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Ungdommene
på K2 brukte
vinterferien i
Moldova
Sidene 6 og 7

Familien Shein
forteller om
sin nye start i
Telemark
Sidene 8 og 9

Besøk fra vår
søsterkirke i
Kongo
Sidene 10 og 11

Chinfolkets
nasjonaldag
og historie

Sidene 14, 15 og 16

Juniorleir
på Vegårtun!
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Våren et tegn på liv
Ansvarlig redaktør: Kari Sæthre
Medarbeider: Ragnhild Aasheim
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
Kontorleder
Hans Otto Dønnestad 35 53 59 76
Menighetskontor
Tirsdag – torsdag 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
Trall
Marte Fjelddalen
35 59 64 38
Logos
Anne - Marie Dønnestad35 53 80 26
Friluftsgutta
Richard Skyer
46 44 49 11
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11
Con Amore
Bård Aasland
95 14 15 27
Chin ungdomskor
Lian Biak Hu Sapai
99 56 76 17
Basis
Jenny Brynsholmen 98 63 36 88
Allehånde
Else Holte
99 54 84 24

I dag las jeg i avisa at våren snart skal komme
på ulike steder i fylket. Når jeg titter ut av
vinduet føles det nest uvikelig ut å tenke at
det er noe liv under de store snømassene.
Jeg satt på kontoret mitt i dag og så ut av vinduet.
Flere meterhøye snøhauger prydet utsikten. Plutselig
ble oppmerksomheten min vekket. En svær gravemaskin kom rullende over snømassene og måkte bort
snø, så jeg og beboerne kan få litt annen utsikt. Og så kom
sola. Ja vi har det flott, men nå er det nok snø.
Vår - nummeret av Veiviser’n bærer bud om et gryende
nytt liv i redaksjonen. I forrige nummer fortalte jeg
at redaksjonen var blitt liten etter hvert. Dette bladet
bærer preg av at mange ønsker å gjøre en innsats med
å skrive og å ta bilder. Det var nesten vanskelig å få
plass til alt stoffet. Tenk hele 24 sider mot 16 sider
som er vanlig. Tusen takk skal dere ha.
Så våren bærer bud om liv på mange måter. I da var
jeg på butikken og der var sanitetsdamene med
fastelavensris med fjær i alle regnbuens farger.
Tradisjonstro måtte jeg kjøpe et ”ris”, som nå står og
lyser opp i stua. Når jeg ser litt nærmere på ”riset”, kan
jeg ane små bjørkeløv langt der inne i de små knoppene.
Ta deg noen få minutter hver dag og nyt det skaperverket som Gud har gitt deg og meg. Se etter nytt liv
og gled deg over det underet; at det går an å vokse
noe under snøen, at det går an å spirer fra det som
ser ut som en død og naken grein og at det om en
måned eller tre … ja da kan vi igjen kose ute i en
varm og solrik sommer.
Kari N. Sæthre

Andaktshjørnet

Innvielse
og fastetid
av Magne Hultgren

”Innvi dere nå! For
i morgen vil Herren
gjøre underfulle
ting blant dere.”
Josva 3.5.

en hel verden. Ja, han
gjorde veien for oss klar
helt inn til Guds himmel.
Som Jesu etterfølgere har
vi en stor oppgave å vinne
flere mennesker for Jesus.
Snart skal vi minnes hva
Jesus gjorde for oss da
han gav sitt liv for deg og
meg. Samtidig skal vi
minnes hvordan han
overvant dødens makt og
klargjorde frelsens vei for
oss like inn i himmelen
til Gud vår Far.

Dette var løftet Israels folk
fikk når de skulle innta det
lovede land. Det er også
et løfte til oss. Fastetiden
i år begynte den 6. mars
og varer fram til påske.
I både Gamle og Nye
testamente leser vi om at
innvielse til Herren og faste
hører sammen. Jesus
fastet, ba og innviet seg
før sin tjeneste på jorden. Jesus har gjort, og vil gjøre
underfulle ting for oss.
Når Jesus gjorde det, så må Vi kalles til å bruke fastedet være noe viktig han tiden dette året til innvielse
ville lære oss. Han er jo og faste, for å bli klargjort
både vår læremester og og fylt av Den Hellige Ånds
frelser. Som avslutningen kraft til å gå inn i og opppå sin innvielse og fastetid, leve det underfulle Herren
besto han Satans prøvelser, vil gjøre iblant oss.
og kunne gå inn i en sterk
tjeneste som har forandret Faste kan gjøres på mange

Magne Hultgren

måter. Det viktige er at
dette brukes sammen med
innvielse og bønn til Herren
i ditt lønnkammer/private
bønne rom. Menigheten
har en klar målsetting for
dette året. Dette kan vi nå
sammen, om vi innvier oss
til Herren og blir istandsatt
og utrustet med åndelig
kraft til å gjøre det Herren
kaller oss til.
Ta utfordringen fra Jesus
selv, og han sier i Matteus
6.17-18: ”Men når du
faster, skal du salve
hodet og vaske ansiktet,
så ikke mennesker ser
at du faster, men bare
din Far som er i det
skjulte. Og din Far som
er i det skjulte, skal
lønne deg”
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Vi gratulerer
Mitt
sangvers 20 år
Sølvi
Midteide

Anette Vala Larsen, 26. april
30 år
Hsek Nay Kaw Htun, 2. april
Ingvild Helene Bergane 10. mai
Linn Merethe Lysø Sølyst, 28. mai
40 år
Anne Cecilie Knutsen, 26. april
50 år
Trond Hjort, 5. mars
Solfrid Bergsland, 19. mars
70 år
Kari Langerud, 1. mai

Når jeg er nede - under
mørke skyer. Når stormen
sliter i mitt tunge sinn. Da
sitter jeg og venter her i
stillhet til du er her og hører
stemmen min.
Refreng:
Så reis meg opp og bær meg over
havet. Reis meg opp og sett
min fot på fjell. Jeg er sterk på
dine sterke skuldre. I kraft av
deg er jeg mere enn meg selv.
Det finns en sult - en hunger i
vårt hjerte. En evig lengsel
etter noe mer. Men når du
kommer til meg - som et
under. Er det et glimt av
evighet jeg ser.

Arbeidsmål
i 2011

75 år
Egil Aasheim, 22. mai
90 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai
Nyfødte
Sui Sung og John Bawi Hnin - en gutt, David,
31. januar
Døpt
Atle Kjeldsen, 30. januar
Dawt Tha Chai Sa Thin, 30. januar
Robert Aleksandravicius, 30. januar

Fra venstre: Peter Lian - Chinzah, Khin Cuai Lian og barna,
Ah Dee Naw og Ah Thi Khinlay, Robert Aleksandravicius
og Dawt Tha Chai Sa Thin

Opptatt som nye medlemmer
Peter Lian - Chinzah, 30. januar
Khin Cuai Lian, 30. januar
Ah Thi Khinlay, 30. januar
Ah Dee Naw, 30. januar

1. Starte arbeid med
helhetlig plan for
trosopplæring
2. Etablere og utvikle
aldersbestemte
"happeninger" for
barn og ungdom og
deres foresatte.
3. Bygge ungdomsfelleskap på søndager
4. Etablere faste ledergrupper til leirer
5. Restaurering av Villa
Brekkeby
6. Rekruttere 7 nye til
aktiv tjeneste

Lyst til å bli medlem i
Skien baptistmenighet?
kontakt

Pastor Sveinung Vaagen
 452 34 508  sveinung.vaagen@baptist.no

eller

Død

Mya Sein Shein, 30. januar

Menighetsleder Kari Nøtland Sæthre
 995 91 714  konsaeth@online.no
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På vinterferie i Moldova

Veien går langs en innsjø.
På andre siden ligger
Romania. Frokosten på
misjonssenteret er mye
bedre enn vi pleier spise
hjemme. Det burde
kanskje ikke overraske.
En av hovedoppgavene
til senteret er å servere
mat. Her kommer fattige
mennesker til et gratis
måltid, fellesskap og
aktiviteter på alle ukedager. En av ungdommene
kommenterer nøkternt:
«Stor forskjell på oss
bortskjemte folk i forhold til de som lever på
ett måltid om dagen.»

En søndag i Moldova

Barnekoret i kirken

K2 besøkte Moldova
i vinterferien for å bli
kjent med Misjon
uten grensers arbeid.
K2 er et leder- og
disippeltreningskurs
for ungdommer i kirken
over konfirmantalder.
Med ledere var vi 17
personer på reise.
Her kommer noen
inntrykk fra vår første
hele dag i Moldova,
søndag 20. februar.

av Sveinung Vaagen

Vi våkner i våre overraskende gode barnehjemssenger på ellers
trange seksmannsrom.
Dagen i forveien hadde
vært lang og lenger enn
lang. Avreise baptistkirken i Skien kl. 03.00.
Ankomst Crihana Veche
sør i Moldova langt på
kveld. Minibussturen fra
hovedstaden, Chisinau,
og sørover hadde vært

en ristende øvelse i
tålmodighet. Mange
klarte ikke å motstå
fristelsen til å stadig
henfalle til barndommens
store bilturspørsmål:
«Er vi framme snart?»
Så er det søndag morgen.
Vi starter med en 15
minutters gåtur fra
barnehjemmet (bording
school) til Misjon uten
grensers misjonssenter
(community centre).

Nabobygningen er den
lokale baptistkirken.
Her er noen av inntrykkene etter gudstjenesten: «Barnekoret
var bra.»«Gudstjenesten
var bra. Mye sang.»
«Kirken var så gjestfri.»
«Morsomt å synge uforberedt i kirken. Gjorde
noe med stemningen.»
«Jeg likte veldig godt
gudstjenesten. Det var
så gøy at alle sang. Det
virket som at alle i
kirken var med i et av
korene. Presten virket
inspirerende. Alle var

Malin sammen med ungdommer fra Moldova

skikkelig med.»
Etter gudstjenesten,
hundre håndtrykk,
masse hilsing, samtaler
på varierende engelsk
og litt leking med barna,
kjører vi til byen for å
handle matvarer, fotballer
og basketballer. Byen
heter Cahul og har cirka
like mange innbyggere
som Skien. Siden høsten
har K2 vært fadder
(sponsors) for to familier
i Moldova. De bor i
Crihana Veche. Disse to
familiene og en til, som
en av ungdommenes
familie er fadder for,
skal vi besøke mandag
formiddag. Vi vil ha med
matvarer i gave til dem.
Ballene er til et barnehjem vi også skal besøke
neste dag.

Etter byturen står dagens
fysiske utskeielser for
tur. Andre etasje på
misjonssenteret er en
svær gymsal. Der spiller
vi volleyball, har tautrekking og stafetter.
Noen inntrykk:
«Morsomt å vinne volleyball selv om vi har flest
norske på laget.»
«Volleyball var moro.»
På spørsmål om hva som
er best denne dagen:
«Det beste var sport.»
«Ballspill. Da var det
enkelt å komme i kontakt
med ungdommene.»
Søndagen blir avsluttet i
baptistkirken sammen
med ungdommene der.
Etterpå blir jeg bomardert med spørsmålet:
«Kommer vi til å treffe
de igjen?»

K8
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Forteller om møtet med Norge

Ny start i Telemark

Fra venstre: Far Sa Doe Shein, eldste sønn Tha Kler Soe, datter Paw Ta Eh ,
Mor Nightingale, sønn Moo Blu Soe. Yngste sønn Htoo Ker Ser
var i Moldova med K2 – ungdommen.

Da familien Shein fra
Karen-folket i Burma
kom til Norge og
Telemark 12. april
2005, ble det et vendepunkt for dem, en ny
start for hele familien.
av Arne J. Holte

De var blant de ti tusener
av karenere som flyktet
over grensen til Thailand under kamper
mellom militær - juntaen
og motstandsbevegelsen,
en kamp som foregår
fremdeles i dag. I ti år
befant de seg i en

flyktningleir i Thailand
før de kom til Norge
som FN flyktninger.
Tilpasning til norske
forhold
Familien er nå trygt
installert på Ulefoss og
er kommet godt i gang

med skolegang og
arbeid etter først å ha
gjennomgått norsk kurs.
Nightingale og Sa Doe
er begge i begynnelsen
av 50 åra. Hun har jobb
på aldershjemmet på
Ulefoss fra mandag til
onsdag og trives med
kontakten med de eldre.
Sa Doe har hatt jobber
som vakt og innen
renhold, men kunne
tenke seg noe mer langvarig arbeid. De trives
der de bor og har et
godt forhold til naboene
som hjelper til med
praktiske ting som handling og å skaffe ved, en
kjærkommen håndsrekning ettersom de
foreløpig ikke har bil
eller sertifikat, noe Tha
Kler Soe håper å skaffe
seg.

jente i flokken, ei positiv jente, som også går
på skole på Ulefoss.
Sammen i sorgen

Htoo Kler Ser på
”Etter skoletid” i kirken

Nylig døde mor til
Nightingale, Mya Sein
Shein, i en alder av 86
år. Det er et sterkt
savn for alle i familien.
Begravelses seremonien
ble holdt i Skien Baptistmenighet på delt norsk
og karensk, ledet av
pastor Sveinung Vaagen
og karen- pastoren som
arbeider ved Samfunnskontoret på Stabekk.
Det ble en høytidelig og
minnerik stund , med
flere fra menigheten
tilstede. Selve begravelsen
var på Ulefoss. Det var
fint å kunne delta i
sorgen etter bestemor
Mya Sein sammen med
familien.

For tiden strever han
med teorikurs for å få
“lappen”, men trenger
også erfaring med å
kjøre. Sammen med foreldrene er han medlem
av Skien Baptistmenighet.
Både Moo Blu Soe og
Htoo Ker Ser fulgte
trosopplæringen og ble
konfirmert i menigheten.
Utdannelse og menighet Moo Blu Soe er 17 år
og går på Skien videreDen eldste av barna, Tha
Nå ser familien framgående. Han er mest
Kler Soe, er 21 år og
over. De er glade for å
interessert i realfag.
er til stor hjelp for forvære i Norge og håper å
Htoo Ker Ser er 16 år
eldrene når norsk’n ikke
bli til nytte som nye
og gjør seg ferdig med
strekker til for dem.
landsmenn. Vi ønsker
10 klasse i år på Ulefoss.
Han begynte på Søve
dem lykke til og Guds
Han har vært med i K2 –
videregående, men gikk
velsignelse !
gruppa og ble med på
over til allmennfaglig
turen til Moldova. Paw
ved Bø videregående.
Ta Eh, 12 år, er eneste
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Fokus på misjon

Besøk fra søsterkirken i Kongo

Jeanne Mbele Feza og Arnhild Edvardsen

Fra venstre: Pastor Robert Kumbowo Mazinga,
Jeanne Mbele Feza, Jean Bhete Osito

utstrekning, men har en
befolkning på over en
million mennesker. Buta
er administrativ senter
og har rundt 50 000 innbyggere. Det er her
kirkens administrasjon
befinner seg og hvor
våre tre gjester bor.

har som mål å plante
menigheter i hele Nord
Kongo, og driver en
omfattende evangelisk
og diakonal virksomhet.
De driver evangelisering,
trosopplæring, utdannelse
av pastorer sentralt i
Bondo og evangelister i
distriktene. I tillegg er
En kirke i vekst
det et omfattende skoleBaptistsamfunnet i Nord arbeid fra barnetrinnet
Kongo har ca. 36 000 til videregående. Lærere
av Arne J. Holte
medlemmer fordelt på utdannet ved hjelp av
over 400 menigheter stipendmidler fra Norge
Provinsen er litt mindre gjennom hele Bas-Uélé er ansatt ved den nye
enn Telemark Fylke i
og er i stadig vekst. Det høyskolen i Buta. HelseI februar fikk Skien
Baptistmenighet
besøk av tre representanter fra Baptistsamfunnet i Nord
Kongo - Communauté Baptiste du Congo
Nord –CBCN, Det
Norske Baptistsamfunns samarbeidspartner i Bas-Uélé
provinsen.

arbeid, kvinnearbeid,
alfabetiserings og utviklingsprosjekter drives
også i kirkens regi. Nylig
ble det satt i gang et
spare- og låne prosjekt
for kvinner med støtte
fra Norge.
Pastor Robert Kumbowo
Mazinga er leder for
kirkesamfunnet. Jean
Bhete Osito er agronom av
utdannelse og koordinator
av kirkens prosjekter.
Jeanne Mbele Feza er
leder for kirkens kvinneog familieavdeling, hvor
arbeidet for kvinners
utdannelse og rettigheter
står sentralt. Hun er
mor til fem barn.

Kontakt og samarbeid
Våre gjester skulle ha vært
i Skien under landsmøtet
og 150 års feiringen i
2010. Da det ikke lot
seg gjøre, ble de invitert
til å komme til medarbeiderkonferansen og
rådsmøtet på Gavlestad
i februar. De fikk også
besøke menighetene i
Halden. Raufoss, Ålgård,
Drammen og Skien med
skolesenteret på Stabekk
som base. Der møtte de
tidligere misjonærer og
misjonsvenner før de
kom til Skien. Det ble
god anledning til å stille
spørsmål og diskutere
kirkens virksomhet i
Kongo. På kirkens

konferanse i Monga i
januar 2011 ble det vedtatt en ny aksjonsplan
for kirkens virksomhet
fra 2011 – 2015.
På gudstjenesten i Skien
talte pastor Kumbowo ,
Jeanne Mbele Feza og
Arnhild sang duett på
lingala, Jean Bhete fortalte om prosjekter , og
det ble vist en kort video
fra familien Edvardsens
besøk i Kongo.
La oss ikke glemme vår
søsterkirke og samarbeidspartner i Kongo. Guds
misjon er noe en utfører
i fellesskap med andre.

12

13

Programmet for sommerfesten

5.-10. juli

Sommerfest i Vikna

Tirsdag 5. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
19.00 Misjonskveld i Baptistkirka. Besøk av chin og
karenledere fra Burma.

For første har Det norske Baptistsamfunn
lagt landsmøtet og sommerfest til Rørvik i
Vikna. Vikna ligger i Nord-Trøndelag like
ved grensen til Nordland. Menigheten ble
dannet i 1889 og har de siste årene restaurert
og bygd til en ny del på kirka. De innbyr nå
til en fin og innholdsrik uke i juli under
mottoet - Livskraft og glede.

Onsdag 6. juli
09.00 Landsmøteforhandlinger.
18.00 Åpningsmøte. Egil Svartdahl taler.
Barnemøte med Sveinung Vaagen.
21.00 Senkveld med Tor Rønneberg.
Torsdag 7. juli
08.00 Adelfiafrokost og predikantektefellene.
10.00 Morgensamling.
12.30 Temasamling med Egil Svartdahl.
14.00 Kvinneforbundets årsmøte.
18.00 Kveldsmøte. Egil Svartdahl taler.
Barnemøte med Sveinung Vaagen.
21.00 Sangkveld. Evangeliske sanger med trøkk.

av Jan Sæthre

Nye menigheter
Sakspapirene sendes ikke
ut før i mai, men hittil
har 5 menigheter nye
menigheter søkt om å bli
tatt opp som medlemmer i
Det norske Baptistsamfunn.
Menighetene er Calvary
Chin Chruch på Hamar.
Ålesund Chin Christian
Church, Beersheba
Karen Baptistmenighet i
Ålesund, Norway Chin
Baptist Church på Aurskog
og den afrikanske
menigheten Jesus Power
Ministry International
som er lokalisert i Oslo.
Informasjonsleder i Det
norske baptistsamfunn
Roger Dahl skriver at
Det norske baptistsamfunn
ikke oppmuntrer til deling

av menigheter, slik at skal
bli flere baptistmenigheter
på samme geografiske
sted. Men når det likevel
skjer ønsker en å ivarta
alle parter, både de som
går inn i den eksisterende
menigheten og dem som
blir igjen i den eksisterende
menigheten.
Sommerfesten
Det er mange kjente
talere på sommerfesten
i år. Pinsevennen Egil
Svartdahl kommer tilbake,
og fra egne rekker har vi
Bente Sandtorp og Per
Midteide. Fra Nederland
kommer rektor på
seminaret Teun van der
Leer, som for øvrig talte på
åpningsmøtet i forbindelse

Fredag 8. juli
10.00 Familiefest med Sveinung Vaagen.
12.00 Ulike turer.
17:30 Friluftsteater Trua og saltet.
20.30 Lovsangskveld med Mirjam Kringen med
team. Bente Sandtorp taler.

med baptistenes 400 års
markering i Amsterdam
i 2009. Sveinung Vaagen
vil også i år ha ansvar
for barnemøtene. På
den musikalske siden
kommer Edward John,

Lørdag 9. juli
10.00 Morgensamling.
12.30 Temasamling.
18.00 Kveldsmøte. Teun van der Leer taler.
Barnemøte med Sveinung Vaagen.
som har sine familierøtter
21.00 Senkveld i baptistkirka.
i ytre Namdal. Det er også
22.00 Konsert med Edward John.

lagt opp til en sangkveld
med evangeliske sanger.
Marjam Kringen med
team vil lede lovsangen
under sommerfesten i år.

Søndag 10. juli
10.00 Gudstjeneste. Per Midteide taler.
Søndagsskole med Sveinung Vaagen.
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20. februar

Chin – folkets nasjonaldag
og historie

Nasjonal dag feiring i Mindat, der første nasjonal dagen ble feiret.

Fra nasjonaldagen i Hakha, Chin hovedstat i år.
Det står Chin stat dagen med stort skrift på burmesisk.

20. februar er nasjonaldagen for chin-folket.
I år feiret chin-folket
i Telemark og AustAgder sin 63. nasjonaldagen for første gang
i Telemark. Det ble
holdt en stor fest i
Ibsenhuset sammen
med norske venner.
av Aye Mya San Boi Hnin

Tjuende februar
Chin Community in

Norway ble stiftet i 2004.
CCN organiserer feiring
av nasjonaldagen vår i
Norge. Chin - folket i
Telemark hadde hovedansvaret for gjennomføring av feiringen i Skien.
Dagen ble åpnet med at
nasjonalsangen for Chin
ble sunget. Mange innbudte gjester var møtt
frem. Blant dem var varaordfører i Skien Geir Arild
Tønnesen, som hadde tale
og blomsterhilsen. Ord-

føreren i Kragerø var også
tilstede og holdt tale.
Flere fra Chin – folket holdt
tale og hadde hilsener.
Historikk om chin - folket
ble flott fortalt av Hlawnceu
Ceu Mang. Det var også
hilsen fra DNB og Skien
baptistmenighet. Det var
i tillegg mye flott dans,
musikk og sang. Dagen
ble ledet av 2 ungdommer
fra Aust - Agder, Iris og
Armstrong. Feiringen
ble avsluttet med konsert.

Historikk
Chin-folket kommer opprinnelig fra China, og er
mongolsk avstamning.
Chin-folk er en av åtte
forskjellige etniske folkegrupper i Burma. Området
chin-folk er bosatt i kalles
Chin-staten og ligger i den
nord-vestlige delen av
Burma. Det er rundt 1,5
millioner mennesker av
folkegruppen og den finnes
i India og i Bangladesh.

mer enn 35 forskjellige
språk blant chin-folket
noe som fører til kommunikasjon problem
mellom forskjellige
språkgrupper. De fleste
chin-folket lever på
landsbygda, og det er
veldig dårlige forbindelser
mellom landsbygd til
landsbygd.

Chin - en kristen stat
Chin har bestandig vært
uavhengig og hadde det
Mange ulike språk
tradisjonelle føydale
Det bor ca. 500000 etniske administrative system/
chin i nåværende Chin- styreformen frem til den
staten. Rundt 90 % av Britiske koloniseringen
dem er kristne. Det er kom. Etter at Burma fikk
flere ulike stammer blant selvstendighet i 1948
chin-folket slik som:
havner Chin-staten under
Laimi, Mizo, Zomi, Asho, burmesisk styre. 19.til
Lushai, Cho Khumi,
22. februar i 1948 var
Mara Kuki osv. Det fins over fem tusen av chin-

folk fra hele Chin-staten
samlet i byen Falam og
holdt samling. Den 20.
februar erklærte deltakerne med en stemme
overvekt at det tradisjonelle føydalismen system
skulle bli erstattet med
demokratisk system i
Chin staten. Chin nasjonaldag er en stor dag hvor
det demokratiske gjennombruddet i vårt samfunn
kom på scenen for første
gang. Den 20. februar 1951
ble nasjonaldagen feiret
for første gang i Mindat.
Her i Norge og i andre
land kan vi feire fritt.
Det er viktig å jobbe for
frihet og demokrati i hjemlandet vårt. Nasjonaldagen
fremhever chin-folk som
en nasjon med identitet,
litteratur, språk og kultur.
Chin -staten er også blitt
regnet som den eneste
kristne staten i Burma.
Mange forbud
Det er ikke lov å feire
nasjonaldagen i Burma nå.
De feirer under andre
overskrifter, men i bunn
og grunn er det nasjonaldagen de feirer. Militær
regime endret navnet
nasjonal dag til stat dag.
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Dåpsmøte søndag 30 januar

Først menighetsmedlem deretter døpt

Ulike folkedrakter fra Chin - staten. Det ble også vist mange flotte drakter under feiringen i Skien

Nasjonaldagen og stat
dagen har historisk og
politisk sett forsjellige
betydninger. Militærregimets langtidsplan er
å fjerne alle religioner
unntatt budismen, alle
nasjonaliteter unntatt
burmanere og alle språk
unntatt burmesisk. Det
er ikke lov å lære Chin
språk på skolen. Det er
mye smerte som mishandling, undertrykkelse
og mangel på frihet, chin folk opplever pga. religion
og nasjonalitet. Militærregimet har en tid kjøpt
opp Chin -folkets nasjonaldrakter og smykker, for
å forhindre at de blir brukt.
I dag blir en del smykker
til nasjonaldraktene

produsert i India.
Chin - folket
Pga. situasjon i Burma
spres chin-folk verden
rundt. Norge er et av
de viktigste landene som
tar i mot chin flyktninger.
De fleste flyktningene er
kvoteflyktninger fra FN
og får derfor oppholdstillatelse når de kommer
til landet. Det bor ca.
4000 burmesere i Norge
og halvparten av dem er
chin-folk. Det er ca.
55,000 chin flyktninger i
Malaysia og 100,000 i
India og noen hundre
tall i Thailand. De fleste
chin-folk i Norge er
medlemmer av en baptistmenighet.

Feiring i Skien
Det var veldig koselig å
samles med mange venner
med sang, tale, dans og
ikke minst deilig mat.
Enda koseligere synes
jeg det var at våre norske
venner og politisk
representanter var med
i feiringen med flotte
oppmuntrende taler.
Gleden vokser når man
deler med andre. Det å
se forskjellige folkeslag,
norske bunader og Chinfolkedrakt sammen,
forbinder jeg som en
blomster bukett med
forskjellige type farger
på bordet. Så fantastisk.

Dåpsgudstjenesten
30.januar var en flerkulturell ”dåpsfest”
da 1 kvinne og 2
menn ble døpt: Dawt
Tha Chai Sa Thin, 18 år,
fra Burma, Robert
Aleksandravicius, 16
år, fra Litauen, Atle
Kjeldsen, 37 år, fra
Norge. De to førstnevnte ble i samme
gudstjeneste ønsket
velkommen som
menighetsmedlemmer,
mens Atle var blitt
medlem noen måneder
tidligere.
av Ragnhild Aasheim

En noe uvanlig rekkefølge,
Atle! Forklar hvorfor!
For ca. 6 år siden begynte
jeg å gå i Baptistkirken.
Det var kona mi som ba
meg med. Hun var menighetsmedlem. Det var litt
rart i begynnelsen, for jeg
var ikke vant med å gå i
kirken. Men det tok ikke

velkommen til menigheten
19.september i fjor.
Hva så med dåpen?
Noen spurte meg om å bli
med i bibelgruppe, og det
hadde jeg lyst til. Der
lærte jeg mye om Bibelen
og om Gud og Jesus. Jeg
var barnedøpt, men etter
en tid bestemte jeg meg
for å bli døpt i Baptistkirken på bekjennelse av
min tro.
Hvordan opplevde du
dåpsdagen?
Jeg var spent på forhånd.
Atle Kjeldsen
Men det ble en veldig god
lang tid før jeg ble kjent
og stor opplevelse!
med noen andre.
Forteller Atle, som bor
Hvorfor ønsket du å bli på Nenseth sammen
medlem?
med sin kone Sandra og
Etter hvert ble jeg mer deres 4-årige datter
sikker i min tro. Jeg trivdes Andrea. En ny småi menigheten, og jeg følte barnsfamilie har funnet
at i denne menigheten sin plass i menigheten,
passet jeg inn. Etter at jeg og det gir grunn til
hadde hatt samtaler med takknemlighet!
Sveinung, ble jeg ønsket
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Allehånde

Allsidig krydder og virkegren i vekst

Stor deltakelse på Allehånde. Foto Sondre Stensbøl

Det begynte med en
tankeutveksling i
forkant av innvielse
av ny kirke. Noen
representanter for
”det svake kjønn”
stakk sine hoder
sammen og kom til
den konklusjon at
det var behov for et
forum for kvinner.
Som tenkt så gjort,
og navnet ble Allehånde.
av Ragnhild Aasheim

Else Holte, nåværende
leder og en av initiativtagerne, forteller hvorfor
akkurat dette navnet på
denne virkegrenen i
menigheten.
Vi likte dobbelheten i ordet:
Å være et ”allsidig krydder” i tilværelsen, og dette
å kunne gå menigheten
og hverandre ”til hånde”.
Vårt ønske var å ha et
forum hvor vi kunne komme
sammen og dele med
hverandre noen av livets
vanskeligheter og gleder,

og være en arbeidsgren
innen menigheten. Den
offisielle starten var
09.09.99, og de første par
årene var vi 10-12 damer
som møttes annenhver uke.
Hvor mange er dere nå?
Vi har økt jevnt og trutt de
siste årene. Nå er vi over
20 damer på møtene,
flere ganger har vi vært
opptil 30.
Hvem er målgruppen?
Voksne damer som ønsker
åndelig fellesskap og sosialt
samvær. De fleste tilhører

vår menighet, men det er
også noen som ikke har
menighetstilknytning.
Hva står på programmet
en Allehånde-tirsdag?
Det er alltid 2 vertinner
med ansvar for kveldens
bevertning og innledning
av møtet. Møteledelsen
går på omgang. Vi har
både loddsalg og kollekt,
og pengene vi samler inn,
fordeler vi på ulike
misjonsprosjekter. Noen
har med strikketøy, og vi
har strikket haugevis av
lapper og laget mange
lappetepper opp gjennom
årene. I det siste har vi
også strikket sokker til
ungdommene våre – de
pleier å ta av seg støvler
og sko i det nye ungdomsrommet, og vi vil jo ikke at
de skal fryse på beina! Så
bruker vi mye tid rundt
bordet med kveldsmat, vi
synger sammen og vi har
andakt.

Dere har også engasjert
dere med praktisk
hjelpearbeid ”utenfor
kirkedøra”?
Ja, hver torsdag reiser noen
av oss til ”Misjon Uten
grenser”, en felleskirkelig
misjonsorganinsasjon med
lokaliteter utenfor Porsgrunn.
Der sorterer og pakker vi
tøy for utsendelse til ØstEuropa. Vi finner det
meningsfylt å gi noen
timer av vår tid – også på
denne måten.

Misjonsprosjekter
i 2011
Aserbajdsjan
Støtte til menighetsplanter
i den muslimske delen
av landet gjennom EBF
med 30.000 kr.
Burma
Arbeid blant burmesiske
flyktninger i og utenfor
landet 20.000 kr.

DR Kongo
Evangelisering i landsbyene
Så langt Allehåndeute i jungelen med
lederen. Men hva mener 20.000 kr.
så de andre damene om
Sierra Leone
”sin” forening? tenkte
Menighetsplanting i det
Veiviser’n. Svaret var
nordlige Sierra Leone.
samstemmig fra alle
Støtte til kirkeplanter
damene da vi besøkte
med 20.000 kr.
dem en tirsdag kveld:
I Allehånde har vi det
Kirkegulv til Victory
veldig bra, for her har vi
Baptist Fellowship i
et godt sosialt og åndelig
Freetown med 20.000 kr.
fellesskap!

Misjonsgaver
kan sendes til bankkonto

2680.34.04266

Misjonsdugnad
Misjonsgruppa planlegger
misjonsdugnad for tredje
gang i 2012. 50.000 kr.
settes av i 2011. Totalt
beløp for prosjektet vil
være kr. 150.000 pluss
reiseutgifter i form av
egenandeler.
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Fra ide til virkelighet

Ungdomskaféen innviet

Søndagsmøte i BÆGGERS. Foto Sondre Stensbøl

Malin klipper snora på innvielsen 30. januar Foto: Sondre Stensbøl

Det var i fjor høst at
Jarle Stensbøl, altmulig-handy-mannen
i Driftsutvalget og
med et stort hjerte
for ungdommene,
gikk i dialog med
dem om en mulig
ungdomskafé i Villa
Brekkeby. ”Dette
ble jeg veldig gira
på”, sier Michael
Østenstad, som er
”Tid for Gud”-arbeider
i menigheten.
av Ragnhild Aasheim

Vi har jo mange rom i
kirken vår som ungdommene kan bruke,
Michael. Hvorfor en
egen ungdomskafé?
Vi ønsker å invitere nye
inn i ungdomsarbeidet.
Det er lettere å be med
seg venner inn i en kafé
enn i en kirke, og det skal
være lett å bli en del av
gruppa vår. Vi tror at en
ungdomskafé kan være til
hjelp for oss når det
gjelder vekst og framgang.
Så begynte dugnadsarbeidet. Hvem deltok der?

Der stilte vår ungdommelige
pensjonistgruppe opp.
Også mange andre supre
voksne har jobbet med å
få dette til – med Jarle
Stensbøl i spissen. Alle har
vært med på å gi kirka vår
et løft i ungdomsarbeidet.
Det er supert at vi kan
”bygge” en kirke i fellesskap!
Fortell om dugnadsarbeidet!
Det begynte med riving av
vegger og dører. Så var det
å legge golv, male og snekre.
Seinere ble det elektrisk
arbeid og rørleggerarbeid,

og selvfølgelig mye annet
praktisk dugnadsarbeid.
Hovedansvaret for dette
hadde ”håndverkerne” i
menigheten. Ungdommene
stilte selvfølgelig også opp:
Trine sydde gardiner, Simen
malte vegger, Hege Kristine
hang opp bilder og knaggrekker, Sondre rigget til
musikkanlegg – og andre
ungdommer jobba med
andre ting.
Nyttårsaften hadde dere
fest i kaféen. Hvor mange
var dere da?
Vi hadde invitert ungdommer
fra Tabernaklet, og da var
vi samla 76 stykker til fest
med lovsang, filmquiz

og masse godis. Det var
trangt og koselig!
Innvielsesdagen var 30.jan.
Hva skjedde den dagen?
Vi innviet ved at Malin
klippet snora foran disken,
vi viste en introfilm, og
husbandet vårt framførte
en egen ”kafé-låt”. Så var
det blomsterseremoni
med takk til dugnadsarbeiderne. Kafé-teamet
sto for salg av kaker og
varme og kalde drikker.
Vi var ca. 30 stk. som var
med på innvielsen.
Når skal kaféen være åpen?
Hver søndag fra kl.18.30
til kl.21. Kaféen heter
forresten BÆGGERS

(en ungdommelig utgave
av navnet ”Baggersgate”.
Red. anm.)
Nå har kaféen vært i drift
noen uker. Hva synes
ungdommene om den?
Jeg tror de er veldig gira
og ser en super framtid
for kaféen. Der skal vi
etter hvert bli mange
samla, folk skal høre om
Jesus, og kunne ha det
super-dupert hver eneste
søndag. Vi skal jamen gi alt
for at dette skal bli bra!
Vet du hva målet vårt er?
Tja …nei …..
Det er å bli den mest gjestfrie kaféen i hele Skien!
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Sammen på Vegårtun

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

Kult på juniorleir

www.musikktorvet.no

ville han gjøre noe med
det? Hva ville de andre
si?
 900 66 715

 35 58 89 00

Våren i kirka
Lurer du på hva som
skjer i menigheten de
nærmeste månedene?
Her får du i alle fall
en liten oversikt over
gudstjenestene….

April
I april blir det også Baluba,
”Sammen i kirken” og
besøk av burmeserne.
Stort sett har vi disse
møtene hver måned. I
april er det påske, og
av Odd Kløverød
her ser det ut til at vi
Mars
har felles gudstjeneste i
Her blir det en god blanding vår kirke på Skjærtorsdag.
- noe for enhver smak! Da er vi sammen med de
Vi skal ha Baluba 2 ganger andre baptistmenighetene.
– i tillegg til Sammen i
På Langfredag blir det felles
kirken. Burmeserne kommer samling med andre menig20. mars, og da blir det heter i Skien, og denne ser
også nattverd. 27. mars ut til å bli i Metodistkirken.
kommer Inga Marie Tolås
for å tale på en misjons- Mai og juni
gudstjeneste.
1. mai skal ungdommene ha

ansvaret for gudstjenesten.
Da blir det også Baluba.
17. mai blir det tradisjonelt
opplegg i kirka, men akkurat
nå har vi ingen til å lede
festen og til å holde 17.
mai-talen. Kanskje det kan
være en utfordring for DEG?
I programutvalget er vi
alltid på utkikk etter ”nye”
mennesker som kan ta
utfordringen med å lede et
møte; det være seg 17.
mai-fest eller en mer
tradisjonell gudstjeneste.
5. juni regner vi med å grille
etter møtet og 19. juni er
sommerens siste vanlige
gudstjeneste.

Årets juniorleir på
Vegårtun var 11.13.februar. Juniorleir
er for dem som går i
3.-7.klasse. Sammen
med lederne var vi
35 deltakere fra Skien. Totalt på leiren
var vi 120 personer.
av Hanna Vaagen og
Anders Dønnestad

Kaldt og mye snø
Vi reiste med biler fra
Skien fredag ettermiddag.
Da vi sto opp på lørdag,
var det sol, men gradestokken viste under 20
minusgrader. Det var

Leirprest
Leirprest var Heidi Flatebø,
også hun var fra vår
menighet. Dette var
første gang for Heidi, og
hun gjorde det veldig
bra. Temaet til Heidi var
å gi troen videre. Hun
kom alltid inn som kokk
Heidi Flatebø griller med barna
og gjorde eksperimenter
mye snø, som det pleier med mat. Det var hennes
å være på Vegårshei.
måte å fortelle om
Selv om det var kaldt,
hvordan vi gir det videre.
var vi masse ute.
Jeg (Hanna) fikk være
hennes assistent på scenen
Interessante samlinger – veldig gøy, får jeg si.
På samlingene inne hadde
vi kor, band, dans, drama Jeg (Anders) har vært på
og tale. Dramaet var
juniorleir fem ganger før,
skrevet av vår egen
men de første gangene var
prest Sveinung Vaagen. jeg lederbarn. Vi synes
Det handlet om fire
begge to at det var bra
gutter som gikk i samme på leiren fordi det var
klasse. Tre av dem var mange å være sammen
kule og den fjerde var
med og mye forskjellig å
ikke så kul. Den kuleste finne på. Det var gøy at
gutten støtte på situasjoner vi var så mange fra
der han skjønte at en
Friluftsgruppa og Logos.
annen trengte en venn. Vegårtun er et kjempefint
Men hadde han tid, og
leirsted, også på vinteren!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
- - - - B-økonomi - - - Temakveld for damer i alle aldre med Eva Dønnestad

Fredagskveld i kirken
Første kvinne ut er Eva
Dønnestad som nylig
har utgitt boken,
”Livstegn – fortellinger
om verdighet”, og tema for
kvelden er ”VERDIGHET”
Med selvironi, smil om
munnen og dypt alvor
formidler Eva fortellinger
om verdighet. Hvordan
kan vi møte mennesker
på godt og vondt. Hva som
gir mot til å leve og vokse.
Hvordan Guds nådeblikk
kan reise mennesker opp.
Fredag 18. mars kl 19.00
er damer i alle aldre
velkommen til ”Termos”
i Baptistkirken.
av Tove B. Jensen

Termos står for: Tid,
Energi, Refleksjon,
Motivasjon, Omsorg,
Samhold, og er et arrange-

Påmelding skjer innen 11.
ment hvor vi ønsker at mars til:
du skal få litt påfyll gjennom
ord, musikk og bilder. Annette Kløverød
Det blir servert varm  948 71 609
suppe, og det vil bli tid  markloev@online.no
til å hygge seg sammen.
Termos kommer til å bli Tove Baklie Jensen
arrangert en gang i året,  976 13 384
og det vil være en gjeste-  tove.baklie@hotmail.com
foreleser som vil ta opp
Prisen er satt til 150 kr.
ulike tema.

