SKIEN BAPTISTMENIGHET
2/2013 - Årgang 27

Jesufilmen på
storskjerm...
Sidene 6 og 7

Menighetens
100 åring
Sidene 8 og 9

Misjonspraksis
i USA og Asia
Sidene 14, 15 og 16

Vertskap for
hele verden
Sidene 17, 18 og 19

Til Australia
på DTS
Sidene 20 og 21

Vertskap !

2

Ansvarlig redaktør: Kari Sæthre
Herman Baggers gate 1, 3717 Skien
Internett: www.skienbaptist.no
E-post: skien@baptist.no
Menighetens kontor: 35 52 90 00
Kjøkken:
35 52 90 08
Gavekonto: 2680 34 04266
Forstander
Harald Edvardsen
951 48 833
Kontortid tirsdag på kveldstid
Medarbeidere
Birgit Andersen
959 46 342
Gabriel Stephens
452 92 664
Utleie
Inger Lise Dønnestad 930 85 971
Reidun Johannessen 980 46 190
Ledere
Strategi & menighetsleder
Harald Dønnestad
35 53 80 26
Drift
Reidun Johannessen 980 46 190
Familie
Margareth Eikstad
35 53 29 01
Tjeneste
Roy Arild Jensen
35 94 17 22
Søndagsskolen
Gunn Andresen
35 59 88 62
Trall
Marte Fjelddalen
35 59 64 38
Logos og Skien Soul Children
Anne-Marie Dønnestad 928 90 356
Jentesprell
Liv Marit Taranger 913 32 516
Anne Lene Romsdalen 984 64 114
Friluftsgutta
Richard Skyer
464 44 911
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11
Gabriel Stephen
452 92 664
Chin ungdomskor
Lian Biak Hu Sapai
995 67 617
Basis
Stian Taranger
952 87 266
Allehånde
Else Holte
995 48 424
Telemark Chin Church
Za Kung Mang To
35 94 44 59

3

God sommer!

Andaktshjørnet

Sommer og sol, skyer og regn og blomster
og trær, skapte vår Gud… Slik kan denne
sangen lyde litt omskrevet.

Lev det livet du er
skapt til å leve!

Det er godt å vite at vi ikke har noe med været å
gjøre. Vi må bare innrette oss etter hvordan det
blir. Men uansett, Gud har omsorg for oss, for det
har lovet.
Været er uansett en god ting å ha. Da har vi noe å
snakke om når vi møtes. Vi har noe å ergre oss
over når vi ønsker å ergre oss og noe å glede oss
over, når vi ønsker å glede oss. Så været er en
unik og god samarbeidspartner for vårt humør.
Men uansett hvordan vær og vind, sol og regn
fortoner seg i sommer, håper jeg at du som leser
Veiviser’n, får merke noen varmende og gode
ord fra noen som har omsorg for deg. Det
trenger vi alle.
Husk på dem som bor innen for din ”radius”.
Hjelp til med blomstervanning for naboer og ta inn
posten når ”fru Hansen” er på ferie. Vis litt av den
kjærlighet du selv har fått , fra din Gud. Det
er bare du som kan vise det du har fått, ingen andre.
I dette nummeret ligger det vedlagt en GIRO.
Denne kan brukes, om du ønsker å gi en gave til
Veiviser’n. Bladet er gratis, for deg, men vi setter
pris på gaver, da det ikke er gratis å trykke Veiviser’n.
Kari Nøtland Sæthre

av Birgit Andersen
”Ti fingre ti tær,
så perfekt du er”
klinger det over
høyttaleren når vi
har barnevelsignelse
i kirken hos oss.
Barna som bæres
fram, er perfekte og
nydelige og skal vokse
opp og bli mer og mer
selvstendige mennesker. Vi ønsker at
de skal få et positivt
selvbilde og god selvtillit.
Men i livet er det mange
som former og påvirker
oss. På konfirmasjonsgudstjenesten i mai minnet
jeg om at andre lett setter
merkelapp på oss. Vi kan
bli betegnet som utadvendte, hyggelige, pliktoppfyllende og morsomme

eller inneslutta, uærlige,
sløve og trege. Og det
andre sier og tenker om
oss, blir vi formet av. Vi
vil leve opp til forventningene rundt oss, vi vil
være godt likt og gjøre
andre til lags. Men ofte
er disse ”merkelappene”
feil og vi lar feil folk sette
dette merket på oss.

Birgit Andersen

og han eier oss. Han kan
da med rette sette en
merkelapp på oss.
Paulus skriver i brevet til
Efeserne: ”For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til
gode gjerninger, som Gud
på forhånd har lagt ferdige
for at vi skal vandre i dem”.

Kun den som har designet
og skapt noe eller kjøpt Gud kjenner oss best.
noe har rett til å sette Han sier at vi er elsket,
merkelapp på det.
utvalgt, gode, viktige,
trygge, venner, rettferSangen i barnevelsignelsen dige…etc. det er disse
slutter med ”…og vi vil merkelappene, som må
at du skal eie en tro på få styre våre liv.
han der oppe, han som
gav seg selv for oss”.
Hvis vi lever etter det Gud
Gud har skapt oss per- mener og etter Guds vilje
fekte i sitt bilde. Jesus for våre liv, da først kan vi
kjøpte oss fri fra synden leve det livet vi er skapt til.
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Vi gratulerer
Mitt
år
sangvers 20Sondre
Stensbøl, 7. september
Aya Mya San
Boi Hnin

Konfirmasjon i baptistkirken

Årets konfirmanter

40 år
Håvard Hegge, 18. august
50 år
Hilde Gunn Evensen Holm, 17. juli
93 år
Per Johan Holm, 10. september
96 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli

Nyfødte
Ida og Tomas Fhager, en gutt, Simon, 6. mai
Nygifte
Bjørg Bjerkseth og Trond Hjort, 25. mai
Foran fra venstre: Mary Sung Sa Thin (leder), Dawt Hlei Za Tang, Håkon Lunde Garvik, Even Skyer,
Thomas Ashenafi Carlsen og Birgit Andersen (barne - og familiearbeider)
Midten fra venstre: Paw Tha Eh Shein, Per Martin Eriksrød Olsen, Daniel Jupiter Smith, Martin Kløverød
og Simen Andersen (leder)
Bak fra venstre: Jon Viktor Lilienberg (leder), Robert Aleksandravicius (leder) og Mats Førsund Theie

Da Jesus satte sjelen fri,
brøt lyset frem på livets
sti, og da jeg fikk ham selv
å se, jeg glemte jordens
sorg og ve.
Halleluja, min sjel er fri!
Min trellestand er nå
forbi. På land og hav min
sak er klar. Hvor Jesus
er, jeg himlen har.
Hva gjør det så om her
på jord, i hytte eller
slott jeg bor? Er dagen
skyfull eller klar, hvor
Jesus er, jeg Himlen har.

Søndag 28. april var det avskjedsmarkering for
vår pastor Sveinung Vaagen. Sveinung sluttet som
pastor 1. februar etter eget ønske. Det ble overrekt gaver og sagt mange godord. Menigheten
ønsker alt godt for Sveinung og hans familie.

2013 / 2014 vil ha en
sportslig profil. På alle
konfirmasjonsamlingene
vil vi ha aktiviteter som
illustrer temaet på en eller
annen måte. Vi drar på
tur, spiller ballspill, klatrer
eller har aktiviteter i
av Kari Sæthre
kirken. Vi samles primært
på onsdager, men drar
Vil du være med på Aktiv
også på et par weekkonfirmasjon? Året
Søndag 12. mai var
det avslutning på
årets kristendomsskole, også kalt konfirmasjon. Nå ønskes
nye konfirmanter
velkommen.

ender i løpet av året.
Det blir mange forskjellige
aktiviteter og mye gøy!
Om du ønsker konfirmasjon i Skien baptistkirke eller kjenner noen,
ta kontakt med:
Birgit Andersen
 959 46 342
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Jesusfilmen på storskjerm i Monga i Kongo

En drøm gikk i oppfyllelse!

Turen gikk først til Uganda
hvor solcellepanel og
vannpumpe ble kjøpt inn.
Han landfly deretter til
Bondo i Kongo, 125 km
fra Monga.
Harald fikk kjøre motorsykkel disse 125 kilometrene, gjennom skolen
frem til Monga. Hele
tiden var ryggsekken på
ryggen hans, så det ikke
skulle bli skadet. Materiell til vannprosjektet ble
fraktet på sykkel av 3 unge
gutter som brukte 2 dager
på turen.

Jesusfilmen om Lukas evangeliet vises på storskjerm i kirken i Monga

I begynnelsen av
februar satte Harald
Edvardsen kursen mot
Kongo igjen. Turen
gikk til Monga hvor
han og Arnhild var
misjonærer fra 1989 1990. Adeline, adoptivdatteren deres, kommer
fra denne byen.
Målet var å få vann
til det lokale sykehuset. Men han hadde
også et stort håp om å
få gi menneskene i

Monga noe spesielt.
Håpet var å kunne vise
film og på den måten
forkynne Jesus for
folket i Monga.
av Kari Sæthre

Lenge før turen til Monga
ble en realitet, hadde
Harald ”surfet” på nettet,
på jakt etter evangeliske
filmer. Her fant han blant
annet en film basert på
Lukas evangeliet som var
på lingala. Denne og flere

andre evangeliske filmer
ble med, da Harald forlot
Norge i februar. Harald
forteller at han hadde med
seg prosjektor og høyttalere
i ryggsekken. Penger til
innkjøpet hadde han bl.a.
fått fra Allehånde, damegruppa i kirken, og fra private. Dette var den mest
verdifulle bagasjen han
hadde. Disse tingene skulle brukes til å oppfylle en
stor drøm.

Vel fremme i Monga møtte
han Simonette og Alf
Håland fra Ålgård. Harald
skulle hjelpe Alf med å få
i gang igjen vannforsyningen til det lokale sykehuset. Kraftverket
som hadde drevet vannpumpa, hadde sluttet å
virke for ca. 3 år siden.
Så da var det bare å bære vann daglig, forteller
Harald. Sykehuset startet
som en fødeklinikk, som
ble finansiert bl.a. av Ålgård
baptistmenighet i begynnelsen av 1980 tallet. De
neste årene ble sykehuset utvidet med støtte fra

Solcellepanel monteres

DNB, Norad - midler og
private.

Harald forteller at han
greide å skaffe seg en liten
dvd - spiller, til å spille
av dvd’ene. Da det ikke
finnes strøm i Monga, ble
det bruket et lite aggregat
til å drive prosjektoren
og dvd-spilleren. Så en
kveld var alt klart. En gutt
på 18 år som Harald snakket
med spurte: Er det sant at
vi skal se bilder på veggen?
Tenk å få vise Lukas evangeliet som det første noen
får se på storskjem,

Arbeidet med å skaffe
innlagt vann til sykehuset
gikk etter planen. Solcellepanel ble montert og
vannpumpa ble satt på
plass ved brønnen.
Brønnen som ble bygget
tidlig på 1950 tallet har klart
og deilig vann og endelig
var det vann igjen i kranene
på sykehuset. Utenfor
misjonsstasjonen ble det
også laget en vannpost,
hvor folk kan hente vann. Fortsettelse på side 9
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Menighetens eldste

Det vanket også telegram fra Kong Harald V.
Fra vår menighet var det
Aage R. Andresen som
gratulerte jubilanten og
overrakte blomst fra
menigheten.

Edith Helstedt 100 år!

vekkelsen i 30-årene.
I menigheten har hun
sett flere generasjoner
vokse opp. Blant andre
har hun fulgt Pål Ellefsen
opp gjennom barne- og
ungdomsårene. Han var
også tilstede på jubileet
og sang flere av de gamle
gode sangene.

Medlem i 75 år
Edith har vært medlem
av vår menighet fra
1938, altså i hele 75 år, Bor på Skien sykehjem
som også må sies å være Nå har Edith imidlertid
et bra jubileum.
hatt et slag og er henvist
til rullestol. På sykeTrofast
hjemmet får hun sin
Gjennom alle år var hun daglige pleie og synes å
Stor familie allikevel et trofast medlem som trives der.
Mange av familien som hadde sin faste plass i
var etterkommere etter Baptistkirken i Hessel- Menigheten gratulerer
Ediths søsken, var møtt berggaten 12. Edith var og ønsker Guds velsigopp for å gratulere.
nok også et resultat av nelse over framtiden.
Fortsettelse fra side 7

Aage R. Andresen feiret dagen sammen med Edtih Helseth. Her overrekkes blomst fra menigheten.

Den 12. mai 2013
feiret Edith Helstedt
100 år. Hun var født i
Skien og vokste opp
her. Nå bor hun på
Skien sykehjem og
det var her feiringen
av dagen foregikk.

av Aage R. Andresen

Yoghurt er oppskriften
Jubilanten var i fin form
denne dagen. Edith
virket fornøyd og smakte
også på bløtkaken. Men
noen påstår at det er
hennes daglige Yoghurt

som har gjort at hun
kunne feire 100 år.
Edith ble aldri gift og
bodde sammen med
moren så lenge hun
levde. Senere bodde
hun sammen med sin
eldste søster, Esther.

fortsetter Harald.

Pastoren i kirken var på
plass og Lukas evangeliet
ble vist på lingala for aller
første gang. Først kom barna
og innen filmen var ferdig
var det ca. 2- 3 hundre
mennesker i kirken.
En jevn dur at ulike bibelavsnitt, som ble gjentatt
fra filmen og kommentert,
kunne høres mens filmen
Gleden var stor da vannet ble vist. Mange kjente seg
endelig var tilbake ved sykehuset igjen i filmen, hvor Jesus

hjelper syke og bl.a. er
på fisketur. Jesus liksom
vandret blant benkeradene denne kvelden.
En av de lokale ble opplært til betjene utstyret,
forteller Harald. Flere av
menighetene i Monga og
området rundt var svært
interessert i å få vise filmen
i egen menighet. Så nå
håper Harald at Jesusfilmen
rullere videre i Monga
til velsignelse for mange.
Drømmen var nådd.

av
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Menighetslederen deler nyheter

med oss hele helgen og
delta med undervisning.
Håper helgen får høyeste
prioritet for deg/dere!

Menigheten

Menighetstur på Bakkestranda

Gabriel Stephen er
ansatt i 40% i ett år
fremover. Dette ble
bestemt på det siste
menighetsmøtet i
juni. I tillegg til Birgit
Andersens 60% har vi
dermed ansatte i 100%
til sammen. I tillegg
venter vi også på Vidar
Bergsland i 100% stilling.

muligheter. Skal potensialet
hos de ansatte blomstre,
trenger de støtte, oppmuntringer, konstruktive
tilbakemeldinger og forbønn. Samtidig utfordrer
det oss som er frivillige;
det skapes forventninger
til at HELE menigheten
ønsker å bidra til utvikling
og vekst. En ansettelse
er ikke et tegn på at vi
av Harald Dønnestad
andre ønsker å trekke
oss tilbake, men vi ønsker
Ansatte
å satse! La dem merke
Det er spennende med at vi stiller oss bak dem
ansatte; det viser at menig- 100% - med tid, omtanke,
heten er villig til å satse penger, velvilje og forressurser der det er
bønn. Vi strekker oss
behov. Dette er inspi- mot at menigheten skal
rerende, og gir oss nye

være det fineste som
finnes – preget av Guds
godhet, kjærlighet og nåde!
Bakkestanda
Søndag 2.juni var MANGE
av oss samlet på Bakkestranda. Det er flott å se
all praten, grilling, lek og
moro på tvers av alle
generasjoner.
Fyresdal
13.-15. september har vi
satt av en hel helg til å
være sammen i Fyresdal.
Samtidig har vi en hel
helg til å bli godt kjent
med vår nye pastor Vidar
Bergsland! Han vil være

Menighetsmøte
Menighetsmøtet vedtok
en vedtektsendring som
innebærer opprettelsen
av et nytt økonomiutvalg.
Dette utvalget vil ha ansvaret for økonomi og
merkantile oppgaver.
Samtidig endres navnet
på driftsutvalget til eiendomsutvalget. For at
vedtektsendringene skal
være gyldig, må det vedtas
i to påfølgende menighetsmøter. Det vil sannsynligvis bli innkalt til et
ekstraordinært menighetsmøte før sommeren der
denne saken blir behandlet.
Forstander
I tiden uten pastor vil
Harald Edvardsen fungere
som forstander i menigheten. Det var fint når
hele menighetsmøte
bokstavelig talt samlet
seg rundt Harald i forbønn. Må Gud utruste og
velsigne han i tjenesten!
Han vil ivareta de pastorale
funksjonene i menigheten.
I tillegg vil han være til-

Valg
Menighetsmøtet 4. juni
valgte menighetens ledere.
Valgene gjelder fra 1.
august .
Strategiutvalg
Harald Dønnestad
(menighetsleder), Kjetil
Fjelldalen og Hilde Evensen
Harald Edvardsen
Holm.
gjengelig for samtale og
sjelesorg tirsdagskvelder Tjenesteutvalg
i kirken, og noe besøks- Roy Arild Jensen (leder),
tjeneste.
Ragnhild Nyheim Grønseth
og Anne Therkelsen.
Sommertid
Sommeren står for tur: Økonomiutvalg
Be for alle leirer og sam- Valget utsatt pga.
linger i sommer; barne- vedtektsendring.
leir, BLINK, familieleir
og ungdomsleir. Be for Eiendomsutvalg
alle som er knyttet til Valget utsatt pga.
menigheten; om at Gud vedtektsendring.
skal bevare oss, gi oss
nye erfaringer, inspira- Familieutvalget
sjon, tid til hverandre, Margareth Eikstad
tid til Gud og en velsignet (leder), Live Lilienberg
sommer. Og kanskje vi ses og Sondre Taranger.
på en sommersøndag?
Vi oppmuntrer alle til å
Til slutt vil jeg takke for være med å be om innsikt
tillitten som menighets- og styrke for våre ledere
leder i nok et år; Jeg gleder og ansatte.
meg til et nytt virkeår,
med alt Gud vil vise oss!

K
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Stavern 2.-7. juli 2013

Programmet for sommerfesten

Baptistenes sommerfest

Tirsdag 2. juli
09:00 Landsmøte.
21:00 Kveld i teltet.
Onsdag 3. juli
09:00 Landsmøte.
18:00 Sirkus Ducano.
18:30 Kveldsmøte med Atle H. Eidem.
21:00 Kveld i Teltet.
Torsdag 4. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 og 14:00 Seminarer.
14:00 Kvinneforbundets årsmøte.
18:00 Sirkus Ducano for barna.
18:30 Kveldsmøte med Johan van Dinther.
21:00 Kveld i Teltet.
21:30 På grensen til allsang.

Fra 2. til 7. juli blir
det et yrende liv på
Stavern folkehøgskole
Fredtun. Fra morgen
-bønnen til de siste
går til sengs vil det
være et mylder av
mennesker på tunet.
Det blir Sircus Ducano
for barna, Transition
samlinger for dem
fra 5.-7. klasse, Unite
camp for ungdom fra
8. klasse, møter og
seminarer, tid til
gode samtaler og en

mulighet til å senke
skuldrene.
av Jan Sæthre

Rolfsen er nasjonal leder
for naturlig menighetsutvikling. Han inviterer
med på en spennende
vandring inn i eget kristenliv, hvordan det å kjenne
sitt trosspråk er en god
hjelp til å forstå seg selv
og hvorfor ingen er som
alle andre. Birigt Andersen
skal forkynne hver kveld
for barna på Sircus Ducano.

Gjester
Det er andre året baptistene samles i Stavern.
Fjoråret arrangement gav
mersmak for deltakerne.
Av årets gjester kan vi
nevne John van Dinther
som arbeider innen
Evangeliska Frikyrkan
Nye menigheter
med menighetsplantinger I år er det fire nye
i Stockholm. Ommund menigheter som har

søkt medlemskap i Det
norske Baptistsamfunn.
Vest-Agder Chin Church
i Kvinesdal, Lighthouse
International Church of
God i Sandnessjøen,
Ebenezer Chin Baptist
Church i Langesund og
Bykirka på Lillehammer.
Med opptak av disse
menighetene vil baptistsamfunnet bestå av 98
menigheter. Målsettingen
om 100 menigheter innen
2020 er dermed i ferd
med å bli nådd.

Fredag 5. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 og 14:00 Seminarer.
18:00 Sirkus Ducano for barna.
18:30 Kveldsmøte med Bente Sandtorp.
21:00 Kveld i Teltet.
22:30 Kveldsgudstjeneste i Stavern kirke.
Lørdag 6. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Seminarer.
14:00 Jentesamling med Mai Britt Lund.
18:00 Sirkus Ducano for barna.
18:30 Kveldsmøte med Sten Sørensen.
19:00 Ungdomskveld.
21:00 Kveld i Teltet.
21:30 På grensen til allsang.
Søndag 7. juli
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste.
11:30 Åpent i Teltet.
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Misjonspraksis i USA og Asia

Hjemme igjen!

Jon Viktor på gatemøte på et marked i Nord - Thailand ved grensen til Burma.
Noas ark dramatiseres til gled for mange barn.

Michael Østenstad og Jon Viktor Lilienberg (med venner) på ”Thanks giving”,
før de sendes ut til ulike deler av verden.

I slutten av September
i fjor dro jeg og
Michael Østenstad
sammen til USA for
å gjennomføre en 6
måneder lang DisippelTreningsSkole med
Ungdom I Oppdrag.

og når jeg ser tilbake,
har det vært et veldig
lærerikt og intensivt
halvår som jeg tror har
fått sette dype spor!

tjene de hjemløse, be, bli
undervist og mye mye mer.
Gud har vist oss så veldig
mye mer enn hva som
kan få plass i dette bladet,
men jeg skal prøve å gi
De 3 førstemånedene var deg et inntrykk. ;)
vi sammen i Los Angeles
hvor vi bodde på en base, Hvis man skulle sette en
av Jon Viktor Lilienberg
sammen rundt 150 andre overskrift på det hele,
mennesker fra over hele måtte det bli ALT INN!
Nå er det ca. 2 måneder
verden, men mest fra USA Jesu ufattelige, radikale
siden vi igjen fikk sette
og Canada. Her fikk vi jobbe, og fantastisk selvoppføttene på Norsk jord,
lovsynge, evangelisere, ofrende kjærlighet kaller

oss til en respons i form
et liv i total hengivelse,
hvor vi elsker Gud av
hele vårt hjerte, sjel,
kraft og forstand. 100%.
Og når han får sitte på
tronen i livene våre, kan
Gud bruke oss til å forandre verden og forvandle menneskers liv.
Halvveis ute i undervisningsfasen fikk vi
bestemt hvor vi skulle på
”Outreach” (Misjonstur).
Vi ble delt inn i 5 team
på rundt 12 personer som
reiste, bodde, spiste,
jobbet og vitnet sammen

i 2,5 måneder i hvert sitt
land rundt i verden.
Jeg var i Thailand og Filipinene, mens Michael
var i India og Nepal.
Michael: ”Her er en liten
hendelse fra da vi drev
misjonsarbeid i India:
Vi hadde reist hele dagen
rundt i landsbyer for å be
for syke, og fortelle om
Jesus. Den siste landsbyen
vi var i var hardt rammet
av tsunamien i 2004, og i
et av husene fikk vi lære
å kjenne en fattig familie
som besto av to kristne
foreldre i 50 årene, og

en hinduistisk datter på
rundt 30. Datteren hadde
flyttet hjem på grunn av
en alkoholisert ektemann,
som hun ikke lenger orket
å leve med etter all volden.
Far i huset har en dårlig
rygg og et svært stivt kne,
vi legger hendene på han
og får se en mann som har
lidd lenge bli helt helbredet, ansiktet hans
stråler og tårene triller.
Kona blir helbredet for
en vond skulder og er
svært lykkelig. Datteren
ber ikke om forbønn,
men når hun ser alt dette
som skjer, blir hun svært
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EBM International konsilmøte 1. - 5. mai

Vertskap for gjester fra hele verden!

Gatemøte på Filipinene. Jon Viktor og gruppa hans dramatisere og
barna som bodde på gata og i ”søppelhus” følger nøye med.

rørt og gråter mens hun
sier til oss, «Jeg ser at det
dere sier er sant, jeg vil
også gi mitt liv til Jesus».
Vi blir alle svært glade
over å høre dette, men
vår glede er ikke til å
sammenligne med farens
takknemmelighet! Tårene
strømmet på i bøtter og
spann og en slik glede
som denne mannen utstrålte har jeg aldri i livet
sett maken til.
Jeg kom til å tenke på
historien om Sakkeus,
og takknemmeligheten

og gleden han må ha følt
når Jesus kommer hjem
til ham! I dag har Jesus
virkelig besøkt meg og
mitt hus!

utrolig deilig å være
hjemme igjen.

Nå er det tid for Norge
og Europa som har fått
en mye større plass i
For en fantastisk ære hjertene våre siden sist.
og privilegium å få dele Vi føler oss ledet til å
gode nyheter og lede
starte et bønne- og lovmennesker hjem til
sangshus i Nord-Norge
Pappa! All ære til Gud.” fra høsten av.
Noen av menneskene vi
fikk møte dette halvåret
har blitt våre aller beste
venner, og selv om vi
savner dem, er det også

Tusen Hjertelig takk til
alle som har husket på
oss i bønn! Og hvis du
vil høre mer, er det bare
å slå av en prat ;)

En internasjonal forsamling priser Gud i lovsang under EBM

1. - 5. mai var menigheten vertskap for
gjester fra hele verden.
Over hundre gjester
ble bespist i kirken
disse dagen og godt
over halvparten bodde
privat. Resten bodde
på hotell. Bjørg Hafredal og Inge Taranger
ble utfordret til å
dele sine opplevelser
som vertsfamilier.

Det ble veldig internasjonalt hos oss på
Åfoss med gjester fra
tre verdensdeler! Vi
hadde to damer fra India,
en mann fra Sierra Leone
og en mann fra Portugal
boende hos oss.

Jeg gledet meg aller mest
til dette - synes det er
moro med så eksotisk
besøk. Men jeg gruet meg
til hvordan det skulle gå
av Kari Sæthre
rent praktisk når alle
skulle spise frokost og
Bjørg Hafredal forteller: stelle seg om morgenen.

Vi har bare ett bad for
tida og vi skulle være på
plass i kirka før kl.9.00.
Damene var veldig pliktoppfyllende og ville ikke
skulke unna noen møter.
Men vi rakk en liten
butikktur. Nirmala fra
India, kom til butikken i
sari og spaserte ut igjen
i bukse og t-skjorte!
Portugiseren ble med en
tur til Brevik der han
fikk smake på verdens
beste iskrem, og han tok
masse bilder av trehus-
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beltene mellom dem.
Serene nektet dessuten å gi
fra seg forsetet til han som
kanskje hadde trengt det
mest. I kaoset en morgen
hadde hun lagt veska si på
taket, og vi var kommet
nesten til sykehuset da en
bil bak gjorde oss oppmerksom på at noe hadde
Bjørg Hafredal falt fra taket. Vi fant heldigvis veska som innebebyggelsen, som for
holdt både penger og pass!
han var veldig eksotisk!
Det ble lange dager i kirka,
Mye av lørdagen tilbrakte
jeg på sykehuset. Først
var jeg der med en dame
som hadde tannverk og
trengte ekstra smertestillende. Så var min indiske
gjest, uheldig og skadet
ankelen på vei til båttur.
Røntgen viste heldigvis
ingen brudd, men vi fikk
noen timers møte med
det norske helsevesenet.
Morsomst hadde vi det
nesten hver gang vi skulle
inn i bilen og kjøre. Setebelter hadde de aldri brukt,
og de visste knapt hvordan
de skulle festes. Trangt var
det også i baksetet med
tre velvoksne personer.
Det endte med at jeg nesten
krabbet inn for å få på plass

gjester i huset og forteller:
Det var spennende å få
besøk. Vi regnet med at
vi skulle få besøk av noen
som var gode til å snakke
engelsk, og det klaffet
veldig bra. De to som var
hos oss var rett nok fra
Nederland, men begge var
gode i engelsk.
Vi hadde regnet med at
vi skulle få god tid til å
prate sammen, men det
ble ikke så mye som vi

og få en fin prat.
Det ble dessverre ikke tid
til å ta de med på noen tur,
da de måtte reise rett etter

Båttur på kanalen

Inge Taranger

hadde tenkt. De var trøtte
på kvelden etter en lang
dag med møter, og de ville
nok helst ha gått til sengs
med en gang de kom
hjem på kvelden. Men
da Mia satte fram cider,
te, kjeks og ost, var det
ikke vanskelig å få de til
Inge Taranger hadde også å være oppe litt lenger

møtet på søndag. Men vi
hadde blitt litt kjent med
noen fra Brasil og de skulle
ikke reise før onsdag.
De fikk vi vist noe av hva
Telemark har å by på.
De kommer gjerne tilbake og vi har invitasjon
til å besøke de i Brasil.

så vi var trøtte og hadde
litt for liten tid hjemme om
kveldene. Men damene har
ringt meg både fra Berlin
og fra India, og jeg har fått
nye Facebook-venner
både i Portugal og i India,
avslutter Bjørg.

Myanmar Christian Fellowship deltok på misjonsmøtet fredag kveld
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Marit Eide fra Siljan på disipletreningsskole

Mitt eventyr på DTS i Australia

lederrollen i livet mitt som
han fortjener, og jeg har
fått mere forståelse av
Guds dype kjærlighet.
Så de siste 3 månedene
dro vi på outreach, hvor vi
skulle praktisere hvordan
det er å ta opp sitt kors
hver dag, og virkelig gå
på Hans veier.

Marit på evangelisering i Mosambik

I fjor høst, i oktober
dro jeg til Perth i
Australia for å dra på
DTS med Ungdom i
Oppdrag (Youth With
a Mission). Det var en
Sports DTS, og vi
var 2 norske blant 21
studenter fra hele
verden. De fleste var
fra Canada og USA,
men noen var også
fra England, Indonesia,
Nederland, NordIrland og Malaysia.
av Marit Eide

De 3 første månedene
levde vi på basen som de
hadde i Perth. Vi hadde
undervisning i 12 uker,
med ulikt tema hver uke.
Noen av de temaene vi
hadde, var «Lordship»,
«Forgiveness and repentance», «Fear of the
Lord», «Evangelism».
Gjennom disse undervisningsukene gikk vi
dypere inn i hvem Gud
var, og hvem vi er, i
relasjonen med han, og
hvilket liv vi er kalt til å
leve.

Jeg fikk virkelig mere
perspektiver på hva livet
med Gud faktisk dreier
seg om. Hvordan vi hver
dag er kalt til å legge ned
våre egne planer, være
en disippel, og gå i Jesu
fotspor, og virkelig bygge
relasjoner, og leve i
kjærlighet til vår neste.
Så mitt liv ble på en måte
snudd på hodet, fra at
jeg levde for meg selv,
og ikke gav Gud muligheten til å lede meg.
Men nå har Gud fått den

Jeg var 6 uker i Mosambik,
og var involvert i å ha
undervisning for en ungdomsgruppe i den lokale
kirka i Quelimane, og vi
dro på bønnevandringer
og evangelisering i den
byen. Vi bodde også et
par uker på en øy som
heter Inhassunge, som
er litt isolert, og består
av mange landsbygder.
Her bodde vi hos en
lokal familie og en mann
som heter Justino, som
flyttet dit for 3 år siden,
etter et kall fra Gud.
Når de kom hadde ingen
på den øya hørt om Jesus,
og var et såkalt unådd
folkeslag. Men vi fikk bli
med å se resultater av
deres arbeid, og kjærlighet
til disse folkene.

Mange barn og ungdom ønsket å høre om Jesus

og fikk se folk ta imot
Jesus. Det var virkelig
en stor velsignelse. Vi
besøkte også de nyoppstarta husmenighetene,
og ble så rørt av deres
hengivenhet og kjærlighet
til Gud.

Samtidig fortalte vi de
om evangeliet og delte
vitnesbyrd, og de var
veldig åpne.

Så disse 6 månedene har
vært en velsignelse for
meg, og har helt forandret
livet mitt, og jeg skjønner
Vi spilte mye fotball hver mere av hva livet med
dag for å bygge relasjoner Gud virkelig handler om.
Vi var på mye husbesøk, til ungdommer der.
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Planleggingen i god rute

Prinsessegata 5 3724 Skien

m-torvet@online.no

www.musikktorvet.no

 900 66 715

 35 58 89 00

Visjonsbrosjyre

Leie Luksefjellstua?

Strategiutvalget
har laget en
brosjyre om
visjon, verdier
og motto for
menigheten.

Luksefjellstua tilhører Skien baptistmenighet
og kan leies av grupper og familier.
Ta kontakt med Ronald og Ruth Brynhildsen
 35 53 51 03 eller 911 74 853

Brosjyrene finnes
ved inngangen i
kirkesalen og er
også lagt ut på
www.skienbaptist.no

Informasjonssamling
om medlemskap og dåp
26. august 18:00
i Skien baptistkirke

Les mer om ”stua” på www.skienbaptist.no

Høstens program
jeg allerede avtalt med
Gabriel Stephens at han
skal tale, og det gleder
vi oss til. Ragnhild Grønseth og Tove Baklie Jensen
skal igjen ha en samling
der «tid til ettertanke
og stillhet» vil stå i fokus.
av Odd Kløverød
I begynnelsen av november
er vår menighet vertskap
Noe for alle
for årets «storsøndag».
I programkomiteen ønsker
Om vi skal se helt fram
vi at alle skal føle seg
mot advent, vil vi også i
hjemme på alle gudsår ha et «juleteam» som
tjenester. Likevel er
tar seg av disse møtene.
noen av gudstjenestene
Alle møtene vil starte kl.17,
litt spesielt tilpasset noen
og vil være tilpasset alle,
grupper. De siste årene
slik at barnearbeiderne
har burmeserne vært
ikke trenger å lage alterspesielt invitert en gang
native barneopplegg nede.
i måneden. Det vil vi
fortsette med. Likedan
er enkelte møter spesielt Talere
godt tilrettelagt slik at de Det meste er ennå uavklart
yngste kan være med på når det gjelder møteledere,
hele gudstjenesten. De talere og sangkrefter. Vi
andre gangene har barna har et problem med å
som kjent Baluba eller et rekruttere nye møteledere,
eget barnemøte i under- så dersom du kjenner noen
du tror kunne passet til
etasjen. Kommende
semester har også ung- dette, så ta kontakt!
Det er sannsynligvis litt
dommen bedt om å få
være litt ekstra delaktige lettere med talere, men det
i et par møter. Her har er selvsagt en utfordring
når vi ikke har vår egen
Høstens møter vil
gi deg ulike talere,
møteledere, ulike
gudstjenester og
sangkrefter – det
blir med andre ord
en variert høst.

pastor på plass. Vår påtroppende pastor, Vidar
Bergsland, vil sannsynligvis komme et par ganger,
og han blir blant annet med
på menighetshelgen i
Fyresdal, 13. – 15. september.
Mathians Dichristin er
ansatt i EBM (European
Baptist Mission) og taler
hos oss 20. oktober. I
tillegg vil vi spørre Jan
Sæthre, Ingemar Fhager,
Jan Erik Larssen, Arne
Holthe, Gabriel Stephens,
Harald Edvardsen, Billy
Taranger, Nadine Vaagen,
Jan Arnth Larssen, Per
Midteide, Kai Tore Bakke
og kanskje et par til.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
200 år siden den første misjonæren kom

Tur til Burma i desember
flyplassen i Kalaymo, og
vi møter lokale baptister
på kvelden. Tirsdag går
turen med fly til Mandalay.
Ettermiddagen benyttes
til å besøke keiserpalasset,
og på kvelden presenteres
et helseprosjekt av chingruppen i byen. Onsdag
oppleves verdens lengste
teakbru i Amarapura og
Fra National Races Village Mandalay Hill. Torsdag
av Jan Sæthre
videre til Kalaymyo, og går turen til den vakre
har en lang kjøretur på Inlesjøen. Fredag flyr
Foreløpig program
dårlige veier inn i Chin- gruppen tilbake til Yangon,
Turen starter fra Norge 4.
staten. På kvelden anog besøker kultursenteret
desember, og deltakerne
kommer vi hovedstaden for alle folkeslagene og
flyr via Bangkok til hovedHakha. Søndag blir det det storslåtte Shwedagon
staden Yangon. Etter angudstjeneste i de 10
tempelområdet. Lørdag er
komsten på torsdag vil
baptistmenighetene i
fritid i Yangon, før hjemvi ta del i åpningsfesten
byen, sightsseeing på
reise om kvelden. Dersom
til 200 års jubileet. På
ettermiddagen og middag du er interessert i å delta,
fredag ettermiddag går
med statsministeren på kan du henvende seg til reiseflyturen til Mandalay og
kvelden. Mandag brukes leder Jan Sæthre på epost
vi overnatter der. Lørdag
på kjøretur tilbake til
jsaethre@online.no
morgen flyr gruppen
I desember feirer
baptistene i Burma
at det er 200 år siden
Ann og Adoniram
Judson kom som
misjonærer til landet.
Det norske Baptistsamfunn deltar i
markeringen og
arrangerer en gruppereise for 40 personer.

