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 Hva er livet uten håp? 
 
Håpet om noe som skal komme, noe som vi 
ser frem mot, noe som gir glede og noe 
som skaper oppmuntring … er det som 
gjør at vi mennesker trives og lever med 
forventinger for morgendagen. 
 
Dagen i dag, vet jeg snart hvordan har vært. Det 
er blitt kveld i Siljan og jeg sitter og skriver de 
siste ord til deg som leser. Dagen i dag føyrer seg 
inn i en rekke av helt vanlige dager… helt vanlige 
arbeidsdager. Allikevel er det nyttig å se om det 
har vært hendelser i dag, som har gitt meg litt 
ekstra energi og en lite glimt av håp om fremtiden. 
 
Hva er nå håp? På en nettside om håp, siteres det 
at håp er en sammensetning av forventning og 
ønsker. Wikipedia siterer at håp er en sinns-
tilstand som kan oppleves/observeres når en får/
har troen på et positivt resultat eller en positiv 
utgang relatert til hendelser eller omstendigheter i 
dens liv.  
 
Håp skaper en drivkraft i meg til å stå på selv i en 
triviell hverdag. I da har jeg hatt håp om å kunne gi 
kunnskap til mine kollegaer gjennom undervisning. 
Om jeg har lykkes eller ei vet jeg ikke, men uansett 
har jeg et håp om det. 
 
Til slutt i kveld har jeg et inderlig håp om at en 
eller to av dere lesere ønsker være med  i redak-
sjonen til Veiviser’n. Er du en av dem, så ta kontakt. 
 

Kari Nøtland Sæthre 

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 

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 

 

Økonomi 
Reidun Johannessen 980 46 190  
 

Familie 
Margareth Eikstad 35 53 29 01 
 

Tjeneste 
Roy Arild Jensen 35 94 17 22 
 

Eiendom 
Jarle Stensbøl 915 50 970 
 

Søndagsskolen 
Gunn Andresen 35 59 88 62 
 

Logos og Skien Soul Children 
Anne-Marie Dønnestad 928 90 356 
 

Trall - lek 
Margaret Eikstad 926 09 483 
 

Jentesprell  
Liv Marit Taranger 913 32 516 
 

Friluftsgutta 
Sondre Taranger  909 30 380 

 

Baby trall 
Birgit Andersen  959 46 342 
 

Ungdomsgruppa 
Anette Holte Stensbøl 35 53 07 11 

Gabriel Stephen 452 92 664 
 

Allehånde 
Else Holte  995 48 424 
 

Chin ungdomskor 
Lian Biak Hu Sapai 995 67 617 
 

Telemark Chin Church 
Za Kung Mang To 35 94 44 59 

Da jeg gikk på skole i 
Canada tok jeg noen kurs 
i Det Nye Testamentet. 
Apostlenes gjerninger og 
Romerne var mine favoritt-
bøker og de ble begge 
undervist av den samme 
professoren, Dr. Olu Peters. 
Han kunne aldri komme 
utenom Romerne 1,16: 
”For jeg skammer meg 
ikke over evangeliet. Det 
er en Guds kraft til frelse 
for alle som tror…”. Han 
vandret rundt mens han 
repeterte dette verset, 
på gresk, mens vi lurte 
på hvorfor? 
 
Jeg ble nysgjerrig på dette 
verset i romerne og jeg 
har prøvd å relatere det til 
dagens globale menighet. 
Paulus som skrev dette 
verset kjente til dybden 
av Guds kraft. Han selv ble 
frelst av nåde gjennom et 

møte med den oppstandne 
Kristus. Han gikk fra å 
være en morder av kristne 
til å bli en apostel og en 
martyr for Kristus. Før 
han ble drept for sin tro, 
kjente han denne enkle 
sannheten -  Kristus er 
mektigere enn noen 
annen. Derfor hadde 
han ingen grunn til å 
skjemmes, eller for å si 
det med andre ord; 
gjemme det for verden 
rundt ham. Vi kan lære 
om Guds enorme kraft 
gjennom det vitnesbyrdet 
Paulus liv bærer.  
 
Jeg er ikke Paulus, selvsagt, 
men jeg er en kristen. 
Dette betyr at mitt liv 
skulle vitne om hvor 
mektig dette evangeliet 
er - Guds kraft til meg, 
deg og hele verden.  
 

Ja, noen ganger kommer 
jeg til kort i det å være 
et godt vitne for Kristus. 
Men med all tilkort-
kommenhet kan jeg si 
jeg kjenner kraften i 
evangeliet: det forandret 
verden, det gav håp til 
de som var uten, det gav 
en fremmed (som meg 
selv) en familie, og det 
satte fanger fri - det frelste 
meg fra min synd. 
 
Evangeliet er fremdeles 
kraftfullt venner! Jeg har 
lært at grensene du setter 
for Guds kraft - evangeliet 
- i dag, reflekterer hvor 
godt du kjenner ham. Som 
Paulus ber jeg om at vi alle 
kan si, …”Da kjenner jeg 
(vi) ham og kraften av hans 
oppstandelse…” Fil. 3,10  

Andaktshjørnet 

Evangeliet - er det 
fremdeles Guds 
kraft?  
 
av Gabriel Stephen 
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Gabriel Stephen 
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Mitt  
sangvers 

 

Kjetil  
Fjelddalen 

 
:/: Jeg er trygg hos deg, 
jeg får be til deg, jeg får 
lovsynge ditt navn. Du 
har tid for meg når jeg 
søker deg. Min Herre 
min Gud :/: 
 

Vi gratulerer 

 

20 år 
Lergay Thein Mya, 25. september 
Mari Thommesen, 14. oktober 
 

30 år  
Marte Raflund Fjelddalen, 2. oktober 
Ida Fhager,  11. desember 
Lian Biak Hu (Ahu) Sapai, 15. desember 
 

40 år 
Za Kung Mang To, 7. oktober 
Karl Fredrik Aleksander Johansen, 7. november 
 

50 år 
Jarle Øygarden, 15. oktober 
 

70 år 
Inger Lise Dønnestad,  30. desember 
 

75 år 
Ivar Leonard Langerud, 30. oktober 
 

92 år 
Alice Esther Hansen, 23. november 
Martha Edel Torkildsen, 25. desember 
 

Nyfødte 
Eh Wah Paw og Hser Nay Kaw Htun, en jente, 
Melodie, 16. juli. 
Aya Mya San og Boi Tial Thong Hnin, en jente, 
Ruth Emmeli, 23. juli. 
Sui Tum Sung Sui Thlia og Ral Tawng Ratin, en 
gutt, Joel Tluang Tha, 13. august. 
Lise og Vegard Quivey Flatebø, en gutt, William, 
11. september. 
 

Døde 
Margareth Edvardsen, 4. september  
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Kor til  
Sør-Afrika 

Hvert femte år arrangeres 
baptistenes verdens-
kongress. Neste gang 
baptister fra hele verden 
samles blir i Durban i 
Sør-Afrika i juli 2015.  
Skien baptistmenighet 
har deltatt med koret Con 
Amore siden kongressen i 
Buenos Aires i 1995, og sist 
i Honolulu på Hawaii i 
2010. Da var Con Amore 
satt sammen som et 
prosjektkor i aldersgruppen 
15-50 pluss. Vi er klare 
for et nytt prosjektkor til 
kongressen i Durban. 
Åselill Sæthre 

håper mange 
har lyst til å delta. Dersom 
du er interessert i å delta, 
kan du sende en epost til 
jsaethre@online.no så vil 
du få ytterligere informasjon 
etter hvert. 

Nygifte 
Camilla Aspelund Gonsholt og Marius Nyborg 
Hov, 17. august 
 

Døpt 
Martine Horrigmo, ungdomsleir Vegårshei, 8. august  
Louise Andersen, 8. september 
 

 

Opptatt som nye medlemmer 
Eh Paw Thein Mya, 1. september 
Dah Bu Thein Mya, 1. september 
Shee La Paw Thein Mya 1. september 
Lergay Thein Mya 1.september 
Rakel Anette Johansen, 1. september 
Karl Fredrik Aleksander Johansen, 1. september 
Torfinn Berntsen, 1. september 
Paul Arnt Nilsen, 8. september 

Medlemsopptagelse på gudstjenesten søndag 1. september 

Gudstjenesten 8. september med dåp og medlemsopptagelse 
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Jeg husker best barnas 
smil da jeg ga de en 
ballong eller en ball! 
forteller Louise. 
 
av Odd Kløverød 
 
I juli var Louise Andersen 
fra Skien i Thailand og 
Singapore i regi av «Ung 
Baptist» fra Norge. 30 norske 
ungdommer fikk oppleve 
enkelt landsbyliv i Thailand 
og baptistenes verdens-
kongress i Singapore. 

Det er imidlertid ikke 
så lett å avtale tid med 
Louise for en prat… 
 
Full fart! 
Du skjønner jeg har begynt 
i ny jobb – tillegg til skole, 
trening, kirka++ Det blir 
litt hektisk av og til… 
 
Jobb? 
Ja, jeg har begynt med 
telefonsalg for bedriften 
Artisti Tale i Porsgrunn. 
Det gjør jeg 3 kvelder i 

uka. På dagtid går jeg på 
Skogmo videregående 
på helse og sosial m/
studiekompetanse. 
Dessuten oppdaget jeg 
at musklene mine var 
sørgelige saker, så jeg 
trener på Elixia. Venninna 
mi tok meg så lett som 
bare det i håndbak, og jeg 
fant ut at dette kan ikke 
fortsette! Telefonsalg er 
forresten bedre enn jeg 
hadde trodd! Det er gøy 
på jobben – og et godt 

Louise Andersen (16) med mange inntrykk etter tur til Thailand og Singapore: 

Jeg husker best barnas smil…! 

Fra venstre: Ada og Louise med barna i Thailand    
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miljø. Denne uka har 
jeg f.eks. solgt lodd for 
Redningsselskapet og 
LHL. Det går ganske 
bra. Da var det langt 
vanskeligere å selge 
abonnement på tegne-
serieheftet «Pondus»!! 
Det går jo noen kroner 
til shopping, så det er 
greit med en jobb. Men 
jeg skal være litt for-
nuftig også, så jeg vil 
forsøke å spare halv-
parten av det jeg tjener. 
Det kan sikkert være lurt 
med tanke på evt. bil-
kjøp og egen leilighet…. 
 
Thailand og Singapore 
Vi spoler litt tilbake til 
sommeren. Kan du fortelle 
litt om turen med «Ung 
baptist» (Tidl. NBUF)?  
Jeg likte godt at det var 
en tur der det var lagt 
opp til opplevelser – 
ikke bare strandliv!  
Det var veldig spennende 
å besøke en bibelskole 
hos Lahu – stammen. Her 
spiste vi forresten ris til 
alle måltider, og etter 3 
dager var det nok! Jeg 
er veldig glad for at jeg 
hadde med knekkebrød 
i bagasjen! Her ble vi kjent 
med flere ungdommer selv 

om vi ikke forsto et ord 
av hverandres språk. Jeg 
ble god på kroppsspråk.  
Under besøket her reiste 
vi til en liten landsby med 
bare 2 kristne familier. 
Vi gikk rundt og inviterte 
til møter, og halve lands-
byen kom! Ada Vaagsnes 
og jeg ledet lovsangen. 
På natta sov Ada og jeg 
sammen i ei bambushytte. 
Den hadde heldigvis 
myggnett, for det var noen 
voksne edderkopper der! 
Toalett som bare var hull 
i golvet, kommer jeg også 
til å huske! Dessuten er 
det kult å sitte bak på 
lasteplan på en lastebil i 
100 km/t, men helt trygt 
er det sannsynligvis ikke! 
 

Og i den landsbyen 
møtte dere barn? 
Ja, og det var kanskje 
den beste opplevelsen 
på hele turen! De smilene 
barna viste da vi ga de 
noen enkle gaver fra 
Norge, kommer jeg til 
å huske lenge! Det var 
bare noen ballonger 
eller plastballer, men 
de ble så glade og 
takknemlige…  
Møtene på verdens-
konferansen i Singapore 

gjorde også et sterkt 
inntrykk. Det var på et 
av møtene her jeg opp-
levde at Gud talte til 
meg om dåpen. Det 
«kallet» valgte jeg å lytte 
til, så etter noen uker 
hjemme i Norge, ble jeg 
døpt på en gudstjeneste! 
Det var fint! Etterpå har 
jeg også bestemt meg 
for å være mer trofast 
på «Etter skoletid». Jeg 
kan jo ikke bare løfte 
jern og selge abonne-
ment på Pondus, avslutter 
Louise Andersen... Skriv 
forresten at til sommeren 
er det konferanse i Bulgaria. 
Det kan gi deg som ung-
dom opplevelser de aldri 
vil glemme – slik jeg 
opplevde det i år. 

Dåpsdagen 8. september 
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Seks jenter og ni gutter 
fra ungdomsgruppa 
reiste i begynnelsen 
av sommerferien til 
Richmond, Wise og 
Staunton, i staten 
Virginia, USA. Anne 
Rebekka Eikland var 
med på turen og for-
midler her sine opp-
levelser... 
 
av Anne Rebekka Eikland 
 

Det jeg har forbundet med 
misjon hele min ungdoms-
tid er å gi penger til noe 
eller noen som trenger 
det, et eller annet sted 
ute i verden. Og jeg er 
sikker på at jeg ikke er 
den eneste ungdommen 
som har hatt et så fjerne 
forhold til misjon. Men 
misjon er så mye mer enn 
det. Og en tur som dette 
var akkurat hva som 

skulle til for å åpne øynene 
til ungdommer for hva 
misjon egentlig er og 
hvor misjonsarbeid trengs. 
 
Da vi dro på denne turen 
hadde jeg ikke forventet 
at den ville forandre meg 
på den måten den gjorde. 
Og jeg er ikke den eneste 
av deltakerne som har 
sagt dette, for denne 
turen har vært et høyde-

Ungdommene på misjonsteam til USA - 21. juni til 8. juli. 

Misjon er mye mer enn penger! 

Misjonsteamet sammen med familien som hjalp dem med å tilrettelegge turen i Virginia.    
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punkt for ungdomsgruppa 
vår på mange måter. Vi 
har fått lov til å ikke bare 
høre om, men også oppleve 
hvordan kirkesamfunn i 
ett annet land jobber med 
indremisjon. Vi har sett 
med våre egne øyne 
hvordan noen sliter i 
hverdagen sin, og vi har 
fått lov til å hjelpe til 
med å gjøre hverdagen 
deres enklere. Og det 
jeg og resten av ung-
dommene har innsett 
er at selv det vi så på 
som en liten innsats på 
de forskjellige stedene, 
hadde en uvurderlig 
verdi for de vi gjorde 
det for. Så om vi står 

sammen og gir litt hver, 
kan vi gjøre en stor for-
skjell. 
 
Etter denne turen har vi 
fått et hjerte for misjon, 
for vi ønsker å hjelpe 
de i nærmiljøet vårt på 
samme måte som vi fikk 
lov til å hjelpe til i nær-
miljøene til leiren og 
menighetene i Wise, 
Richmond og Staunton.  
 
Ikke alle har fått nåde-
gaven å kunne stå å for-
kynne på gata om hvor 
fantastisk Jesus er, og 
hvordan Jesus har for-
andret livet vårt. Vi har 
fått lov til å forkynne 

Jesus på en helt annen 
måte på turen vår. Vi 
har fått lov til å være 
levende reklame i hand-
linger. Hva er vel bedre 
enn å være et forbilde 
og leve etter "Alt dere 
vil at andre skal gjøre 
mot dere, skal også 
dere gjøre mot dem".  
 
Jeg tror denne turen har 
satt dype spor i ungdoms-
gruppa vår, og jeg er helt 
sikker på at alle som var 
med på turen vil anbefale 
andre om å dra på en 
liknende tur, for turen 
forandret oss på en 
positiv måte."  
 

”Å være levende reklame i handling” var viktig for ungdommene som var på misjonstur til USA.  
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av Roy Arild Jensen 
 

Hei Marit. Du hadde fler 
alternativ å velge mellom 
når det gjaldt hva du skulle 
bruke dette året til. Hva 
gjorde at du valgte å bli 
Tid for Gud arbeider i 
Skien baptistmenighet? 
Familien flyttet til Siljan 
fra Trøndelag og jeg 
kom flyttende til Skien 
sommeren 2012. 
Da gikk jeg rundt i for-
skjellige menigheter for 
å gjøre meg litt kjent 
med forholdene i Skien.      
I baptistkirken snakket 

jeg med Gabriel som sa 
at det trengtes en jente-
leder i ungdomsarbeidet.  
Fra oktober 2012  - mars 
2013 gikk jeg på disippel-
treningsskole og der lærte 
jeg mer om meg selv og 
hvilke evner jeg har. 
Jeg ble rolig for at jeg 
ville bruke dette året til 
å arbeide med ungdom. 
Familien min og jeg opp-
levde å bli godt mottatt 
i baptistkirken og jeg 
kjente at det var viktig 
for meg å få en menighet 
som mitt åndelige hjem.  
Gabriel introduserte meg 

for Tid for Gud arbeidet 
og etter å ha bedt over 
dette  kjentes det riktig 
å starte i dette arbeidet 
i Skien baptistmenighet. 
For ett år siden var jeg 
sikker på at jeg skulle 
bruke dette året til å 
studere. I dag er jeg helt 
rolig for at jeg skal være 
Tid for Gud arbeider 
dette året. 
 

Du har arbeidet i ca. en 
måned som Tid for Gud 
arbeider nå. – Hvordan 
har det vært? 
Det har vært spennende 
å bli kjent med mange fine 

Marit Eide 20 år med bosted Skien 

Tid for Gud arbeider 
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ungdommer. Fint å bruke 
tid sammen med ung-
dommene som går her i 
baptistkirken. Har vært 
med på leirer og menighets-
weekend. På menighets-
weekend opplevde jeg 
menigheten som en familie. 
Konfirmantarbeidet er 
også veldig fint å være 
med på og jeg opplever 
årets konfirmanter som en 
fin gruppe. Har tro på et 
skikkelig bra konfirmant år. 
 
Hva ønsker du at folk i 
menigheten skal gjøre når 
de ser deg? Og når de 
tenker på deg? 
Si gjerne hei og spør hvordan 
det går. Tar gjerne en prat 
med alle og setter pris på 
at folk tar kontakt. Rett 
etter siste menighetsmøte 
var det noen godt voksne 
damer som tok kontakt 
med meg og snakket hygge-
lig og oppmuntrende. Det 
var koselig. Å få forbønn 
er også alltid positivt og 
det har mye å si for meg. 
 
Hva er dine gjøremål som 
Tid for Gud arbeider? 
Mye det som gjøres sammen 
med ungdommene i kirken. 
Etter skoletid på onsdager, 
jentegruppe på tirsdager, 

Discover på enkelte fre-
dager. Konfirmasjonsunder-
visning og deltagelse på 
weekender og leirer. 
Trovasslileiren er allerede 
godt planlagt. Underveis 
vil det også sikkert dukke 
opp ting som jeg blir med på. 
 
Hva ønsker du for dette året 
fram til sommeren 2014? 
Jeg ønsker å få være en del 
av en menighet som vokser 
sammen og brenner for 
Gud. At menigheten kan 
være en samlet enhet på 
tvers av generasjoner. I 
forhold til arbeidet med 
ungdommene og konfir-
mantene ønsker jeg at de 
unge kan vokse mer i troen 
og se hvem Gud er og hva 
Han kan gjøre. Ønske er 
selvsagt at fler skal bli 
frelst og at ungdoms-
gruppa skal vokse også i 
antall unge. 

Har du noe du gjerne vil 
dele med deg av troen – 
akkurat nå på sparket? 
Jeg lærer stadig å være 
mer avhengig av Gud – 
ikke være uavhengig å 
prøve å styre alt selv. 
Lære å gå i tro, leve mer 
overgitt til Gud og stole 
fullt og helt på ham. 
 
Hvordan blir du fulgt opp av 
Ung Baptist og menigheten? 
Ung Baptist bidrar øko-
nomisk sammen med 
menigheten.  Birgit og 
Gabriel er gode kollegaer 
og støttespillere. Jeg har 
gode samtaler med de. 
Fra strategi og tjeneste-
utvalget er Roy Arild og 
Kjetil kontakter som jeg 
kan snakke med. 
Vi ønsker Marit Guds rike 
velsignelse med et frivillig 
år i tjeneste for Gud. 

Forbønn for Marit på menighetshelgen i Fyresdal 
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… som en stor familie. 
Sammen sprer vi 
Guds ord. Står som 
fyrlys på det sted vi 
bor… sang Caroline 
og Synniva og 99 
andre, på menighets-
helgen i Fyresdal.   
 
av Kari Sæthre 
 
Å være sammen en hel 
helg som menighet, gjør 
at vi kjenner at vi hører 
sammen som en stor 
familie. Vi hadde tid til å 
slappe av, tid til å lytte 
til hverandre, tid til å le, 
tid til å leke, tid til å 
synge, tid til å spise, tid 
til å smile og ikke minst 
- tid til å lære mer om Gud.  

Vår kommende pastor 
Vidar Bergsland og kona 
Solveig, var med hele 
helgen. Vidar formidlet 
bibelen på en måte som 
gjorde at vi satt helt 

”bergtatte”. På søndags-
gudstjenesten ble det 
også tegneskole for alle 
aldre ved Vidar. Stor og 
små lå på gulvet og fulgte 
nøye med. Ja, dette og 
mye, mye mer skjedde. 
 
Du som ikke fikk til å 
være med i år, ikke for-
tvil. Til neste år har du 
muligheten igjen.  Hold 
av helgen 29.-31. august 
2014 allerede nå. Det 
er viktig for å bli bedre 
kjent å kunne få visdom 
og støtte fra hverandre. 

Fyresdal 13. –15. september 

Menighetsturen i ord og bilder! 
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Soul Children på festival i Oslo 27. –29. september 
For et kor! For en festival!  
For en opplevelse! 

1500 ”tweens” fra 10-16 
år synger, gynger, vinker, 
klapper i takt og smiler 
bredt på Rådhus-
trappene midt i Oslo 
sentrum - det gjør 
et enormt inntrykk! 
22 av disse engasjerte 
barna og ungdommene 
kom fra vårt eget 
”Skien Soul Children”,  
og vi har som menig-
het grunn til å være 
så stolte av og takk-
nemlige for dem! 
 
av Anne - Marie Dønnestad 
 

Da flere av barna tok seg 
tid et par sekunder til å 
vinke og smile litt ekstra 
til oss ledere midt under 
konserten lørdag etter-
middag, var det ikke mulig 
å holde tårene tilbake:  
Vi har de fineste barna som 
finnes, og vi var sju heldige 
voksne som fikk være 
sammen med dem på årets 
”Soul Children Festival”! 
 
Siden Oslo Soul Children 
ble startet i 2001, har 
en lang rekke nye Soul 
Children- kor skapt en ny, 
musikalsk barne - og ung-

domsbevegelse – i Norge 
og internasjonalt. 
   
I august 2012,  startet vi 
opp Skien Soul Children 
med de eldste barna i Logos 
som stamme, og 27.-29. 
september deltok vi for 
første gang på The Inter-
national Soul Children 
Festival. Sangere mellom 
10 og 16 år fikk opptre 
på scenen med både 
amerikanske gospelstjerner 
og norske gjesteartister. 
 
Alt foregikk i Oslo konsert-
hus, og salen fyltes opp 

Flere fra Skien Soul Children under festivalen. Bildet er hentet fra www.soulchildren.no.   
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med tweens fra 90 kor. 
Fra registreringen og til 
siste applaus søndag, var 
arrangementet perfekt 
planlagt og gjennomført. Et 
stort antall frivillige sørget 
for sikkerhet, trivsel, lyd, 
lys, informasjon, orden og 
andre praktiske oppgaver. 
På scenen var kjempe-
dyktige sangere og musikere 
sammen med Oslo Soul 
Children/Soul Teens, ledet 
av Ragnhild Hiis Ånestad 
fra Kragerø, “Dronninga 
av Soul Children”. 
 
Ragnhild ble inspirert til 
å starte det første Soul 
Children-koret etter å ha 
møtt Walt Whitman fra 
The Soul Children of 
Chicago. Han var en av  
instruktørene på årets 
festival. En av sangernes 
favoritter var nok Jason 
Taylor fra Los Angeles. 
I tillegg til disse to, var fire 
syngende søsken fra Hous-
ton en opplevelse for både 
barn og voksne: ”The Walls 
Group” er i alderen 15 til 
22 år, kalles musikalske 
supertalenter og har en helt 
spesiell sceneutstråling 
og tilstedeværelse.. 
Det var mange Mass Choir-
øvelser, men også andre 
samlinger. Festivalpresten 
og Actas trosopplærings-

team fikk fram festivalens 
motto; ”Å heie på hver-
andre” gjennom drama, 
bibelfortellinger og under-
visning. Vi voksne deltok i 
lederkor og på ledersamlinger, 
og søndag formiddag holdt 
Per Arne Dahl avslutnings-
appell til oss. 
 
SSC lånte kirkebygget til 
Oslo 2. på Vålerenga, og 
med liggeunderlag og sove-
poser sov vi godt der. 
Leder - og foreldregruppa 
fikk god hjelp av Arnhild 
Edvardsen. Hun utnevnte 
seg selv til vår ”korbestemor”, 
og gjorde en suveren jobb 
med å sørge for at alle 
fikk mat! Tusen takk! 
Søndag tilbrakte vi noen 
timer i Vigelandsparken 
med grilling og lek. Det 
var god opplading til 
konserten som avsluttet 
den fantastiske festivalen. 
 
Sånn helt personlig: I 2007 
hadde jeg nærmest gått i 
”korveggen” etter å ha 
holdt på som musiker og 
leder i barnekor, ungdoms-
kor, voksenkor og Trall 
i ett siden jeg var 13 år. 
Jeg var sikker på at det ble 
ikke noe mer koransvar på 
meg. Barnekoret vårt manglet 
ledere. Det var 6-7 barn.  
Jeg fikk en henvendelse: 

”Kan ikke du ta deg av det 
musikalske i Logos, så tar 
jeg ta det praktiske”? Jeg 
sa nei. Deretter så jeg et 
innslag på TV2 fra Soul 
Children-festivalen i Oslo, 
og jeg ble så beveget. På 
gudstjenesten samme helg 
lå det en lapp i bønnekrukka:  
”Be om at noen vil være leder 
for oss i Logos”.  Jeg måtte si 
ja. Den gangen sa jeg at jeg 
kunne hjelpe til i tre år, 
men helst ville jeg jobbe 
med ”between-alderen”.  
 
Å være på den samme 
festivalen som jeg så på 
TV i 2007, med 22 ”tweens” 
og et supert medlederteam, 
var derfor en stor opplevelse! 
Etter høstferien drar 24 
Logos-barn og 10 voksne 
til Kragerø på sin festival, 
og jeg sier bare:  ”God works 
in mysterious ways!”  
 
Jeg skal fortsette med Soul 
Children, men dette er mitt 
siste år i Logos. Jeg håper 
og tror derfor at noen andre 
vil kjenne at de kan overta 
det viktige og berikende 
arbeidet med de skjønne 
og flinke 1.-4.klassingene 
våre neste høst, sammen 
med det godt etablerte 
lederteamet av trofaste 
medarbeidere. Kanskje 
det er deg? 
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Godhet er en av våre 
verdier i menigheten. 
Det har vi kommet 
fram til gjennom verdi /
strategiprosessen 
som har pågått det 
siste året. Hva tenker 
vi om det å gjøre 
denne verdien synlig 
i menigheten og i 
samfunnet rundt oss? 
 
av Hilde Evensen Holm 
 
På menighetsmøte i 
våres ble det jobbet 

med verdien, godhet, 
gjennom et gruppe- 
arbeid. Alle som var på 
møtet skrev ned punkt-
vis det de tenkte om 
spørsmålene: 
- hvordan gjøre verdien 
godhet synlig menigheten? 
-hvordan gjøre verdien 
godhet synlig i byen vår? 
 
Siden ble gruppene enige 
om hva de i fellesskap 
anså som de viktigste 
svarene på disse spørs-
målene. Blant det som 

gruppene fremhevet var 
holdninger som å være 
inkluderende, godta 
hverandre som en er, 
omtale hverandre positivt 
og støtte opp om hver-
andre.  
 
Gruppene fremhevet at 
sosiale møtepunkter i 
kirken er viktig for å bli 
kjent med hverandre og 
få mulighet til å snakke 
sammen, som husgrupper, 
besøkstjeneste, og kirke-
kaffe. Det å dra på tur 

Menighetens verdier  

Hvordan gjøre verdien ”godhet” 
synlig i menighet og by 

Godhet kan formidles på mange måter! 
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sammen, be på middag, 
stille opp for hverandre 
med praktisk hjelp og 
være gjestfrie ble også 
fremhevet som viktige 
for å la verdien godhet 
være synlig. 
 
Menighetsmøte ble også 
utfordret på synliggjøring 
av verdien godhet for 
Skien Baptistmenighet 
overfor samfunnet 
rundt oss. Hvordan er 
den synlig i byen vår? 
Bør vi gjøre noe for å 
være mer synlige og 
tydelige på at vi er et 
menighetsfellesskap som 
ønsker å være preget av 
godhet?  
 
Å være engasjert i diako-
nalt arbeid som Kontakt-
senteret og Tilja var flere 
av gruppene opptatt av. 
Andre sentrale punkter 
var å gi rom for men-
nesker fra andre kulturer, 
engasjere oss i lokal-
miljøet, være samfunns-
engasjerte ærlige borgere 
og ha et godt og inklu-
derende barne- og ung-
domsarbeid. Tiltak som 
å gå natteravn, være fri-
tidskontakt og tilby gratis 
leksehjelp ble nevnt. 

Strategi- og tjenesteut-
valgene har også nylig 
diskutert punktene fra 
vårens fokusøkt om 
godhet. Det er flott å se 
engasjementet og hvor-
dan fokusøkten gjen-
speiler det den enkelte 
og gruppene tenker om 
dette.  
 
Vi ønsker å styrke hus-
gruppene i tiden fram-
over, og ser at disse små 
gruppene kan være 
sentrale for å skape 
felleskap, omsorg og 
vekst, og være arenaer 
for godhet. Vi vil fort-
sette å jobbe sammen 
med våre ansatte og 
våre ledere og skape en 
bevissthet om at denne 
verdien er viktig for oss.  
 
Strategi- og tjenesteut-
valgene oppsummerer 
arbeidet med verdien 
godhet slik: 
 
” Skien baptistmenighet 
har godhet som en av 
våre verdier. Det inne-
bærer at vi snakker godt 
om og til hverandre, vi 
hjelper hverandre og vi 
kommer hverandre i 
møte” 

 

Visjonsbrosjyre 

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

menigheten.  
 

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



 18 

En sommer uten leir, 
er som en godteskål 
uten godteri eller en 
ballong uten luft… 
ganske tom og slapp… 
 
av Birgit Andersen 
 
Det å være på en leir eller 
stevne i løpet av sommeren 
vil mange si er en stor be-
rikelse. Man kan man kjent 
med nye mennesker, får 
vedlikeholdt gamle venn-
skap og man kan få en 
fornyet relasjon til Jesus. 
Jeg vil påstå at det er 
dette som gir livet mening.   
 

De siste årene har det 
gått opp for meg hvilken 
utrolig viktig rolle stevner 
og leire har for trosopp-
læringen, nettopp på grunn 
av vennskap til andre 
og Jesus. Det at barn og 
unge treffer de samme 
menneskene og kommer 
på de samme stedene år 
etter år, gir trygghet og 
en god vane i å delta i en 
slik setting. Nettopp på 
leir opplever vi at ungdom 
tar en bestemmelse om 
å være kristen og får en 
fornyelse i sin tro på Jesus. 
 

Så leirer er noe vi må 
fortsette å be for og støtte 
opp om. Jeg er så heldig 
å få være med på mange 
leirer gjennom jobben 
min, men uten frivillige 
stopper leirene. Så vurder 
om du i løpet av det neste 
året vil støtte opp om en 
leir enten med å være med 
som deltager, leder eller 
med praktisk hjelp f.eks. 
på kjøkkenet. Du kan gjøre 
det mulig for ungdom og 
familier å utvikle vennskap 
med hverandre og Jesus. 
Og du får fantastisk mye 
velsignelse tilbake.  

Sommeren 2013 

Hva er sommer uten leirliv? 

Familieleir på Vegårtun med over120 små og store  deltakere 
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Konfirmasjonsun-
dervisning er godt i 
gang. Denne gang 
har vi satset på et 
opplegg med sport 
og friluftsliv profil.  
 
av Birgit Andersen 
 
Vi har nettopp vært 
ute med kart og kom-
pass ved fritidsparken 
og knytter dette opp 
til hvordan Bibelen 
kan være en guide i 
våre liv. Neste gang 
skal vi i gymsal og lære 
om å bli kjent med en 
Gud som vil deg noe 
gjennom ballspill og andre 
gymsalaktiviteter. Vi 
kommer til å dra på tur 
til Trovassli med resten 
av ungdommene. Kon-
firmantene  skal også bli 
med på besøk til menig-
hetens eldre før jul. 
 
Dette året er det 4 konfir-
manter. Det er Sindre 
Amundsen, Anders 
Dønnestad, Isak Siljan 
og Hanna Vaagen fra 4 
ulike bydeler i Skien. De 

er en kjempefin gjeng og 
vi fikk en god start da vi 
var sammen en hel helg. 
Det var 20.-22. september 
på Kalvøysund leirsted 
utenfor Tvedestrand. 
Stikkord for denne helga 
er samling i katakombene, 
bruskasseklatring, karusell, 
stafetter, reker, tube, 
bading (bare Marit klarte 
dette), kino, nattmanøver 
og kveldsstund med pinne-
brød og kakao rundt bålet.  
 
Ledere dette året er 
Simen, Marit og Birgit i 
tillegg til at alle 4 konfir-

mantene har fått hver 
sin forbeder i menigheten. 
Det å vite at noen bærer 
konfirmantene i bønn 
dette året er fantastisk å 
vite. Vi håper året fort-
setter like bra som det 
har begynt og at 14 
åringene blir skikkelig 
sammensveiset,  får venner 
for livet og blir godt kjent 
med Jesus som Herre 
og frelser.  
 
Vi avslutter året med en 
skikkelig gudstjeneste og 
fest søndag 11.mai kl.11.00. 

Årets konfirmanter er tre gutter og 1 jente 

Aktiv konfirmasjon 2013/2014 

Fra venstre: Isak Siljan, Anders Dønnestad,  
Sindre Amundsen og Hanna Vaagen 
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I år 2013 er det ikke lengere tilstrekkelig  vi bare påstår' at: " 
- Gud skapte universet med Ordet, fordi det' står i bibelen.." 
Vi  vet at: I begynnelsen var KUN Gud,  at Gud er i alt og alt 
hviler i Gud, og at Gud ved alt, alltid.  Med viten, sunn fornuft 
og logikk kan derfor spørres : Ettersom det er sant, hvordan er 
det sant? 
                       

Gud brukte Ordet og med Ordet ble universet skapt. Ja, men hvordan i 
virkeligheten ? Joh 1:1: " I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos 
Gud, og Ordet var Gud."  -Er Gud et ord..?!   
      
Ord er lyd, og lyd er energi som vibrere. Ettersom Ordet er Gud, er 
Guds Ord  åndelig energi som vibrerer. Av åndelig energi er universet 
og all materie skapt. Joh. 1:14 bekrefter dette: "Og Ordet ble kjøtt". 
Gud/Ordet,- altså åndelig energi, ble materie.  
    

Universet, jorden og alt som er til, kalles det materielle. Vitenskapen 
forklarer at alt' materielt er skapt  av molekyler, som er skapt av grunnstoffer, 
som er skapt av atomer, som er skapt av formløs energi som vibrerer.  
- Fra bløtkake til månen, fra TV'et til Saharas sand,- alt er skapt av energi.  
Vitenskapen beviser det. Hvorfor kan vitenskapen ikke registrere 
at energi er åndelig?  Vitenskapens problem med å registrere Gud 
kan beskrives med bløtkake:                                                                           
"- Hvis bløtkakens himmelske smak er overalt  i bløtkaken, hvorfor kan 
vitenskapen så ikke finne smaken..? "Fordi det åndelige er som bløtkake 
og kjærlighet, - kun' i spisning/forening, opplever du den himmelske 
smak, og tro' er den kinobillett der gir deg lov å oppleve filmen/Gud. 
Vitenskapen studere bløtkake,- men spiser den ikke, og kan derfor ikke 
oppleve den himmelske åndelige smak. Dog kan vitenskapen bevise 
energi er evig. - Kun det åndelige er evig. 
 

Hvordan skapte Gud universet?  -Ved at Gud/Ordet ble 
kjøtt/materie.  Alt er skapt av energi, og energi er åndelig, fordi 
energien er Gud/Ordet.  Joh. 1.14 beviser det, og Rom 11:36 
bekrefter det: "Det åndelige er i alt, til evig tid."  

Skrevet av Christian Nørlem 

Hvordan skapte Gud universet ? 
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Hvordan vet Gud alt? Hva er naturlov?  Gud kan beskrives som: 
Liv, evig, ren værende, absolutt skapende intelligens, kjærlighet,  
lykksalighet, uendelig energi, eksistens, sannheten, uforanderlig,- og Er 
den "viten om" og orden, hvori naturlovene Er og fungerer. Guds absolutte 
kvaliteter utstråler til sammen: Bevissthet.  Bli visshet om alt. Bli 
viten om alt. Derfor er all viten i Gud, og derfor er Gud vitende  om 
alt. Med Guds/regjeringens bevissthet/viten er naturlov/lov skapt.  
Du erkjenner den Absolutte i Absolutt stillhet.   
                                                                                                                                                           
Hvordan: Styrer Gud alt, er Gud i alt og alt i Gud ? Som havet 
er i bølgen, således er det åndelige i materie. Din materie er de celler du er 
bygget av. Alle dine celler inneholder DNA molekylet. I DNA molekylet  
ligger som usynlig viten alle cellers bygningsplan og all styring  av alle 
celler, og i alle celler er DNA. Gud er i prinsipp som DNA. I Guds 
bevissthet/DNA  ligger som usynlig viten alt materielts  bygningsplan 
og styring, og i alt materielt/celler, er Gud/DNA. Hvordan er vi 
skapt i Guds bilde? I foreldrenes gener er barnet usynlig, og i barnet er 
foreldrenes gener synlig. Barnet/vi er skapt i foreldrenes/Guds bilde.   
 
Du og Gud Er: I din bevissthet opplever du at du lever, eksistere, 
er til', og derfor sier du: "Jeg er." Som bevissthet er Gud liv, eksistens, 
ren værende til', og derfor sier Gud som deg:  "Jeg Er."  Med rent 
hjerte/bevissthet kan du se det åndelige skaper det materielle. Gud ses i 
alt som vibrerende åndelig lys. Lyset er utstrålingen av liv, lykksalighet, 
bevissthet, og kjærlighet. Gud er vakker.  
 
Vitenskapens teori om universets skapelse, kalles "The Big 
Bang"  teorien, og beskriver hvordan  universet, - med et svært 
smell /Big Bang, ble skapt ut av tilsynelatende ingenting.  Joh. 1.1 og 1.14 
bekrefter teorien er sann. Men: "- Hvis universet ble skapt av ingenting, 
må universet jo bestå  av ingenting..?" Tull! -Vitenskapen skjønner ikke 
hva som var, før universet ble skapt..  Det som var, Er.   
 
Det vitenskapen beviser er sant er et uttrykk av Sannheten, som 
bølgen er et uttrykk av havet.   
              
Gud, ateisme og forståelse:  Årsaken til folk ikke tror på Gud, er at 
folk ikke forstår Gud.  Forståelse skaper mulighet for tro, og tro skaper frelse.                 
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 900 66 715  

 35 58 89 00 

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

 

Leie Luksefjellstua 
 

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 

Husgruppe 
 

Husgruppe er  - Bibel - Bønn - Fellesskap.  
Gruppene samles i hjemmene ca. 1. gang i måneden.  

Ønsker du å være med i en gruppe?   
Ta kontakt med Roy Arild Jensen  

 976 24 685 
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Menighetslederen har ordet 

Menighetsnytt! 
av Harald Dønnestad 

 

Høsten er godt i gang, 
og vi har allerede ønsket 
mange nye medlemmer 
velkommen. Vi satt oss 
et mål om å passere 300 
medlemmer i år, og nå 
er vi 296. Vennskap er 
en verdi vi ønsker skal 
prege vårt fellesskap. 
Det utfordrer oss når så 
mange nye kommer – 
samtidig som vi ønsker å 
ivareta gamle vennskap. 
Det naturlige, ekte,  
nære, ærlige og trygge 
vennskapet er noe vi 
alle søker. Noen ganger 
går det lett og fort, men 
som menighet ønsker vi 
også å tilrettelegge for 
nye vennskap gjennom 
smågrupper. Vi vil utover 
høsten sette fokus på 
smågruppene. Etablerte 
grupper utfordres til å 
invitere med seg nye, og 
du som ikke er med i en 
gruppe kan igjen vurdere 
om du vil være med i en. 
Vi vil også invitere alle 
som har blitt medlemmer 
det siste året til en uformell 
samling i løpet av høsten. 

Menigheten arvet et  
betydelig beløp etter 
Margareth Edvardsen. 
Hun og mannen hennes 
skrev i 1971 et testamente 
der de testamenterte alt 
de eide til Skien baptist-
menighet. Det er med 
ydmykhet vi mottar en 
slik arv, og vi vil bruke 
noe tid på å bestemme 
oss for hvordan vi kan 
forvalte den på best mulig 
måte. 
 
Neste menighetsmøte 
er 22. oktober. Da vil vi 
blant annet ha en fokusøkt 
om gudstjenesten.  
 
I september hadde vi 
nok en vellykket tur til 

Fyresdal. Det var godt å 
høre Vidar Bergsland ta 
oss med på et dypdykk i 
Josefs liv. Samme helgen 
ba vi for Marit Eide som 
vil være Tid for Gud 
arbeider i menigheten 
det nærmeste året.  
Hovedarbeidet hennes 
vil bli blant ungdommene 
og konfirmantene. Det 
betyr at vi pr i dag har 
tre ansatte. De skal merke 
at de har en menighet 
som ber for dem og 
støtter dem. Har dere 
innspill og tips til for-
bedringer så vil vi gjerne 
høre det, også! 
 
Vidar og Solveig Bergs-
land kan fortsatt ikke si 
med sikkerhet når de 
flytter til Skien. Det kan 
bli april, men det kan 
skje tidligere, også. I 
mellomtiden vil Vidar 
komme over fjellet og 
tale på noen søndager.  
Det er ingen tvil om at 
de er ønsket, og vi er 
klare til å ta dem vel i 
mot når det måtte legge 
seg til rette. 



Menigheten vår 
ønsker velkommen 
til ”Storsøndag”  
3. november kl. 11:00. 
Pastor i Porsgrunn 
baptistmenighet, 
Magne Hultgren 
taler. Det blir solo-
sang av Pål Ellefsen. 
Myanmar Christian 
Fellowship deltar 
også med korsang. 
 
av Kari Sæthre 

En gang i året er det 
”Storsøndag”. Dette er 
en gudstjeneste hvor 
baptistmenigheter i om-
egnen blir inviterte.  
Vertskap går på omgang. 
I år er det vår menighet 

vertskap. Dette er en 
samling for alle. Så barna 
kan glede seg til barne-
møte med bl.a. Birgit 
Andersen. 
 
Etter gudstjenesten blir 
det anledning til å få 
kjøpt lapskaus, kaffe og 
noe ”attåt”. 
Pris:  
Barn: kr. 40 
Voksen: kr. 60 
Familie: maks kr. 200 

Søndag 3. november kl. 11:00 

Storsøndag i kirken vår! 

                                                                                                               

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

Myanmar Christian Fellowship - arkivfoto fra EBM konferanse i Skien i mai 

Magne Hultgren Pål Ellefsen 


