ”Være åndelige om du sier ifra at du
foreldre”. Dette er tema kommer til Kari Sæthre
for hele helgen. Vi spiser mobil: 995 91 71 4

Innhold

Sommerfest i Skien
Sidene 8 - 10

Nye medlemmer
Søndag 14. februar ble to
chinfamilier ønsket velkomme
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150 års jubileum
Historien om Rymker og hans
virke i Norge
Sidene 11- 13

Forventing i
fellesskapet !

