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

Fredag 16. mars kl. 
19:00 er det TERMOS 
i Skien Baptistmenighet. 
TERMOS er et arrang-
ement for damer i alle 
aldre hvor vi ønsker 
at man skal få litt påfyll 
gjennom ord, musikk 
og bilder.  
 

av Tove B. Jensen 
 

I år har vi invitert to 
gjesteforelesere som på 
hver sin måte vil snakke 
om tema Pilgrimsvandring.  
 

Anne Margrethe Saastad 
Fure er leder av Pilgrims-
fellesskapet St. Jakob i 
Telemark. Hun vil ha tema 
Pilgrimsvandring – hvem, 
hva, hvor. 
 

Anne Grethe Bratsberg 
har nylig utgitt boka 
”Skjulte skatter” sammen 
med sin mann, og hun 
vil ha som tema: En 
annerledes Pilgrims-

vandring – hvordan ta 
tid til stillhet og skape 
”rasteplasser” i eget liv. 
 

Det blir servert hjemme-
laget suppe, det blir 
musikkinnslag og felles-
sang. Vi håper det blir 
en kveld med godt felles-
skap og påfyll for kropp 
og sjel! 
 

Inviter med deg noen og 
kom! Påmelding til: 
 

Annette Kløverød 
 948 71 609 
 markloev@online.no 
 

Tove Baklie Jensen 
 976 13 384 
 tove.baklie@hotmail.com 
 

Pris er 150 kroner. 

For damer i alle aldre 

TERMOS – en tid for påfyll 
1/2012 - Årgang 26 

SKIEN BAPTISTMENIGHET 

Isen smelter ! 

Ny pastor i 
Porsgrunn 

Sidene 6 og 7 
 

Menighetens 
kjennetegn 

Sidene 8 og 9 
 

Misjon 2012 
Sidene 10 og 11 

 
Wenche  Aasland 

forteller  
Sidene 12 og 13 

 
Juniorleir 

Sidene 14 og 15 
 

Alder ingen 
hindring 

 Side 16  
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 Medarbeider? 
 
Jeg … medarbeider, nei det er jeg nok ikke. 
Det har jeg ikke tid eller overskudd til. Det er 
så mange andre som er mye flinkere til å gjøre 
ting enn meg, tenker du kanskje. 
 
Vi har hatt medarbeiderfest med 65 festkledde 
mennesker. Hele menigheten var invitert til fest. 
Festen var laget for at nettopp du skulle merke at 
du er verdsatt. Om den tjenesten du bidrar med 
er stor eller liten i dine øyne, så er den kjempe 
verdifull for Gud.  
 
Vi er alle skapt forskjellig, også i en menigheten. 
Jeg tror det handler om at Gud ser at ulikheter må 
til for at fellesskapet skal fungere. 
Menighetens diktskriver, Lilly Pedersen, beskrev 
dette med oppgaver på en flott måte, på medar-
beiderfesten. Les hennes flotte betraktning som 
står gjengitt på side 18 - ”Medarbeideren”. 
 
I en menighet handler det om å bringe de gaver vi 
har fått frem for Gud … be han å velsigne dem og 
deretter å bruke dem i fellesskapet og til glede for 
andre. 
 
Du er med på å skape menigheten. Ditt nærvær 
fysisk eller i tanker preger menigheten. Det viktigste 
du kan gjøre som medarbeider er å be:  
Kjære Gud … ta hele meg, velsigne det du har gitt 
meg og gjør meg villig til å bli bruk i din tjeneste. 
 
Takk at nettopp du vil være med å gjøre menighet 
til et god sted å være. 

Kari Nøtland Sæthre 

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 
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 
Harald Dønnestad 35 53 80 26 

 

Drift 
Reidun Johannessen 35 52 61 01 
 

Familie 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
 

Tjeneste 
Roy Arild Jensen 35 94 17 22 
 
 

Søndagsskolen 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
 

Trall 
Marte Fjelddalen 35 59 64 38 
 

Logos 
Anne-Marie Dønnestad 35 53 80 26 
 

Jentesprell  
Liv Marit Taranger 91 33 25 16 
Anne Lene Romsdalen 98 46 41 14  
 

Friluftsgutta 
Richard Skyer  46 44 49 11 

 

Ungdomsgruppa 
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11 

 
 

Chin ungdomskor 
Lian Biak Hu Sapai 99 56 76 17 
 

Basis 
Stian Taranger 95 28 72 66 

 

Allehånde 
Else Holte 99 54 84 24 
 

Telemark Chin Church 
Za Kung Mang To 35 94 44 59 

Da Maria ble spurt om å 
gjøre en tjeneste for Gud, 
tenkte hun at hun ikke 
var kvalifisert. Det var 
helt sant. Hun var ikke 
kvalifisert. Hvem er 
kvalifisert før de har 
prøvd? Hvem har kommet 
et stykke videre på veien 
før de har gått stegene dit? 
 
Hun sa ja.  
 
I ettertid har folk oppfattet 
henne ganske forskjellig. 
I protestantisk tradisjon 
har vi ofte sett på henne 
som en uselvstendig, snill 
pike som bare gjorde det 
hun fikk beskjed om. Og 
det synes vi er bra. Sånn 
skal kristne være, særlig 
kristne damer. Ikke tenk 
selv, gjør det du blir bedt 
om, og ferdig med det! 

Ditt beste bidrag til verden 
og menigheten er å være 
lydig! 
 
Andre har nesten ikke 
lagt merke til henne. 
Paulus skrev ganske mye 
om tjenesten hennes for 
Gud. Nei, han skrev ikke 
om hennes tjeneste, 
bare om resultatet. Han 
var vilt begeistret av hva 
som hendte i Guds rike 
fordi hun gjorde den 
oppgave hun ble spurt 
om. Henne selv glemte 
han. Han nevnte ikke 
engang navnet hennes 
og skrev bare kort at en 
kvinne gjorde det. 
«Men i tidens fylde sendte 
Gud sin Sønn, født av en 
kvinne…» (Galaterne 
4,4) 
 

Hun selv, derimot, hun 
skjønte at det var en stor 
ære å gjøre en oppgave 
for Guds sak. Hun skjønte 
at det hun skulle gjøre, 
var enormt viktig i Guds 
øyne og ville bli livsviktig 
for andre mennesker. 
Hun skjønte at hun var 
den kuleste i hele verden 
som gjorde dette.  
 
For hva er mer verd ære 
og jubel og gratulasjoner 
enn å gi Jesus videre. 
Til alle som på en eller 
annen måte deltar i å gi 
Jesus videre: Gratulerer 
med dagen! 
 
Maria sa det sånn:  
«Og se, fra nå av skal alle 
slekter på jorden prise 
meg salig!» (Lukas 1, 48b) 

Andaktshjørnet 
 
 
 

Gi Jesus videre! 
 
 
 
av Sveinung Vaagen 
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Sveinung Vaagen 
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Mitt  
sangvers 

 

Solfrid Bergsland  

 

Gud, du kjenner meg tvers 
igjennom, 

Du vet hver eneste tanke i 
mitt hode. 

Du vet når dagen min 
begynner, 

Og når jeg legger meg om 
kvelden. 

Du vet om ordene jeg har 
på tungen,  

Før jeg har åpnet min 
munn. 

Gud, du kjenner meg tvers 
igjennom, 

Du vet hver eneste tanke i 
mitt hode. 

 

Denne sangen beskriver noe av 
det jeg ofte tenker. Jeg er glad for 
at jeg kjenner Gud, og at han 
kjenner meg! Jeg trenger hans 
omsorg hver eneste dag.  

Vi gratulerer 

 
 
 
20 år 
Karianne Louise Raflund, 15. april 
 
30 år 
Svein Kåre Sivertsen, 4. mai 
 
40 år  
Thawng Uk Lian, 10. juni 
 
50 år 
John Otto Magnusson, 13. april 
Heidi Synnøve Kløverød, 14. juni 
 
75 år 
Bjørg Aspelund, 4. juni 
Ronald Brynhildsen, 19. juni 
 
80 år 
Grethe Loraas, 26. juni 
 
99 år 
Edith Helstedt, 12. mai 
 
Nyfødte 
May Liss Bergsland og Tor Møstdal, en gutt, 
Birk, 30. januar 
 
Nye medlemmer 
A Mee Bya, 12. februar 
Merete Tolnes, 12. februar 
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Søndag 12. februar 
ble A Mee Bya og 
Merete Tolnes  ønsket 
velkommen som 
medlemmer til Skien 
baptistmenighet. 
 
av Kari Sæthre 
 
Begge to ble spurt om 
de kunne gi en hilsen til 
menigheten og fikk 
følgende spørsmål.  
 
Hvilket bibelvers liker du 
godt og hvorfor ønsker du 
å være medlem? 
 
A Mee Bya: 
Johannes 15:5: Jeg er vin-
treet, dere er greinene. 
Den som blir i meg og jeg 
i ham, bærer mye frukt. 
For uten meg kan dere 
ingen ting gjøre. 
 
Jeg  trenger  familien. I 
kirke er alle menneskene 
snille og koselig og som 
min familien. Vi mennesker 
trenger også en bevisst 
pause fra jobben, familie, 
problemer og egen-
interesser for å kon-

sentrere oss om Herren. 
Vi trenger hjelp i bønn, 
tiende og faste. 
 
Merete Tolnes: 
Det er mange fine vers i 
Bibelen. Et av dem er 
Sefanja 3:17: Herren din 
Gud er hos deg, en helt som 
frelser. Han fryder og gleder 
seg over deg og viser deg 
på ny sin kjærlighet. Han 
jubler over deg med fryd. 

Jeg har fått erfare at dere 
er inkluderende. Helt 
fra første stund har jeg 
kjent meg velkommen 
hos dere. Jeg synes det 
er godt å ha Baptisten 
som mitt åndelige hjem.  
Jeg setter pris på mulig-
heten vi har til å gå inn i 
bønnerommet. Jeg synes 
det er veldig fint at det 
er en naturlig del av 
gudstjenesten.    

Nye medlemmer 

Høytid i kirka! 

Fra venstre: Merete Tolnes, Harald Dønnestad,  
A Mee Bya og Sveinung Vaagen 



av 6 

Etter 4 års studier 
graduerte han fra 
Baptistenes teologiske 
seminar. Hans kone 
studerte 1 år på misjons-
linja etter hjelpe-
pleierutdannelsen. 
Misjonskallet kom tid-
lig, og sammen la de 
planer: Først språk-
studier i Frankrike 
og så til misjons-
tjeneste i Kongo. 
De fikk aldri realisert 
disse planene. I stedet 
gikk de inn i pastor-
tjeneste i Norge. Nå 

er Ann Karin og Magne 
Hultgren, begge 56 
år, klare for en ny 
menighet: Porsgrunn 
baptistmenighet. 
 
av Ragnhild Aasheim 
 
”Hva satte en stopper 
for misjonsplanene, 
Magne?” 
 
”Vår eldste sønn Ronny 
ble født i 1979. Han fikk 
tidlig diagnosen epilepsi, 
og legene anbefalte oss å 
legge misjonsplanene på is. 

Derfor meldte vi fra til 
Baptistsamfunnet at vi var 
åpne for kall fra en menig-
het. Jeg betjente i alt 4 
menigheter i tidsrommet 
1978-1988:  Sandefjord, 
Larvik, Gjøvik og Skien.”  
 
”Ann Karin, hva har vært 
din viktigste oppgave 
som pastorkone?” 
 
”Det har vært å ha kon-
takt med dem som kanskje 
”faller litt utenfor”. Jeg har 
jobbet noe på sykehjem og 
med funksjonshemmede, 

Kalt til tjeneste 

Om dører som ble åpnet! 

Ann Karin og Magne Hultgren 
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men jeg har for det meste 
vært hjemmearbeidende. 
Det har gitt Magne mulig-
het til å være i pastorrollen 
denne tiden.” 
 
”Men du har også enga-
sjert deg i foreningslivet 
og i annet sosialt arbeid?” 
 
”Ja, i noen år var jeg leder 
i Norsk foreldrelag for 
funksjonshemmede i 
Telemark. Nå har jeg i 
ca. 4 år jobbet på Skien 
Diakonale senter som natte-
vakt i 50 % stilling.”  
 
”Hvordan opplever du å 
jobbe med dem som er 
rusavhengige?” 
 
”Jeg trives godt! Det er 
interessant og utfordrende 
å møte brukerne, og kjenne 
ved Guds hjelp at jeg er 
på rett plass.” 
 
”I 1988 sluttet du i ordinær 
pastortjeneste, Magne. 
Hvorfor?”  
 
”Vår andre sønn ble født i 
1987, etter at vi i 1982 
hadde fått vår datter,  
Marika. Hun har for øvrig 
sørget for at vi er stolte 
besteforeldre til Sarah 

Olive på 2 ½ år. Også 
Robert Alexander fikk 
diagnosen Tuberøs sklerose. 
Både Ann Karin og jeg 
forsto at vi i tiden fram-
over ville komme til å stå 
overfor store utfordringer i 
familiesituasjonen. Pleie og 
oppfølging av 2 funksjons-
hemmede barn ville kreve 
så mye at jeg ikke så meg 
i stand til å fortsette som 
pastor.”   
 
”Hva med nye jobb-
muligheter?” 
 
”Jeg fikk innvilget omsko-
lering, og kunne studere 
vernepleie. I årene som 
fulgte, hadde jeg ulike jobber 
innenfor dette området, 
bl.a. som boveileder, rus-
konsulent, institusjonssjef 
på Blå Kors rehabilitering. 
Jeg tok også bussertifikat, 
og har siden 2006 vært 
bussjåfør i Grenland.” 
 
 
”Fra 1.august er du på 
nytt pastor. Hva får 
deg til å gå inn i denne 
tjenesten igjen?”  
 
”I løpet av de siste 
månedene har flere opp-
muntret meg til dette. 

Vi begynte å be og samtale 
om det, og tanken modnet 
seg fram. Da vi leste 
annonsen fra Porsgrunn 
baptistmenighet, søkte 
jeg på stillingen – etter 
grundig overveielse. Det 
var 3 søkere, og jeg fikk 
den.”  
 
”Hvilke tanker gjør du 
deg om ennå en ny 
pastorperiode?” 
 
”Både Ann Karin og 
jeg ser med glede 
tilbake på årene som 
pastorfolk, og har med 
oss mange gode opp-
levelser. I mine ulike 
jobber har jeg møtt 
mennesker i alle livets 
faser, og har dermed 
fått en god ballast og 
lærdom som jeg tar med 
meg inn i tjenesten.”  
 
”Jeg gleder meg veldig 
til å begynne som 
pastor igjen, og til å 
bli godt kjent med 
menigheten.”  
 
”Mitt ønske er at jeg 
kan bli en god hyrde 
for alle!”    
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Vi er i gang med en 
identitetsprosess i 
menigheten vår. Hva 
skal være våre kjenne-
tegn? Hva er oppdraget 
vårt og hva en hensikten 
med menigheten? 
Som følge av en arbeids-
økt  i menighetsmøtet 
i slutten av november 
har tjeneste- og strate-
giutvalgene kommet 
fram til begrepet 
«Nær Jesus – Nær 
hverandre» som et 
utgangpunkt for 
videre arbeid. 

av Hilde Evensen Holm,  
Strategiutvalget 
 
Menighetsleder Harald 
Dønnestad sier til Veiviser’n 
at for å bygge identitet, 
retning og motivasjon er 
det viktig å vite noe om 
«hva som er oss».  
- Vi har en over 150 år 
lang historie, men er i 
stadig endring. Vi ønsker 
å oppdage hvilke verdier 
som vi kjenner oss igjen i 
og hva vi ønsker skal prege 
oss og fellesskapet vårt. 
I slutten av prosessen 

håper vi å ha et tydeligere 
bilde av hva som er 
«typisk oss» og hva som 
er vår menighets opp-
drag. På mange måter  
vil resultatet av denne 
prosessen være den 
grunnmuren som vi 
bygger vår menighet på. 
 
For å starte en prosess 
rundt dette ble det invitert 
til fokusøkt på menighets-
møtet 21.november. 
Her ble alle delt inn i 
grupper for å jobbe med 
spørsmålene» Hva ønsker 

Våre kjennetegn! 

Hva ønsker vi skal  
kjennetegne menigheten? 

Et lite knippe av menigheten. Fra venstre: Randi Larssen, Roy Arild Jensen, Geir Håkon Eikland, 
Stian Taranger, Jan Runar Hoppestad og Sandra og Atle Kjeldsen  
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du skal kjennetegne 
menigheten» og «Hvilken 
hensikt/oppdrag har menig-
heten slik du ser det». 
Gruppene ble bedt om å 
notere nede alle innspill 
fra gruppens medlemmer. 
Så skulle gruppene sammen 
prioritere de fem viktigste 
punktene.  
 
Blant kjennetegn som 
gruppene prioriterte var  
Respekt - Kjærlighet - 
Raushet - Inkluderende - 
Personlige relasjoner 
- Glede - Omsorg - 
Inspirerende - Synlige. 
Vi fikk presentert et stort 
antall ord og strategi- og 
tjenesteutvalget tok 
ordene og referatet med 
seg tilbake til sine møter 
for å jobbe videre med 
dette. Utfordringen var 
hvordan samle dette til 
et overordnet begrep 
som kan favne hoved 
essensen i det som kom 
fram i fokusøkten i 
menighetsmøtet. 
 
Vi kom fram til « Nær 
Jesus - Nær Hverandre» 
og mener dette er et begrep 
som er lett å uttale og lett 
å huske. Det sier tydelig 
at Skien Baptistmenighet 

er et menighetsfelleskap 
med fokus på Jesus og  at 
vi er elsket, tilgitt og at vi 
ønsker å ære Gud. Videre 
i begrepet « Nær Jesus – 
Nær hverandre» tenker 
vi på kjennetegn som 
raushet, godhet og glede. 
 
Når vi i strategiutvalget 
jobbet med å forberede 
denne prosessen og spurte 
oss selv hva er menig-
hetens hensikt, så tenkte 
vi umiddelbart art det 
kan syntes opplagt. Vi 
skal forkynne evangeliet 
så mennesker blir frelst! 
Men vi så fort at dette 
er et stort spørsmål det 
er viktig å tenke nøye 
igjennom. Det vi kommer 
fram til kan gi retning for 
prioriteringer vi skal gjøre 
i den videre utvikling av 
menigheten. Svarer vi at 
hensikten er å være til 
stede for de som lider 
og har det vanskelig i 
samfunnet rundt oss, at 
vi først og fremst skal 
drive misjon hjemme og 
ute, eller at hensikten er 
å utruste den enkelte til 
tjeneste? I gruppearbeidet 
vi gjennomførte i menig-
hetsmøtet ble mye av 
dette løftet fram som 

viktig på ulikt vis.  
 
Vi noterte begreper som - 
Vinne andre for Jesus, 
Disippelgjøre, Misjon, 
Være et felleskap, For-
midle Guds ord, Ut-
ruste åndelig og prak-
tisk, Være inkluderende. 
 
Vi er fortsatt underveis 
i prosessen rundt dette 
og strategi- og tjeneste-
utvalg vil jobbe med 
hvordan vi skal samle 
alle innspillene rundt 
hva som er menighetens 
hensikt i et samlende 
begrep. 
 
Harald Dønnestad sier vi 
vil bruke den tiden som 
er nødvendig men håper 
å være ferdig i løpet av 
høsten. Menighetsweek-
enden 31/8 til 2/9 blir 
viktig, men vi vil også bruke 
noe tid på menighets-
møtene fremover.  
 
For at dette skal bli 
en prosess flest mulig 
kjenner seg igjen i og 
får et eieforhold til, er 
det viktig at flest mulig 
deltar. Ditt bidrag er 
viktig! 
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Skien baptistmenighet 
vil støtte 6 misjons-
prosjekter i 2012. 
Det er et budsjett på 
160.000 kroner for 
misjonsprosjektene. 
Prosjektene viser det 
sterke fokuset på  
misjon i menigheten. 

av Jan Sæthre 
 
Sierra Leone 
Støtte til en menighets-
planter i den nordlige 
delen av Sierra Leone på 
grensa til Guinea. Dette 
er et muslimsk området 
og arbeidet skjer i sam-

arbeidet med Baptist 
Convention of Sierra 
Leone. Prosjektet er 
femårig og den er årlige 
støtten er 20.000 kroner 
 
DR Kongo 
Støtte til evangelister 
som reiser rundt om til 

Gå derfor ut ... 

Misjonsprosjekter i 2012 
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landsbyer i Bas Uele  
regionen for å forkynne 
evangeliet. Dette er et 
viktig arbeid for å nå 
mennesker med evange-
liet og plante nye menig-
heter. Støtte er på 
20.000 kroner. 
 
Burma 
Støtte opp om baptist-
samfunnets arbeid blant 
chin og karenflyktninger 
i India, Thailand og Ma-
laysia. Flyktningene lever 
under meget vanskelige 
kår. Det er derfor et 

stor behov for humanitær 
hjelp. Støtten er på  20.000 
kroner. 
 

Palestina 
Støtter EBF (European 
Baptist Federation) sitt 
prosjekt overfor nasjo-
nale kirkeplantere IMP. 
Prosjektet er i nærheten 
av Ramallah og den 30 
år gamle Michael Kakish 
leder arbeidet. Vurderes 
som en meget strategisk 
menighetsplanting, siden 
mange kristne forlater 
vestbredden. Støtten er 
30.000 kroner. 

Thailand 
Støtte til gå på bibelskole 
for Shai Htoo i Maela 
Camp. Han er flyktning i 
den største karenleiren i 
grenseområdet mellom 
Myanmar og Thailand.  
Støtten er på 5.000 kroner. 
 

Misjonsdugnad 
Skien baptistmenighet 
planlegger misjonsdugnad i 
Afrika i 2013, og det 
avsettes 50.000 kroner i 
året for i gjennomføre 
prosjektet.  I løpet av våren 
avklares lokaliseringen 
for dugnaden. 
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Ingen grenser …? 

Når livet får en ny dreining! 

Hun trenger tid på å 
få manøvrert sin store 
bil, og manøvrere 
seg selv inn i kirken - 
til gudstjenester, 
Allehånde-møter og 
menighetsmøter. 
Hennes nødvendige 
hjelpemiddel er den 
elektriske rullestolen. 
Vi møtte Wenche 

Aasland, 65 år, i hennes 
tilrettelagte, koselige 
leilighet. 
 
av Ragnhild Aasheim 
 
”Noen ord om din opp-
vekst?” 
 
”Jeg hadde en trygg og god 
barndomstid sammen 
med min bror og våre 

foreldre i Luksefjell. Da jeg 
begynte på realskole i Skien, 
flyttet jeg hjemmefra for å 
bo på hybel, deretter inter-
natliv på Grenland Folke-
høgskole før jeg begynte å 
jobbe i helsevesenet. I 
ungdomsgruppa i Baptist-
kirken fikk jeg gode venner, 
og jeg ble døpt av pastor 
Mossige 28.mai 1967.” 

Wenche Aasland 
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”Så reiste du til Oslo, og 
da fikk vel livet ditt en 
ny dreining?” 
 
”Jeg gikk på møter i for-
skjellige menigheter, og 
det var Frelsesarmeen 
som skulle bli mitt nye ”hjem”. 
Det som engasjerte meg 
mest, var deres evangeliske 
arbeid og det åndelige 
innholdet. Etter 3 mnd. 
som rekrutt ble jeg opp-
tatt som frelses-soldat, 
deretter fulgte den 2-årige 
offiserskolen med 1 ½ år 
på skole + ½ år i praksis.”    
 
”Fortell litt fra dine ca. 
20 år i Frelsesarmeens 
tjeneste!”  
 
”Jeg betjente til sammen 
20 -25 steder / stasjoner i 
Midt- og Nord-Norge. Så 
det var mye flytting, ja. 
Som stasjons-ansvarlig 
kaptein var jeg engasjert i 
barne- og ungdomsarbeidet 
og i FA’s sosialarbeid, og 
deltok i felleskirkelig 
arbeid på stedet. Jeg talte, 
sang og spilte på møter, 
både innendørs og uten-
dørs. 7- 8 friluftsmøter en 
sommeruke kunne være 
vanlig!” 
 

”Da du var i Namsos ble 
din livssituasjon endret. 
Hva skjedde?”  
 
”Jeg hadde 4 påfølgende 
hjerneslag. God behandling 
hos lege og logoped ga et 
godt resultat. Så skjedde 
noe som ikke ga et godt 
resultat, nemlig en opera-
sjon. Det som skulle være 
kurant og greit, resulterte i 
en ”sykehustabbe” – en 
feil ved epiduralbedøvelsen. 
Da jeg våknet etter brokk-
operasjonen 7.nov. 2004, 
var jeg lam fra livet og 
ned.”  
 
”Hvilke tanker gjorde 
du deg?”  
 
”Aller først: Jeg gråt, for 
da følte jeg at verden 
ramlet sammen for meg. 
Men så begynte jeg å 
tenke: Kanskje Gud vil 
lære meg noe? Etter hvert 
opplevde jeg at troen ga 
meg styrke, og hjalp meg 
til å klare tøffe undersøkelser 
og rehabilitering,  ja,  til å 
få en ny start.”  
 
”Du flyttet til Skien igjen 
i okt. 2008. Hvorfor reise 
tilbake til gamle trakter?”  
 

”Jeg hadde et ønske om 
å ha mer kontakt med 
familien min som bor her, 
spesielt min mor som nå 
er 88 år. Flere av ungdoms-
vennene var her fremdeles, 
og nye venner er kommet 
til. Ikke minst kom jeg 
”hjem” til min opprinnelige 
menighet, der jeg har et 
åndelig og sosialt felles-
skap. Her kan jeg komme 
på gudstjenestene og på 
menighetens kvinne-
forening Allehånde, deltar 
jeg bl.a. ved å ha andakter. 
Så synes jeg det er inter-
essant å være på menig-
hetsmøter, for da får jeg 
innsikt i menighetens indre 
liv.”.  
 
”Du er så positiv, Wenche, 
men det kan da ikke være 
bare enkelt å være rulle-
stolbruker?” 
 
 Hun ser på meg og svarer 
– med glimt i øyet: 
 
”Nå skal du høre hva 
jeg ofte sier til meg 
selv: Jeg har det ikke 
vondt, for jeg har det 
jo godt, men – jeg har 
det noe tungvint!” 
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Sørlandets baptist 
ungdoms juniorleir 
på Vegårtun ble i år 
holdt den første helga 
i vinterferien, 17.-19. 
februar. Dette er en 
leir der 3.-7. klassinger 
får høre om Jesus, 
synge, filme, spille og 
leke masse ute i snøen. 

av Anne Rebekka Eikland 
 
På årets leir var det 78 
deltakere, noe som er 
mindre enn tidligere år, 
men dette stoppet det ikke 
fra å være en fantastisk 
helg. Da barna kom på 
fredagen fikk de utdelt 
et rom å sove på og et 

W.W.J.D. -armbånd = 
What Would Jesus Do, 
etterfulgt av kveldsmat 
laget av årets kokk, 
Frank Jonny Eines. Den 
kvelden var barna stup-
trøtte og utrolig snille. 
Så jeg som var forberedt 
på å klistre på det strenge 
«nå må dere sove» -

17. - 19. februar 

Juniorleir 2012! 

”Bamsene” ble kåret til den morsomste snøskulpturen. 

ansiktet fikk en lett 
jobb med å bare si 
«God natt og sov 
godt!» 
 
Gøy likevel 
Været på lørdagen ble 
ikke sånn vi håpet på. 
På fredagen hadde 
det vært strålende 
sol og skyfri himmel, 
men dette fikk en 
helomvending i løpet 
av natta, som endte 
med lett yr og over-
skyet. Dette stoppet 
ikke barna i å ha det gøy!  
 
Ulike aktiviteter 
Aktivitetene for barna i 
år var kor, band, film og 
friluft. Det ble to kjempe-
flinke band og et nydelig 
kor og alle fremførte 
dagsverket på kveldsmøtet. 
Filmgruppa lagde to film-
er, en film om mobbing 
og en «reklamefilm» for 
juniorleir. Friluftsgruppa 
koste seg ute i snøen og 
lagde et bål til lunsj-
grillinga. Etter lunsj ble 
det holdt en snøskulptur-
konkurranse i regi av 
”Team on the Road” ved 
Jon Viktor Lilienberg og 
Michael Østenstad. Det 
var mange kjempe kule 

skulpturer, men det endte 
med to vinnere; den 
morsomste og den beste.  
 
Gledesspredere 
Team on the Road var også 
kioskansvarlige og stem-
ningsskapere hele helga, 
og barna elsker dem! 
 
Leirsjef for første gang 
Dette var min første 
gang som leirsjef noen-
sinne, og det bød på både 
gleder og utfordringer. 
Det var egentlig meningen 
at vi skulle være to leir-
sjefer på juniorleiren i år, 
men på grunn av sykdom 
ble det forandringer i 
planene. Jeg fikk utrolig 
masse hjelp av de andre 
lederne og følte virkelig 
at Gud var tilstede og 

hjalp oss gjennom helga. 
Wenche May Vaagsnes 
var møteleder for sam-
lingene våre, og Anita B. 
Vaagsnes var leirprest og 
begge gjorde fantastiske 
jobber!  
 
Samlingene 
Anita har en utrolig kul 
og forståelig måte å få 
frem Guds ord på, og 
imponerte veldig med 
tørris-eksperiment på 
det første møtet. One 
Step Closer og et blanda 
lovsangs-team ledet oss 
i lovsang, og sist men 
ikke minst Glenn Johnny 
Vaagsnes med Vegårs-
heisangen. Alt i alt ble 
det en utrolig bra helg, 
og jeg kan nesten ikke 
vente til neste år! 
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”Sjøormen” ble kåret til den beste snøskulpturen. 
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Programutvalget 

Allsidig vår og sommer! 
Programutvalget har 
igjen lagt opp til en 
vinter og vår med litt 
forskjellig innhold. 
Det gjør vi fordi vi tror 
det er det de fleste 
ønsker; noe for en-
hver smak….. 
 
av Odd Kløverød 
 
Påske 
Vi har allerede kommet 
godt ut i mars, og denne 
måneden er det både møte 
der barna er i fokus, 
gudstjeneste med fokus 
på lovsang, nattverdsmøte 
der også burmeserne 
deltar … De fleste 
månedene i vår er det 
Baluba minst 2 søndager 
i måneden, og slik er det 
også i mars. I begynnelsen 
av april kommer påsken. 
For menigheten blir den 
litt annerledes i år. 
Skjærtorsdag møtes vi 
til kveldsmat i noen av 
hjemmene. Det er ennå 
ikke bestemt hvilke hjem 
vi skal være i; det kommer 
litt seinere. På Langfredag 
er der «vår tur» til å være 

vertskap for den felles-
kristne samlingen i byen. 
Som kjent har vi i noen 
år hatt et samarbeid med 
bl.a Misjonskirken og 
Frelsesarméen på denne 
dagen. Det var også «vår 
tur» til å arrangere møte 
med de andre baptist-
menighetene på Skjærtors-
dag, men vi inviterer 
heller disse menighetene 
til også å være med Lang-
fredag. 1. påskedag blir 
det gudstjeneste etter-
fulgt av påskelunsj ca. kl. 
12.00!  
 
Mot sommer 
I mai er det som vanlig 
både konfirmasjon og 
nasjonalfest – i tillegg til 
vanlige møter både med 
og uten Baluba. I juni 
blir det sannsynligvis en 
søndag med grilling, og 
fra og med 24. antar jeg 
det blir «Sommersøndag» 
- hvis mange nok melder 
seg til å ta ansvaret for 
hver sin søndag. Jeg vil 
også minne om baptistenes 
Sommerfest på Fredtun 
folkehøskole i Stavern. 

Fra 3. – 8. juli møtes 
baptister fra hele Norge 
i idylliske omgivelser i 
Vestfold, og Stavern er 
som kjent svært nær 
Telemark! Vi regner med 
at mange av menighetens 
medlemmer vil delta på 
møtene her borte. Det 
er for øvrig første gang 
Sommerfesten arrangeres 
her, men det er allerede 
bestemt at den skal 
arrangeres der også de 
neste årene.  

Menighetsweekend 
Huske også på menig-
hetens weekend i Fyresdal; 
på pinsevennenes nye 
leirsted? Sett av helgen 
31.08 – 02.09 allerede nå! 
På denne weekenden 
håper vi «alle» blir med!! 

Leirstedet i Fyresdal 
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av Robert Aleksandravicius 
 
Noen ganger, på mørke 
søndagskvelder, forsvinner 
ungdommer helt plutselig 
vekk fra omsorgsfulle 
mødre og fedre. Hvor? 
Jo, til kirkens nabobygg!  
Hva er det som skjer 
der, da? Er det mat, er 
det kaffe, eller er det 
venner? Det er alt dette, 
men mye mer: Musikk, 
sang, quize og glede. Og 
sist, men absolutt ikke 
minst: Jesus! 
 

Er det mulig at alt dette 
finnes i vårt kalde Norge? 
Ja, og vi kaller det 
BÆGGERS! 
Trenger du litt menneskelig 
varme, åndelig påfyll i form 
av andakt eller en koselig 
prat? Hva sier du til en 
kopp med glovarm kakao, 
da? Hva med en skikkelig 
rockekveld med bønn og 
lovsang? Høres det fint ut? 
Da er det bare å komme.  
 
Alle, uansett alder, er 
hjertelig velkomne! 

Alder ingen hindring 

BÆGGERS - et godt 
sted å være! 

 

Nytt ikon på 
bønnerommet 

 
Ragnhild Grønseth har 
malt et flott ikonbilde, 
som nå pryder bønne-
rommet i kirken. Ta 
deg tid til å gå inn på 
bønnerommet og stå 
foran ikonet og la det 
du ser berøre deg. 
 
Ikonet er forkynnelse 
i form, farge og skjønn-
het.  Den er taushetens 
forkynnelse. Å male 
ikoner er å fokusere 
på det guddommelige. 
Det er vanskelig å male 
et ikon om du ikke har et 
kristusforhold sier 
Ragnhild. Hun forteller 
videre at ikonmaling er 
"terapi for kropp og sinn", 
fred og ro , der en stenger 
forstyrrende tanker ute.  
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 900 66 715  

 35 58 89 00 

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

 

Ønsker du å bli  
medlem i Skien  
baptistmenighet? 

 

Kontakt 
 

Pastor  
Sveinung Vaagen 
 452 34 508  
 sveinung.vaagen 

@baptist.no 

 

eller 

 

Menighetsleder 
Harald Dønnestad 
 920 13 186  
 hadoenn 
@online.no 

Medarbeider 
 

Dette var noe om dugnaden her. 
Som alle skjønner det samarbeid er. 

Alle kan ikke snekre og banke, 
Noen gjør ditt og noen gjør datt, 

En dugnadsgjeng den er sammensatt. 
Ivrige damer på kjøkkenet går 

Og sørger for mat til gjengen vår. 
Noen vasker det må også gjøres, 

Og sangerne øver så det lang vei kan høres. 
Presten taler og pianisten spiller 

Og barna synger de fineste triller. 
Kassererne tar hånd om budsjett og penger 
For orden i økonomien en menighet trenger. 

Og alt som blir gjort en tjeneste er 
For Vår Herre som vi alle har kjær. 
Massevis av ting kunne nevnes her, 

Så medarbeidere vi alle er 
Om noen syns man ingenting gjør 

Så ikke fortvil, men bare hør! 
Du kan kanskje den viktigste tingen, 
Du er kanskje med i Bønneringen? 
Dette er medarbeider på høit nivå 

Og del i dette kan alle få. 
 

Lilly Røsche Pedersen på medarbeiderfesten 28. februar 

 19 

Menighetslederen har ordet 

Kom til saken! 
“Kom til poenget!”  
Vi ønsker ikke å kaste 
bort tiden vår. Alt 
skal være effektivt.  
 
av Harald Dønnestad 
 
Vi har nok blitt mer be-
visst på tidsbruken vår i 
mange sammenhenger i 
kirken, også. Men når vi 
er samlet må vi aldri 
glemme hvem vi er samlet 
rundt, og bruke tid på 
det som virkelig er kjernen 
i vår virksomhet; Nærhet 
til Jesus – nærhet til hver-
andre. Dette harmonerer 
med det som kom frem 
på gruppearbeidet på 
menighetsmøtet før jul 
og som ble lagt frem 
sist. Det vil få forskjellige 
uttrykksformer  i ulike 
sammenhenger;  før vi 
starter på selve sakslisten 
til hvert menighetsmøte 
og strategi/tjenesteutvalg, 
setter vi av tid til å dele, 
be og gjerne synge.  
 
Derfor trenger vi også 
ulike møteplasser, og jeg 
gleder meg til medar-

beiderfesten vi skal ha i 
morgen (28/2), til guds-
tjenestene, til menighets-
weekenden vi skal ha 
31/8 - 2/9 og alt vi kan 
lese om i rapportene fra 
virkegrenene.  
 
Samtidig utfordres vi av 
en målsetting om 15 nye 
voksne i barnearbeidet. 
Jeg tror nok Jesus ønsker 
at vi skal være effektive, 
men jeg tror han sørger 
over hvor overfladiske 
vi kan være i relasjonen 
til Ham og til hverandre 
enkelte ganger. En sunn 
nærhet skaper trygghet, 

og trygghet skaper frihet. 
Må vi be om at vi for-
midler Guds nåde og 
godhet på en “effektiv” 
måte slik at flest mulig i 
Skien får del i de gode 
nyhetene.  
 
Ellers viser regnskapet 
at vi har en meget solid 
økonomi. Det gir oss 
muligheten til å vurderer 
en nyansettelse. I tillegg 
kan vi bytte tak på Villaen 
uten å ta opp lån. Samtidig 
viser regnskapet et 
potensiale på giversiden. 
I det ligger det mye 
spennende…  

Menighetsleder Harald Dønnestad 



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

Fredag 16. mars kl. 
19:00 er det TERMOS 
i Skien Baptistmenighet. 
TERMOS er et arrang-
ement for damer i alle 
aldre hvor vi ønsker 
at man skal få litt påfyll 
gjennom ord, musikk 
og bilder.  
 

av Tove B. Jensen 
 

I år har vi invitert to 
gjesteforelesere som på 
hver sin måte vil snakke 
om tema Pilgrimsvandring.  
 

Anne Margrethe Saastad 
Fure er leder av Pilgrims-
fellesskapet St. Jakob i 
Telemark. Hun vil ha tema 
Pilgrimsvandring – hvem, 
hva, hvor. 
 

Anne Grethe Bratsberg 
har nylig utgitt boka 
”Skjulte skatter” sammen 
med sin mann, og hun 
vil ha som tema: En 
annerledes Pilgrims-

vandring – hvordan ta 
tid til stillhet og skape 
”rasteplasser” i eget liv. 
 

Det blir servert hjemme-
laget suppe, det blir 
musikkinnslag og felles-
sang. Vi håper det blir 
en kveld med godt felles-
skap og påfyll for kropp 
og sjel! 
 

Inviter med deg noen og 
kom! Påmelding til: 
 

Annette Kløverød 
 948 71 609 
 markloev@online.no 
 

Tove Baklie Jensen 
 976 13 384 
 tove.baklie@hotmail.com 
 

Pris er 150 kroner. 

For damer i alle aldre 

TERMOS – en tid for påfyll 
1/2012 - Årgang 26 

SKIEN BAPTISTMENIGHET 

Isen smelter ! 

Ny pastor i 
Porsgrunn 

Sidene 6 og 7 
 

Menighetens 
kjennetegn 

Sidene 8 og 9 
 

Misjon 2012 
Sidene 10 og 11 

 
Wenche  Aasland 

forteller  
Sidene 12 og 13 

 
Juniorleir 

Sidene 14 og 15 
 

Alder ingen 
hindring 

 Side 16  


