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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 
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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Slekt skal følge  
slekters gang! 

 

 
Baptismen i Norge har et historisk ”sus” 
over seg. Året 2010 rommer refleksjoner 
over menighetens historie og også baptismens 
opprinnelse, i et lite bakeri i Amsterdam 
for over 400 år siden. Mennesker har i 
generasjoner vært tro mot det de har 
trodd på, som sant og riktig. Baptismens 
budskap har gått fra slekt til slekt. 
 
Så sitter jeg her i Snurråsen i Siljan, et sted som 
neppe kan kalles for verdens navle. Få kjenner 
navnet på denne bygda. Men allikevel har baptismen 
også nådd hit også.  
I lille Siljan er det 42 mennesker som er baptister. 
Hvordan i alle dager har dette budskapet kommet 
hit? Siljan er ikke verdenskjent, men allikevel har 
mennesker blitt ”truffet” av denne ”baptismen” 
også her. 
Dette er fordi mennesker har vært villige til å dele 
med seg … dele med seg det gode budskapet som 
de har fått oppleve fra en sann og god Gud. 
Mennesker har hatt tro på at dette budskapet gir 
livskraft og glede. For å få denne troen har de hatt 
en egen opplevelse av Guds nærvær. Guds nærvær, 
setter mennesker i stand til å gjøre. Guds nærvær 
gjør mennesker i stand til å se at et arbeid ikke er 
unyttig og Guds nærvær gjør at generasjoner etter 
generasjoner aldri slutter med å gi det god, glade 
og livskraftige Ordet fra vår Gud videre. 
 

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 

Bare historie? 
Tenker du noen ganger 
på deg selv som perfekt? 
Jeg kan ikke huske sist 
gang jeg hørte noen si 
det om seg selv uten en 
viss ironi. Lever du i 
Guds plan? Det er svært 
sjelden jeg hører noen 
være overbevist om det. 
For mange virker Bibelen 
ganske fjern og eksotisk. 
Adam, Eva, Abraham, Moses, 
kong David, Jesaja eller 
Josef og Maria, Jesus, Peter, 
Johannes og Paulus. 
Historiene deres er gode 
historier, men det er også 
akkurat det de er… 
Historie.  
 
Bibelkunnskap 
De fleste kristne jeg 
kjenner, har bare fått 
kjennskap til deler av 
Bibelen. Selv folk som 
har gått i kirken i årevis, 
kan være usikre på 
bibelfortellingens rekke-
følge og hovedpoeng. 

Guds historie 
På Barnas sommerfest 
denne sommeren prøver 
vi å gjøre noe med dette. 
Barna (og voksne) får en 
underholdende gjennom-
gang av Bibelens viktigste 
historier. Meningen er å 
vise sammenhengen. 
Alle Bibelens små og 
store historier er deler 
av en stor historie, Guds 
historie. Guds historie 
er ikke bare historie. 
Guds historie er nå, og 
den handler om framtiden. 
Den er ikke fjern og 
eksotisk. Den er aktuell. 
Guds historie i Bibelen 
vitner om Guds plan.  
 
Guds plan 
Gud har en plan om å 
frelse verden, om å frelse 
ethvert menneske. Moses 
og David og Peter og 
Paulus passer godt inn i 
Guds plan, men akkurat 
nå er det noen som passer 

enda bedre. Du passer 
perfekt i Guds plan!  
 
Perfekt i Guds plan 
Bibelhistoriene forteller 
om mennesker som var 
viktige brikker i Guds plan 
for å redde mennesker. 
Du er en brikke som 
passer perfekt i denne 
planen nå. Gud har skapt 
deg til å være del av hans 
historie som passer 
perfekt inn i frelsesplanen. 
Du trenger ikke føle det. 
Jeg vil bare at du skal vite 
det. Takk Gud for at du 
passer perfekt inn i hans 
plan, så vil du snart se den 
store sammenheng fra 
Adam til Jesus, til deg, til  
himmelen. Det er en 
god historie. 

Andaktshjørnet 
 

Perfekt i Guds plan! 
 
av pastor Sveinung Vaagen 
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Sveinung Vaagen 
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Vi gratulerer 
 
93 år 
Lilly Agate Røsche Pederesen, 11. juli 
 
90 år 
Per Johan Holm, 10. september 
 
80 år 
Asbjørn Henry Kiste, 31. august 
 
70 år 
Berith Andresen, 10 juli 
  
60 år 
Dah Bee Htun, 21. juli 
 
50 år 
Jan Sæthre, 13. juli 
Kari Sæthre, 22 august 
Ole Petter Gonsholt, 27. oktober 
 
40 år 
Anne Genoveva Therkelsen, 13. juli 
Gunn Erna Wensaas Andresen, 16. september 
Anne Lene Madsen 5. oktober 
 
30 år 
Marita Sommer Holhjem, 21. juli 
 
Nyfødte 
John Bawi Hnin og Sui Sung, en gutt, Vanchan 
Bawi, 25 januar 
 

Mitt  
Sangvers 

 

Venke  Aasheim 

Du omgir meg! 
Du omgir meg på alle sider 
og held meg fast i di hand. 

 

Når min veg går gjennom 
tette skodda nær ved bratte 

stup og djupe vatn 
Då er du nær meg på alle 

sider, ja du leier gjennom vatn. 
 

Du omgir meg på alle sider 
og held meg fast i di hand. 

 

Når min tru er svak og motet 
svikter og eg kjenner  
kalde redsle vindar 

Då veit eg trass alt at du er 
nær meg, du har lova være 

med kvar ein dag. 
 

Du omgir meg på alle sider 
og held meg fast i di hand. 
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Program for 
sommeren 

 
Søndag 27. juni 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen. Berith og Aage 
Andresen  
 
6. - 11. juli landsmøte 
og sommerfest på 
Stevneplassen  
 
Søndag 18. juli 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen. Kari og Jan 
Sæthre  
 
Søndag 25. juli 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen.  

 
Søndag 1. august 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen. NBUF’s som-
merteam 
 
Søndag 8. august 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen. Jarle Øygarden 
og Berith Andresen  
 
Søndag 15. august 18:00 
Sommersøndag i under-
etasjen. Jan Arnth og 
Randi Larssen  
 
 

Ral Tawng og Sui Thlia Sui Tum Sung, en gutt, Kha 
Mh Ceu Lian, 21.april 
 
Lian Biak Hu (Ahu ) og Ngun Bor Cin (Abor)Sapai, 
en jente, Tha Hlei Par, 27. april 
 
Gideon Naung Naung Aung og Po Si Paw, 
en jente,  Jenny Wiwian, 12.mai 
 
Thawng Uk Lian og Sai Cuai Hmun Thang - en 
gutt, Jonas Dawt Chung Nang, 19.mai 
  
Nygifte 
Lise  og Vegard Quivey Flatebø, 22 mai 
 

Døpt 
Jon Viktor Lilienberg, 20. juni.  
 
Nye medlemmer 
Daniel og Salimata Harris, , 30 mai 
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Fargerikt fellesskap 

Fra Mexico til Norge og Skien 

Sandra og Bella vokste 
opp som søstre i Mexico. 
I dag bor de begge 
to i Skien med sine 
familier og har funnet 
en menighet å tilhøre - 
Skien Baptistmenighet. 
 
av Hilde Evensen Holm 

Det er så hyggelig å komme 
til kirken og oppleve at 
de eldre kjenner igjen 
meg og husker navnet på 
både meg og datteren min. 
Det varmer veldig, smiler 
Sandra. Hun bor sammen 
med mannen sin, Atle, 
og datteren Andrea (3) 

på Nenset. Da Veiviseren 
treffer henne er hun på 
besøk hos Bella, som bor 
på Bakken sammen med 
sin mann Alex, og barna 
Elisabeth (4)og David(3). 
De to damene er omtrent 
jevngamle og vokste opp 
sammen i kystbyen de 

Fra venstre: Sandra Kjeldsen og Belladira (Bella) Lanner 
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bodde i, ved Tampice på 
Golfkysten. Men egentlig 
er Bella tante til Sandra. 
 
Hvordan har det seg at 
de begge er i Norge? 
Jeg kom hit til Norge for 
12 år siden forteller Bella. 
Det var kjærligheten som 
brakte henne hit, smiler 
hun. Mannen Alex , han 
er halvt mexicansk, traff 
Bella da han var på ferie i 
hjembyen hennes. Siden ble 
det flytting og bosetting 
i Norge på de to.  
Sandra traff sin norske 
mann, Atle, da hun var på 
ferie hos Bella her i Skien 
for 7 år siden. Atle var 
nemlig Bella og Alex sin 
nabo den gangen. Nå lever 
de  to damene  langt borte 
fra familiene sine, men 
trives godt i Norge og 
Skien, forsikrer de. 
Jeg liker godt at det er så 
rolig her i Norge. Hjemme 
er det mye tuting og trafikk-
støy, det er høy musikk, alle 
snakker høyt og det er mye 
mennesker over alt, sier Bella. 
Sandra sier hun liker den 
norske naturen. Det er mye 
fjell og alt er så grønt. Jeg 
liker faktisk også snø og 
syntes det var spennende 
allerede da jeg kom hit, 

smiler hun. At det er stille 
og rolig her i forhold til 
hjemme er hun enig i. 
Min mor kom på besøk 
og lurte på hvor alle 
menneskene var, ler hun. 
Men det er en ting de savner, 
og det er mexikansk mat. 
Tacorettene mange nord-
menn spiser til fredagsmat 
er  ikke i nærheten av den 
opprinnelige maten, sier 
de to. I Mexico bruker man 
alt slags kjøtt eller fisk i taco, 
og tortilla er som det norske 
brødet og blir brukt til alt 
ting. De får ikke tak i mais-
deig her, så de kan lage egne 
lefser, og osten er også 
veldig annerledes, forteller 
de to. 
Sandra og Bella er begge 
i jobb. Sandra jobber som 
morsmålslærer på ulike 
skoler og hun jobber som 
hjemmehjelp. Mens Bella 
er ansatte på Meny Saga. 
Begge trives med å jobbe 
og sier det ikke var vanskelig 
å få jobb etter at de kom hit. 
Det dukket opp vikariater 
og muligheter etter at 
de hadde fullført norsk-
kurs. I dag snakker de 
meget godt norsk! 
Det er litt vanskelig å huske 
hvordan ordene plasseres 
i forhold til hverandre, det 

er annerledes på spansk, sier 
Sandra. Begge opplever at 
nordmenn i større grad 
kan litt spansk nå, og 
det syntes de er fint. 
 
Hvordan er menighets-
livet annerledes her enn i 
Mexico? 
Vi tilhørte en ganske liten 
menighet. Den startet som 
en husmenighet og har 
ekspandert, så i dag 
er det egen kirke for 
menigheten hjemme. 
Men vi var veldig nær 
hverandre og kjente 
hverandre godt i menig-
heten i Mexico. Det var 
vanlig å kalle hverandre 
for søstre og brødre, sier 
Bella. Hun savner litt den 
nærheten i menigheten her. 
Den er jo stor! Jeg kjenner 
ikke så mange, og nordmenn 
er kanskje litt reserverte?, 
sier hun.   
Sandra sier hun trives godt 
nå etter å ha brukt litt tid 
på å bli kjent. Hun hjelper 
til på Baluba og er med i 
bibelgruppe. Sandra skryter  
av at de eldre i menigheten 
er så flinke til å huske henne 
og komme bort å hilse på 
henne og familien når de 
er i kirken. Det betyr mye, 
sier hun.  
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5 nye menigheter 
Hovedstyret har fått 
søknader fra 5 menigheter 
til landsmøtet i år. Det 
norske Baptistsamfunn. 
Jerusalem Karen Baptist-
menighet i Evje, Olso 
Karen Baptistmenighet i 
Oslo, Karani Karen Baptist-
menighet i Risør, Oslo 
International Charismatic 
Church i Oslo med 
medlemmer hovedsaklig 
fra Nigeria og Ghana og 
en angolsk baptistmenig-
het i Oslo. Ved opptak 
av disse menighetene vil 
det være 89 menigheter 
i Baptistsamfunnet. Den 
langsiktige målsettingen 

vedtatt av landsmøtet i 
Bergen i 2007 er å ha 
100 menigheter i 2020. 
 

Generalsekretær 
Det er 2 gode kandidater 
som ny generalsekretær. 
Terje Aadne er innstilt 
fra Hovedstyret, med 
Øystein Lode på andre 
plass. Hovedstyret var 
delt på midten under 
avstemningen, og leders 
dobbeltstemme avgjorde 
rekkefølgen. Det forventes 
også en jevn avstemningen 
under landsmøtet. Det 
er nå gått ett år siden 
Magnar Mæland sluttet i 
stillingen. 

 
Ny leder 
Per Øvergaard er fore-
slått som ny leder, etter 
Jan Sæthre som har fra-
sagt seg gjenvalg. Øver-
gård har vært nestleder 
i hovedstyret de siste 6 
årene. 

6.-11. juli 2010 
 

Sommerfest for alle 
baptister i Skien 
 
Skien baptistmenighet er vertskap for årets 
landsmøte og sommerfest i Det norske 
Baptistsamfunn. Det er i år 150 år siden 
menigheten ble dannet og 21 år siden det 
forrige gnag var landsmøte i Skien. Årets 
motto er Livskraft og glede. Det preger et 
kirkesamfunn som har 23 nye menigheter 
på 7 år. 
 
av Jan Sæthre 
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Programmet for sommerfesten 

 

Tirsdag 6. juli 
09.00 Landsmøteforhandlinger. 
18.00 Jubileumsbankett. 
 

Onsdag 7. juli 
09.00 Landsmøteforhandlinger. 
17.45 Åpningsmøte*. Kai Tore Bakke taler. 
21.00 Misjonskveld fra Øst-Europa og Thailand med  
 Tony Peck, Elnur Jabijev og Øyvind Hadland. 
 

Torsdag 8. juli 
08.00 Adelfiafrokost. 
10.00 Morgensamling. 
12.30 Ulike utflukter. 
17.45 Kveldsmøte*. Tony Peck taler. 
23.00 Midnattsgudstjeneste med nattverd i Gjerpen 
 kirke. Åselill & Eyolf Dale og Kari Sæthre. 
 

Fredag 9. juli 
10.00 Morgensamling. 
12.00 HLT-lunsj i Skien baptistkirke. 
14.00 Seminar med Hillsong. 
17.45 Kveldsmøte*. Øystein Gjerme taler. 
21.00 Senkveld i Skien baptistkirke. 
22.00 Konsert med Hillsong London. 
 

Lørdag 10. juli 
10.00 Morgensamling. 
12.00 Flerkulturell gatekonsert i Skien sentrum. 
14.00 Temasamling Anti-traficking i Skien baptistkirke. 
16.00 Baptist-historisk selskap i Skien Baptistkirke. 
19.30 Kveldsmøte*. Mette Marie Bommen taler. 
21.00 Senkveld i Skien baptistkirke. 
22.00 Konsert med Norwegian Gospel Voices. 
 

Søndag 11. juli 
10.30 Gudstjeneste. Ingemar Fhager taler. 
11.00 Søndagsskole. 
 

* Barnesamling hver kveld fra 18.15 

Kveldskafe etter kveldsmøtene i Stevnehallen. 

Jubileumsbankett 
På tirsdagskvelden blir 
det jubileumsbankett 
med mange innbudte 
gjester. Banketten er 
samtidig åpen for alle 
og påmeldingsavgiften 
er 290 kr.  
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Det var vekkelse i 
Skien på 1930 tallet. 
De tre største frimenig-
hetene, misjonsfor-
bundet, pinsevennene 
og baptistene samlet 
fulle hus. Lokalene 
måtte utvides for å få 
plass til alle. Baptist-
menigheten fikk sitt 
nye hus i Hesselberggt. 
12, ferdig til jul i 1930.  
 
av Aage R. Andresen 

Hesselberggata 12 
Den nye baptistkirken hadde 
plass til 500 mennesker. 
Det fortelles at det var 
like mange på utsiden under 
møtene. Pastor Aksel Stabell 
var forstander fra 1928 
og ble i Skien frem til 1934. 
Han var ikke den store 
predikanten selv, men han 
visste å få tak i populære 
krefter. Særlig var det 
svenske evangelister som 
ble invitert. Stabell var 
godt likt i menigheten og 
da han ble pensjonist flyttet 
han til Skien og deltok med 
iver i menighetens arbeid 
fram til livets slutt. 
 
Mange døpte 
1932 var det året som 
det ble døpt flest. 102 
personer ble nye med-
lemmer dette året. På 
søndagene var det be-
standig møter både på 
formiddag og ettermiddag. 
I tillegg var det dåpsmøter 
på torsdag. De som ble 

frelst på søndag ble gjerne 
døpt på neste møte.  
 
Møtekampanje og uro 
To svenske predikanter 
var Valter og Georg Erixon. 
I begynnelsen av 1932 var 
de på møtekampanje i Skien. 
Valter hadde bl. a. tittel 
på sitt foredrag: ”Din 
undskyldning sett i sann-
hetens kikkert.”  11. februar 
starter Georg Erixon sin 
kampanje. Allerede den 
15. kan vi lese i Varden 
at det hadde vært, (sitat) 
”Uhyggelige og ondartede 
opptrinn under vekkelses-
møtene i Baptistkirken.” 
Det var kommunistene som 
da hadde stormet møtet. 
Forsamlingen måtte rømme 
til bønnerommene. Både 
forstander Stabell og vakt-
mester Leonard Larsen 
fikk tildelt flere slag. Så 
satte kommunistene i gang 
med å synge Internationalen, 
men menigheten stemte 
i en av sine seiersanger 

150 års jubileum i 2010 
 

Menigheten på 1930 tallet – 
et historisk tilbakeblikk 

Pastor Aksel Stabell  
1928 - 1934 
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og overdøvet fredsfor-
styrrerne.  Disse forsvant 
etter hvert, men Leonard 
Larsen fikk seg en skikkelig 
springskalle av Erling Boyesen 
når denne forlot møtet, 
forteller Varden. 
 
Korsang og musikk 
Sangen og musikken hadde 
klart stor betydning. Det 
var både  Musikkforening 
og kor. Her var det mange 
med og plattformen var 
full av glade sangere. 
Leder først på trettitallet 
var Arthur Hegge. Han spilte 
selv fiolin. Ved pianoet 
satt Ambjørg Sandell.  I 
tillegg var det mange som 
trakterte mandoliner, gitarer 
og fløyter. Anker Jacobsen 
var en habil fløytist. Han 
hadde sin faste plass bak 
på plattformen hvor han da 
trakterte sin tverrfløyte. 
Anker Jacobsen var også 
den som ledet barnekoret 
fra 1925. Han hadde selv 
trått sine barnesko i et kor 
i Skien kirke. Han var en 
habil solosanger som ofte 
ble brukt i møtene. Han 
sang  også duett sammen 
med Wolfe Henriksen. 
 
Musikkundervisning 
Per Thomassen var en viktig 

korpsmusiker i Skien. Han 
startet og dirigerte flere 
korps. I 1925 ble han 
medlem av Oslo 1. baptist-
menighet og kom tilbake 
til Skien og sluttet seg til 
vår menighet i 1931. 
Han flyttet inn i annen 
etasje i Baptistkapellet i 
Hesselberggt. 16 og drev 
derfra musikkundervisning. 
Han hadde da et søndags-
skoleorkester på 15 
medlemmer. På et bilde 
i Egil A. Gundersens, Per 
Thomassen og Thomassens 
gutter, finner vi bl.a. Odd 
Kjell Andersen, baryton-
saksofon,  Arthur Hegge, 
fiolin, Ingar Holmberg, 
kontrabass og Jens Døvik, 
klarinett. 
 
I 1936 overtok Wolfe 
Henriksen, f. 1914, som 
leder av Musikkforeningen. 
Han var en flink fiolinist 
og trakterte fela til både 
musikkforeningssangene 
og fellessangene. På fester 
var det et par musikk-
stykker som han og Ambjørg 
gjerne spilte: Nissenes 
vaktparade og Cavalleria  
rustikana.  Musikkforeningen 
økte antallet og var nok 
oppe i 70 medlemmer. Han 
hadde sin kone, Ambjørg, 

med som pianist. Adina 
Sandell, Ambjørgs søster,  
spilte cello og spilte gjerne 
med i Musikkforeningen. 
Wolfe, Ambjørg og Adina 
utgjorde en trio og hadde 
også hjelp av saksofonisten 
Kjell Andersen.  
 
”Utstasjonsmøter” 
Theodor Arnesen var 
forstander fra 1934 til 1939. 
Lørdagene var ung-
dommene engasjerte i 
utstasjonsmøter. Særlig 
i Gråten og Porsgrunn 
var det stor oppslutning. 
De fra Skien som var med, 
brukte selvfølgelig bena for 
å komme fram og tilbake. 

Wolfe Henriksen, musikk -
forenings- og ungdomsleder. 
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Tid For Gud, som er 
ledertreningsopplegget 
til NBUF, arrangerer 
i sommer også et 
sommerteam i sam-
arbeid med Holtekilen 
Folkehøyskole.  
Teamet er for unge 
ledere fra 16 år. 
 
av Kjersti Ingeborg Bildøy  og 
Inger Lise Salvesen  
 

Ulike oppgaver 
Vi skal være ledere på 
ulike leirer og stevner, i 
tillegg til å ha under-
visning. Temaene som taes 
opp i løpet av sommeren 
er blant annet bønn, 
worship & justice, leder-
trening, kommunikasjon, 
konflikthåndtering og 
coaching. Av leirer skal 
vi være med på JUBA 
2010 i Kornsjøbukta 

og ungdomsleiren på 
Vegårdshei. Vi er selv-
følgelig også med under 
sommerfesten, der vi 
skal ha litt praktiske 
oppgaver, i tillegg til at 
noen er med under barne-
arbeidet og noen på Track.  
 
Hvor skal vi bo? 
Under sommerfesten bor 
vi på Mæla ungdomsskole 
sammen med ungdommene 

Fokus på ungdommen 

Sommerteam 2010! 

Teamlederne fra venstre: Kjersti Ingeborg Bildøy og  
Inger Lise Salvesen  
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fra Track. Resten av 
sommeren i Skien, vil vi 
bo i Baptistkirken, dvs 
halve uke 26 og  uke 29 
til og med uke 31. 
 
Sommerteamet  
Vi har allerede hatt en helg 
sammen for å bli kjent 
med hverandre. Det var 
en flott helg hvor vi 
delte forventninger for 
sommeren, hadde mye 
sosialt, og begynte så vidt 
med undervisning og mentor-
samtaler. Teamet består 
av seks ungdommer; 
Boye Jørpeland, Kjetil 
Vågshaug, Anne Katrine 
Bækkelie, Karianne Louise 
Raflund, Cherry Laithang 
og Julienne Fariji Buhendwa.  
 
Takknemlige 
Vi er svært takknemlige 
til Skien baptistmenighet 
som åpner sine lokaler 
for oss, i tillegg til at de 
har valgt å støtte oss med 
mat. Vi håper å kunne gi 
noe tilbake til dere, ved 
å bygge relasjoner til 
ungdommer i byen og 
knytte dem opp mot 
menigheten deres.  
 
Ulike arrangementer 
De ukene vi blir i Skien 

ønsker vi blant annet å 
arrangere grillparty og 
volleyballturneringer. Så 
hold deg i nærheten av 
kirken uke 29-31, for vi 
har lyst til å bli kjent med 
deg! 
 
Undervisning 
I tillegg åpner vi noe av 
undervisningen for andre 
som ønsker å delta, og 
på den måten kan ung-
dommene som ikke hadde 
mulighet til å være med 
hele sommeren, få litt 
relevant undervisning. 
Temaer som er åpne 
er bønn, 1.juli, worship 
and justice, 2.juli,  
Bibelen i samfunnet, 24.juli 
og nådegaver,29.juli.  
 
Hva koster det? 
Det vil koste kr 100,- pr. 
dag inkludert lunsj, 
eller tre dager for kr. 225,-. 
For mer informasjon og 
påmelding, send mail til 
Kjersti; kibildoy@gmail.com. 
 
Vi gleder oss masse til 
å komme til Skien, og 
ber at dere blir rikelig 
velsignet tilbake for 
gjestfriheten deres! 

Undervisning 
sammen med 

sommerteamet! 
 
1. juli 10:00 -15:00  
Bønn  
 
2. juli 10:00 -15:00  
Worship and Justice 
 
24.juli 10:00 -15:00  
Bibelen i samfunnet 
 
29.juli 12:00 -16:30 
Nådegaver 
 
Undervisningen er i 
Skien baptistkirke -
underetasjen. 
 
HUSK PÅMELDING! 
 
Koster 100 kr pr dag. 
Om du melder deg på 3 
dager koster det 225kr 
for alle tre dagene, dette 
er da inklusiv lunsj.  
 
Påmelding skjer pr. mail 
til kibildoy@gmail.com, 
og minst en uke før 
undervisningsdatoen. 
Det er bindene påmelding, 
så kan du ikke komme 
må du likevel betale for 
undervisningen. 
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Skien baptistmenighet trenger din økonomiske støtte ! 

Gaver kan sendes konto 2680.34.04266 

Torggata 9, 3724 SKIEN  35 52 89 50   

 35 58 89 00 

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

www.hoyskolen.org 

 

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  

 

Gave til Veiviser’n 
 

Dette nummer av Veiviser’n,  
innholder en giroblankett som  

kan benyttes om du ønsker  
å gi en gave til Veiviser’n.  

Du kan også sende din gave  
direkte til konto 2680.34.04266 

 
Menighetsbladet sendes ut 4 ganger i 
året til alle medlemmer og til dem som 
ellers måtte ønske å få bladet tilsendt. 
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Nytt fra menigheten 

Valg av ulike verv! 

På menighetsmøte 
mandag 31 mai, var 
det valgmøte. Utvalg 
og verv i menigheten 
ble besatt med men-
nesker som ønsker å 
gjøre en jobb for at 
menigheten skal 
fungere. Veiviser’n 
ønsker å takke dem 
for den innsats de 
gjør og ønsker dem 
Guds rike velsignelse 
 
av Kari Sæthre 
 
Familieutvalget 
Gunn Wensaas Andresen 
gjenvalgt som leder. 
Ingrid Eikland ble gjen-
valgt og Anette Holte 
Stensbøl er også medlem, 
men var ikke på valg 
 

Strategiutvalget 
Kari Nøtland Sæthre 
gjenvalgt som leder. 
Arne Holte ble valgt til 
nytt medlem. Jan Arnth 
Larssen er også medlem, 
men var ikke på valg.  
 
Driftsutvalget 
Reidun Johannessen 
gjenvalgt som leder. Jarle 
Stensbøl ble gjenvalgt og 
Per Christian Holm ble 
valgt til nytt medlem. 
 
Tjenesteutvalget 
Harald Dønnestad gjen-
valgt som leder. Roy 
Arild Jensen valgt til nytt 
medlem. Ragnhild Nyheim 
Grønseth er også medlem, 
men var ikke på valg. 
 

Menighetsleder 
Kari Nøtland Sæthre  
 
Sekretærer 
Odd Kløverød og  
Ragnhild Aasheim  
 
Kasserer 
Reidun Johannessen 
 
Kontorleder 
Hans Otto Dønnestad  
 
Revisorer 
Rolf Flatebø og  
Inger Britt Taranger  
 
Valgkomité 
Roy Arild Jensen gjen-
valgt til leder. Tove Sky-
er valgt til nytt medlem 
og Christer Lilienberg 
gjenvalgt. 



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

skienbaptist.no 

Ny hjemmeside 

Den nye hjemmesiden 
skienbaptist.no ble 
publisert for 3 måneder 
siden. Siden oppdateres 
flere ganger ukentlig, 
og inneholder nyheter 
og video i tillegg til 
aktuell faktainformasjon. 
 
av Jan Sæthre 

Målet er at siden skal være 
aktuell og oppdatert. 
Siden publiseringen har 
omkring 75 nyheter blitt 
lagt ut.  
 

Det er også laget et eget 
intranett for menighetens 
medlemmer. Her finnes 
blant annet referater fra 

menighetsmøtene, og 
utvalgene, samt ansvars-
lister.  

 

Framtidig mål med siden 
kan være å ha direkte 
overføring av gudstjenester 
på nettet, og legge opp til 
mer dialog med brukerne 
av siden. 




