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Innviet til tjeneste !
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Andaktshjørnet
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
Jarle Øygarden
905 82 570
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
Peter Lian - Chinzah 468 99 373

Godhet - En Frukt
av Guds ånd
av Gabriel Stephen
Både en prest (en mann i
tjeneste for Gud til folket)
og en levitt (en assistent
til presten) går forbi
mannen - de har samme
trosbekjennelse og tro og de ignorer situasjonen
hans. Etter en stund
kommer en samaritan
forbi, og selv om jøder og
Jeg vil gjerne invitere deg samaritanerne var fiender,
til å se på lignelsen om Den rakte han en hånd ut til
barmhjertige samaritan mannen og tok seg av ham,
på nytt. Det er en av de la han opp på eselet sitt
historiene som søker å og tok han til et herberge
åpenbare Guds hjerte og der han kunne få hjelp tanker og som har gjort og alle utgiftene ble
godhet til en dyd å etter- dekket av samaritanen
strebe av Kristi etterselv.
følgere. Det er en av de
mest kjente historiene i Det er viktig å huske på
Bibelen som handler om at konteksten rundt denne
velvilje, og vi finner den i lignelsen, var en respons
på spørsmålet: «Hva må
Lukas 10: 25-37.
jeg gjøre for å få evig liv?»
Den handler om en jødisk Et spørsmål til Jesus stilt
mann som blir overfalt, av en ekspert på loven
rundstjålet og forlatt til å (v. 25). Jesus svarte med
dø ved grøftekanten.
en illustrasjon for å deEn av åndens frukter
i Gal. 5 er godhet.
Åndens frukter er
ikke bare bevis vi besitter for å overbevise
Gud om at vi er gode
nok, de er heller kvaliteter som åpenbarer
Guds iboenhet i oss.

Gabriel Stephen

monstrere viktigheten
av ubetinget kjærlighet.
En illustrasjon som er
basert på det å elske
Gud med hele sitt hjerte,
sin sjel og forstand (v.27)
- og det som flyter ut av
denne kjærligheten til
Gud er åpenbart gjennom
godhet mot mennesker
rundt oss - kjente og
ukjente personer.

troen meningsløse; godhet er et element som
er nødvendig for å leve
en misjonerende livsstil
som ellers er kjent som
kristendom. Apostelen
Paulus konkluderer i sitt
kjente kjærlighets «dikt»
i 1. Korinterne 13 at selv
om tro, håp og kjærlighet består så er kjærligheten den største blant
dem. I et annet dikt av
Uten godhet kan du
Mark Twain, en forfatter
ikke vise barmhjertighet. fra 1800 tallet, gjør han
Uten godhet kan du ikke seg enig med Paulus ved
gi håp, uten godhet er å si: «Godhet er språket
alle forsøk på å dele
som døve kan høre og

blinde kan se.»
Derfor er denne lignelsen
relevant for nye i troen,
om du har vært kristen
i 40 år, eller du akkurat
har begynt på trosreisen.
Godhet er en dyd du
ikke kan klare deg uten.
Og som menighet, la
oss fortsette med å gjøre
en god jobb med å minne
hverandre på å velge,
fordi Kristus har vunnet
hjertene våre, godhet
hver dag. Det bærer i
seg kraften til et
meningsfylt kristenliv.
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Vi gratulerer
Mitt
år
sangvers 20Francisca
Veronica Iordache, 10. juli
Harald Hem

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 11. mai

Årets konfirmanter!

40 år
Ingrid Maria Correa Mora, 13. juli
50 år
Rune Ringsvold Jensen, 27. juli
Ingrid Marie Eidberg Eikland, 31. juli
60 år
Bjørg Ida Hafredal, 1. juli
75 år
Britt Solberg Taranger, 29. september

Amazing Grace
Amazing Grace, how
sweet the sound,
That saved a
wretch like me.
I once was lost but
now am found, Was
blind, but now I see.
When we've been there
ten thousand years
Bright shining as the sun.
We've no less days to
sing God's praise
Than when we've
first begun.

94 år
Per Johan Holm, 10. september
97 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli

Nyfødte
Julie Wirum og Even Aasheim, en gutt, Fillip,
21. mars.
Magnus og Caroline Tarangen, en jente, Johanna,
29. april.

Døde

Alice Ester Sandell Hansen, 5. juni

Foran fra venstre: Birgit Andersen (leder), Hanna Vaagen og Marit Eide (leder)
Midten fra venstre: Sindre Amundsen og Isak Siljan
Bak fra venstre: Simen Andersen (leder) og Anders Dønnestad

En flott firkløver prydet
plattformen denne
formiddagen. En jente
og 3 gutter var årets
konfirmanter.

innslag, både med multimedia og skriftlesning,
som viste hva de hadde
lært om Jesus og hva det
innebærer å tro på han.

år. Undervisningen har
vært nært knyttet til sport
og friluftsliv. Guds frie
natur har vært en flott
arena for å lære om
hvem Gud er.
av Kari Sæthre
Birgit Andersen, Marit «Aktiv konfirmasjon»
Eide og Simen Andersen har gitt mersmak og blir
Kreativiteten var stor i
har vært ledere og fulgt også et tilbud til neste
denne konfirmantgruppen.
konfirmantgruppen i ett års konfirmanter.
De hadde mange flotte
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Velkomst for Solveig og Vidar Bergsland

Glede og høytid

Menighetsleder Harald Dønnestad ledet innsettelse av Vidar Bergsland,
sammen med forstander Harald Edvardsen.

og som har stor tillit og
kjærlighet til deg, sa
Harald Edvardsen i sin
innsettelsestale til Vidar
Bergsland.

til vår menighet. Det ble
en festdag i kirken, med
en Gudstjeneste som
var fylt av sang, musikk,
hilsener, bønn, nattverd
og god forkynnelse,
Fest i kirken
etterfulgt av flott middag
En bortimot fullsatt kirke med burmesisk mat og
med menighetsmedlemmer et velfylt kakebord. Alt
av Hilde Evensen Holm
og venner av menigheten sammen skapte en
kunne søndag 25. mai verdig ramme rundt en
Velkommen hjem til en
ønske ekteparet Bergsland festdag for Skien
menighet som kjenner deg velkommen til Skien og Baptistmenighet.
Det var en gledens
dag i menigheten da
vår nye pastor Vidar
Bergsland, og kona
hans, Solveig, ble
innsatt og ønsket
velkommen til sin
tjeneste.

Forbønn for Solveig og Vidar Bergsland.

Røtter i Skien
Vidar Bergsland er fra
Skien og var aktiv i
menighetens ungdomsarbeid på 70-tallet. Vi
husker en beskjeden gutt
fra Klovholt som kom på
bussen til kirken med

gitaren over skulderen. Vi
har fulgt deg på veien, og
sett med glede at du har
vært trofast mot kallet du
fikk til utdanne deg og ha
en tjeneste som pastor.
Sammen med Solveig står
dere i en unik tjeneste og

vi vet hva som bor i dere
av kjærlighet til Gud, sa
Harald Edvardsen videre.
Menigheten
Om menigheten de to skal
virke i sa Edvardsen blant
annet: Vi er hverdags-
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Vårt nye pastorpar Solveig og Vidar Bergsland.
Barna ønsket sin pastor velkommen med blomster, ballonger og bilde av seg selv.

mennesker i Skien Baptistmenighet. Vi vet og kjenner
til kamp og fall, sorg og
oppreisning og at livet
ikke alltid går på skinner.
Vi deler en felles tro i håp
og trøst til Gud og en oppreisning i evig liv. Vi vet at
du Vidar har sagt at du vil
gå veien sammen med
oss, og det trenger vi! Pek
på Jesus for oss og lær oss
å dele av velsignelsene vi
har fått.

Ventetid
Menigheten har vært
uten pastor en periode
nå og menighetsleder
Harald Dønnestad trakk
også fram gleden og
takknemligheten over at
ventetiden nå er over.
Bergsland er i ferd med
å flytte til hans barndomshjem ved Klovholt og vil
i løpet av forsommeren
være på plass der. Formelt

sett begynner han som
pastor hos oss 1.juli.
Arbeid for gatebarn
Dønnestad hadde også
en overraskelse «på
lur» da Solveig Bergsland
ble bedt om å komme
fram på plattformen og
fikk overrakt en sjekk på
100 000 kroner til
arbeidet hun gjør for
gatebarn og fattige i
Estland, Litauen og Bulgaria.

Pengene er del av den
arven menigheten mottok
for en tid tilbake som
er øremerket ulike
misjonsprosjekt. En glad
og rørt Solveig kunne ta
imot pengene.

til Vidar Bergsland og
trakk blant annet fram
hans gode evne til å la
andre få plass. Magne
Hultgren hilste videre
fra nabomenigheten
Porsgrunn og sa blant
annet at de som naboHilsninger
menighet gleder seg til
Fra Det Norske Baptist- samarbeidet.
samfunn hilste Jon Vestøl.
Dere er heldige i Skien Tale
som får Bergsland hit, han I sin tale til menigheten
må dere ta godt vare på, tok Vidar Bergsland utsa Vestøl som videre
gangspunkt i Joh. 20,
gav en personlig hilsen 19-22. og talte om tema

å gjenkjenner Guds
stemme, å ha et fast
blikk på Jesus og ha han
som sentrum i livet. Det
handler ikke om deg,
Gud sprenger våre
grenser- sa han blant
annet.
Han takket også for kallet
han hadde fått fra menigheten og på det å få bekreftet sitt kall og tjeneste.
Takk for åpne hjerter.
Dette er som å komme
hjem, sa Vidar Bergsland.
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Hjemme hos Rakel og Karl Fredrik Johansen

SAFETY MC

voksne som er villige til
å melde fra, og vi står
klar til å våge det.
Vi som har stiftet Safety
MC, har alle lang erfaring
i å møte mennesker i
vanskelige situasjoner.

Rakel og Karl Fredrik Johansen , som er en del av SAFTY MC.

SAFETY MC, er
bikere mot vold og
seksuelle overgrep
mot barn og unge.
av Rakel Johansen

er en MC-klubb som
består av en gjeng som
kjører Harley / custum
sykler, som deler motorsykkelinteressen og som
ønsker å være en støtte
for barn som lever vanskelige liv.

Vi er en MC- klubb,
som arbeider for å yte
støtte til utsatte barn og Noen å snakke med
unge.
Vi har erfart at barn trenger
en anledning for å forBeskrivelse
telle sannheten om sine
Safety MC, Bikere mot liv til noen, og de finner
vold og seksuelle over- sjelden den anledningen
grep mot barn og unge, alene, så tanken vår er

at vi voksne har en
mulighet til å invitere
barn til å fortelle hvordan de har det, oppleve
å bli trodd og at noen
hjelper dem videre.
Noen må tørre!
Vi går ikke til noen fysiske
handlinger selv, men vi
kontakter alt tilgjengelig
hjelpeapparat når vi får
kjennskap til barn som
lever under vanskelige
forhold. Bakgrunnen er
at vi ser at det er for få

Ulike arrangementer
I tillegg til å være en kanal
for utsatte barn, ønsker
vi å invitere til ulike
arrangementer for barn
og voksne, hvor trygge
omgivelser og gode opplevelser står i sentrum.
Et eksempel er, vi har nå
åpent hus på Lørdager,
hvor alle er velkomne.
Der drikker vi kaffe,
spiser vafler, skravler og
leker i Skien.
I organisasjonen er det
både damer og menn,
og vi er politisk og
religiøst nøytrale.

Interessen for Harley er stor.

kjenning, levere vandels- i livet, har vi en leilighet,
attest og har taushets- som er bemannet 24
timer i døgnet. Det er
plikt.
for at barn/ unge skal
føle trygghet. Vi har
Vakttelefon
samarbeid med politi og
Vi har en vakttelefon,
barnevernsvakta, så de
som er bemannet 24
kan bruke oss når det
timer i døgnet; nr. er;
oppstår en akuttsituasjon.
900 31 372.

Den som tar telefonen
nå, sitter i styre i denne
organisasjonen og har
mye erfaring med å kunne
Bredt samarbeid
Vi samarbeider med alle snakke med mennesker,
offentlige instanser og som trenger støtte.
Sentre mot incest og
seksuelle overgrep. Alle Bemannet leilighet
Når noen trenger å ta
våre medlemmer må
gjennom kurs og god- en pause fra situasjoner

Det er litt av hva vi
driver med :)
Trenger støtte
Vær med å støtte arbeide
vårt på kontonummer;
2601 33 80197
Dere kan også støtte
med mat og liknende.
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Teologiskole i Porsgrunn

Mulighet til å lære mere!

Andersen og jeg startet
på de 4 første modulene,
høsten 2012 og våren 2013.
Baptister og pinsevenner
Jeg opplevde undervisningene vi hadde, utrolig
inspirerende. Det var
gode og kunnskapsrike
lærere fra HLT. De kom
forskjellige kirkesamfunn,
baptister og pinsevenner.
Jeg syntes det var berikende å få flere innfallsvinkler fra forskjellige
tradisjoner.

Teologiskolen kan anbefales for alle forsikrer Live Lilienberg!

Høsten 2012 startet
høyskolen for ledelse
og teologi , HLT,
deltidsstudie i Porsgrunn. Undervisningen
var lagt opp i moduler,
fredag til lørdag to
ganger på høsten og
to ganger på våren.
På høsten var temaene
det nye og det gamle
testamentet og på
våren var spiritualitet
og troslære temaene.
Alle disse temaene
ville jeg lære mer om.

av Live Lilienberg

Hvorfor HLT
Skoleåret 2011/12 reiste
vår sønn Jon Viktor og
Mikael Østenstad Norge
på krysset tvers med
«Team on the road».
Samtidig som de jobbet
som tid for Gud arbeidere,
tok de også noen moduler
på Høyskolen for ledelse
og teologi, HLT.
Vi hadde mange inspirerende og lærerikt samtaler da de innimellom
bodde hos oss på sin

reise i Norge. Jeg opplevde at det var mange
ting jeg ikke kunne gi de
gode nok svar på, utfra
hva som virkelig står i
bibelen.
Jeg savnet nok også å finne
tilbake til ungdommens
entusiasme og engasjement, og å høre Guds
stemme klarere i mitt liv.
En gjeng fra Skien
Birgit Andersen var en
super pådriver og inspirator til å få meg med.
Anne Lene Madsen, Birgit

Gamle testamentet
Studiet har inspirert meg
til å lese bibelen mer i
sammenheng. Jeg har
fått et helt annet syn på
det gamle testamentet
og hvor viktig det er for
å få en dypere forståelse
det nye testamentet og
hvem Jesus er.
Selvstudie
Studiet var lagt opp til mye
selvstudier. Det var også
en avsluttende eksamen.
Jeg hadde nok hatt mer
nytte av om vi hadde
hatt litt lengre tid på
hvert tema og ikke raste
så fort igjennom. For
meg var ikke det viktigste

Illustrasjonsfoto fra HLT

inspirert, lære mer om
grunnlaget for vår
kristne tro og komme i
Ønsker å få lest mere gang med å studere
Jeg har mange spørsmål bibelen systematisk, for
jeg gjerne skulle hatt litt å oppdage skatten som
bede tid til å diskutere. ligger der klar til å tas i
Bokhylla mi har nå fått bruk.
mange bøker i fordypning og tolkninger av Mere informasjon
GT og NT , troslære og Om du går inn på;
Høyskolen for ledelse
spiritualitet. Noen har
jeg lest og flere har jeg og teologi, vil de finne
mye informasjon om de
som mål å lese.
forskjellige moduler/
kursene.
Dette anbefales
Jeg kan anbefale andre å
ta dette studiet for å bli
å ta eksamen, men å få
tid til å tenke og lære.
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nesten hver lørdag kveld.
Han ler litt, før han forteller… Burmesere er
snille mennesker. Jeg
ønsker å del. Ved å dele
tror jeg at Gud velsigner
på en spesiell måte.

Skien Asiamat

Gir frukt til kirken!
Kommer fra Burma
Peter og kona er begge
flyktninger fra Burma.
Peter er burmeser og
har vært 8 år i Norge,
mens kona kommer fra
Kachin og har vært her i
9 år. De er bosatt på
Stathelle og har to barn.
De tilhører alle Elim
baptistkirke i Langesund.
Dyrt å drive butikk
Peter forteller at om han
hadde drevet Asiamat
- butikken hjemme i
Burma, ville han ha vært
en rik mann. Her i Norge
går veldig mye til skatt.
For å kunne drive er jeg
Peter Aung ved disken i Skien Asiamat avhengig av at folk handler.
De første månedene var
av Kari Sæthre
Nesten hver lørdag
dette spes. vanskelig,
kveld, blir det levert
medgir Peter. Jeg hengte
deilig frukt til kirken. Ni måneder
opp plakater flere steder
For
ni
måneder
overtok
Hvem er det som så
og brukte internett. Nå
snille og ønsker å gi de Skien Asaimat etter etter ni måneder har jeg
andre eiere. I butikken kunder fra Filipinene,
bort noe gratis? Jeg
ønsket å finne mere finner jeg en hyggelig
Burma, Thailand, Iran,
kjøpmann
som
heter
ut om denne anonyme
Vietnam og Norge.
giveren og tok meg Peter Aung. Han driver
butikken sin sammen
en tur til Skien Asia Mens vi snakker er det
med
sin
kone
Lum
Tse
mat, sammen med
stadig folk innom og Ah
Lalung.
Ah Thi fra kirken.
Thi gjør sin ukentlige

Peter forteller at hjemme

Masse deilig eksotisk frukt hos dem, lager de alltid

handel av egg, grønnsaker frossen kjøtt og mye,
og frukt.
mye mere. Ta deg gjerne
en tur. Butikken er åpen
Flott utvalg
fra 09:00 - 19:00 fra
Det er et flott utvalg av mandag - fredag og 10:00 div, frukt og grønnsaker. 17:00 på lørdager.
Og det lukter godt. Ellers kan du blant annet Burmesere er snille!
få kjøpt ris, pasta, asia- Jeg prøver å få Peter til
tisk tørrmat, diverse
å si hvorfor han leverer
sauser og boksemat og gratis frukt til kirken

mat til en ekstra i tilfelle
at noen skulle komme
innom. Han ønsker å spre
godhet, smiler han
Oppfordring fra Peter
Tenk på min familie og
butikken vår hver gang du
spiser frukt i kirken og be
til Gud for oss. Kom gjerne
innom butikken for en
handel og en prat.

3 ukers innsats med maling

Dugnad på Villaen

Inge Taranger og Roy Arild Jensen i aksjon.

Snart er Villaen blitt helt
ny i grå «drakt». Det
kommer også ny veranda,
som Jarle Stensbøl jobber
med. Mange villige hender
og en evig optimist som
heter Roy Arild Jensen
gjør dette mulig. Håpet
er at innen sommeren
setter inn er Villaen ferdig
malt. TUSEN TAKK.

16

17

Sommerens arrangementer på Vegårtun

Sommer er leirtid !

Ungdomsleir er venner, vann og Jesus!

En kjempebukett med barn og voksne på familieleir på Vegårtun

aktiviteter, er ikke dette
leiren. Her har man god
Familieleir
tid til å få nye og bevare
Selv om familieleir på
gamle venner, enten man
Vegårtun arrangeres for er voksen eller barn.
7.gang, har leiren ingen
syvårskrise. Tvert i mot. Vi har tre familiemøter i
Påmeldingene renner løpet av uka og en kvinne
inn og i skrivende stund. - eller mannssamling.
En måned før påmeldings- Kveldskafe med litt
frist er over 60 personer konkurranse og lek, før
(13 familier) påmeldt. Frank Johnny (vår faste
Denne omtales som leiren kokk) disker opp med
med lave skuldre, så hvis litt kake og vi samles til
man leter etter en leir lovsang og andakt, har vi
med mange organiserte hver kveld. Og i år, som
av Birgit Andersen

mange år tidligere, blir
Arild Brun Svendsen
med oss på familiedagen
torsdag 31/7 kl.13.00.
Da er leiren åpen for
alle som vil på besøk.
Det som også er herlig
med denne leiren, er at
hver familie kun trenger
å lage i stand 1 eller 2
måltider i løpet av uka,
i motsetning til hjemme
eller på hytta der man
stadig vekk må ta et tak
på kjøkkenet. Andre

stikkord for leiren er
bading, soling, tube, fotball, volleyball, blåbærtur, morgentrim, aktivitetsdag, lek, kiosk, hoppeslott … men alt dette
er frivillig. Denne uka
anbefales på det varmeste.
Her kan man ha skikkelig
sommerferie sammen
med andre og med Jesus,
som er en naturlig og
sentral del av dagen.

Ungdomsleiren
Ungdomsleir på Vegårtun
har de siste årene forandre
navn til BU-leiren
(baptistenes ungdomsleir)
fordi den arrangeres
både av Ung Baptist,
SBU, ØBU og VBU.
Leiren er for de som er
ferdig med 7.klasse og
eldre og som liker trøkk
og god stemning. Her
kan man få nye venner
og ikke minst bli godt
kjent med Jesus.

menighet, har tidligere
vært ansatt innenfor
KRIK og har master i
teologi. Han er kjent for
å være en kjempegod
formidler og vi gleder
oss til å bli kjent med
og høre han.

På denne leiren er det
kristne møter med kjempe
stemning og tøff lovsang
ledet av bandet Exit
(med blant annet Gabriel,
Mere informasjon om
Anette Vala, Jon Victor
leir og påmelding får du
m.fl.). Denne leiren er altså
om du klikker deg inn
I år er det Hogne Schie alt annet enn kjedelig!
på www.sbu.cc
som er leirprest. Hogne Til og med et eget aktivitetser ansatt i Eidsvoll Baptist- team har leiren og i år
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Bli med å vær en medarbeider på leir!

 35 58 89 00

 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

blir det spennende å se
om Skien klarer å bevare
æren og vinne bykampen
for 3. år på rad. Jeg kan
vel påstå, sammen mine
tenåringer her hjemme,
at sommeren blir ikke
like bra og meningsfull
uten BU-leiren!
Kjære forelder og
voksen!
Det å formidle kristen
tro til barna sine, kan
noen ganger føles rart
og unaturlig, selv om vi
ønsker det motsatte.

Som foreldre trenger vi
å øve oss. Familieleir kan
være et lite kick for å få
det lettere i hverdagen
hjemme. Når barna blir
ungdom trenger de også
like mye støtte i det å
velge rett. Hjelp dem og
oppmuntre dem til å bli
med på ungdomsleir med
ord og økonomisk støtte.

er et stort behov og kan
hjelpe ungdommene
dine til å se hva som er
gode prioriteringer.
Veldig mange sier ja
til Jesus, for første gang
på leir – dette kan også
du som forelder være
en del av.

Vi har plass til flere
medarbeidere på begge
Ta kontakt med ledere i leirene. Si fra til Birgit
kirken dersom det er på mobile 959 46 342
utfordrende. Det å være og vær med på å lage en
med som voksen på
uforglemmelig uke for
ungdomsleir enten på mange unge!
kjøkken eller i miljøet,

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Valgmøte 3. juni

Menighetsledere er valgt
Økonomiutvalget består
av Jarle Øygarden som
leder. Med seg har han
Reidun Johannessen og
Thorbjørn Andersen.
Jarle Stensbøl forsetter
som leder av eiendomsutvalget, og Svein Kåre
Sivertsen og Tormod
Bergsland er de andre
medlemmene.
Harald Dønnestad

Harald Dønnestad
ble gjenvalgt som
menighetsleder på
valgmøtet 3. juni.
Han fortsetter dermed
også som leder av
strategiutvalget . Med
seg i utvalget har
han Kjetil Fjelldalen
og Hilde Evensen Holm.

av Jan Sæthre

I tjenesteutvalget blir
Ragnhild Nyheim Grønseth
ny leder. Anne Therkelsen
er på valg i 2015, mens
valgkomiteen arbeider
fortsatt med å finne det
siste medlemmet i
tjenesteutvalget.

Margareth Eikstad er
leder i familieutvalget.
Sondre Taranger og Elin
Stephen utgjør resten
av utvalget.
Odd Kløverød og Mette
Aasland fortsetter som
sekretærer. Revisorer
er Jan Sæthre og Eli
Bakkevold. Den nye
valgkomiteen består av
leder Bård Aasland, Heidi
Kløverød og Trond Hjort.

