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Vårens
gudstjenester
Side 5

Disippeltrening
i Denver
Sidene 6 og 7

Fokus på
smågrupper

Sidene 10,11,12 og 13

Barnekorfestival
i Kragerø
Sidene 14 og 15

Ungdommen
til Trovassli
Sidene 16 og 17

På englebesøk
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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
Pastor
Vidar Bergsland
415 59 303
Kontortid onsdag kl. 13:00 - 15:00
E-post: vidar.bergsland@baptist.no
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
920 13 186
Økonomi
Jarle Øygarden
905 82 570
Familie
Margareth Eikstad
926 09 483
Tjeneste
Ragnhild N. Grønseth 928 85 721
Eiendom
Jarle Stensbøl
915 50 970
Søndagsskolen
Gunn Andresen
470 39 201
Logos
Merethe l. Sølyst
909 88 227
Skien Soul Children
Anne-Marie Dønnestad 928 90 356
Trall (småbarnssang 1 - 6 år)
Birgit Andersen
959 46 342
Jentesprell
Margareth Eikstad
926 09 483
Mette Aasland
480 37 735
Gutta Boys
Geir Håkon Eikland 902 04 072
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 900 30 960
Gabriel Stephen
452 92 664
Allehånde
Else Holte
995 48 424
Telemark Chin Church
Peter Lian - Chinzah 468 99 373

Kjapp fest!
av Vidar - prest
Vi fester fort i våre tiden er ikke lenger ventedager. Festen har ikke tid, - men vi kunne rettere
begynt før den er over. beskrevet kalt den hentetid. Julen hentes ut på
Vente er en kunst
forskudd.
Å vente er en kunst, - en
glemt kunst. Ikke nok Glemt å vente
med alt vi skal rekke, Å vente er en kunst, men for sikkerhets skyld en glemt kunst, som de
begynner vi så tidlig at færreste mestrer. Vår
når alt er klart til fest og tankegang er forandret.
høytid, er vi helt ferdige Dyktige markedsførere
både innvendig og ut- og økonomer har fortalt
vendig. Merkelig hvordan oss at venting er helt
vi gjør våre innkjøp også. unødvendig og bortJulefeiringen skal sikres, kastet tid... Ingen har vel
derfor handler vi mat i lyst til å vente og det er
slike mengder at en skulle da slett ikke nødvendig
tro butikkene ikke åpnet heller. Du kan ta ut i dag
igjen før nærmere påske. det du har ønsket deg
lenge. Betal om 3 mnd.,
Ikke tid til å vente
6 mnd. eller 12 mnd.
Hva er det med oss? Vi Slike ting kan ordnes på
har glemt å vente. Å vente noen raske minutter.
har blitt en fremmed Det er bare å ringe...
tilstand. Det gjelder
Det spekuleres i vår
ikke bare i ventetiden, utålmodighet..., og i et
men stort sett på alle skapt og ofte kunstig
områder av livet. Advents- behov.

Venting skaper glede
Det kan umulig være slik
at alle våre lyster og begjær må dekkes her og nå
for at vi skal være lykkelige, tilfredse og fornøyde.
Det finnes en voksende
glede i å vente.
Se for deg dette bilde,
En demning som sakte
men sikkert fylles opp
ettersom vannet renner
inn i demningen. Slikt
gjorde vi som guttunger,
til veivokterens fortvilelse.

Vi fylte stikkrenna med alt
mulig for å samle vann,
nok til å sende våre små
lekebåter nedover den
lille «elva» vi hadde skapt.
Så er øyeblikket der,
demningen er full, slusene åpnes og jubelen
og begeistring bryter løs.

bare åpnet bitte litt for
å få en ørliten anelse,
- barn kan nesten ikke
vente. Men det kan
sannelig ikke vi voksne
heller.

Advent er ventetid
Advent skal visstnok bety
ventetid . Etter 1. juleVenting må læres
dag er festen over, ...for
Venting må læres og
et par tiår siden var det
oppleves. Barn lurer
da festen begynte.
på hva som er i juleTidene forandres …
pakkene og skulle helst Jesus er alltid den
ha klemt litt, ristet litt, samme!
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Mitt
sangvers
Else
Guldbrandsen

Vi gratulerer
20 år
Evita Biak Hnem Zing Lian, 14. januar
30 år
Ngun Bor Cin Sapai, 3. januar
Steffen Koth, 16. februar
40 år
Ingrid Veronika Midteide Løkken, 21. februar
50 år
Trond Reinholt Andresen, 6. mars
70 år
Marit Irene Berge, 23. januar

Villblomsten
av Lisbeth Mørch
Det kom et bilde frem for
meg, en tanke vokste frem,
en fargerik, fantastisk flott,
utrolig blomstereng. Det
fantes ingen like der i farge
og fasong, nei alle var forskjellige i størrelse og form.
Kan du tenke deg den skjønnheten, naturens fargespill,
hvor alle verdens vakre blomster stod der rundt omkring.
Med ett jeg ble så nær og
var, med ett jeg så meg
selv, at jeg stod også plantet
i den store blomstereng.

Støtter nybrottsarbeid

Menighetsplantere
i Midt-Østen
Skien baptistmenighet
har de siste årene støttet
European Baptist
Federations program
for menighetsplanting Mission Partnership.
Mange tusen kristne har
reist fra Midt-Østen,
som følge av krig og
forfølgelse. Mer enn
noen gang er det derfor
viktig at kristne kan være

igjen og spre budskapet
om Jesus Kristus. Kirkeplanterne som støttes
arbeider i Bagdad og
undercover i et annet
land i regionen. Hver
enkelt oppfordres til å ta
med disse medarbeiderne
og deres familier i forbønn,
Be om velsignelse over
arbeidet og de nye
menighetene.

Tema på gudstjenesten - Våren 2015

Funker ikke - funker litt funker -funker fantastisk!
av Vidar Bergsland

Funker ikke eller litt
Har du prøvd å slå inn
en spiker med en øks?
Eller kanskje du har brukt
en stein i nødens stund.
Det har jeg. Det går jo
på et vis men det er ikke
særlig effektivt og feilslagene blir mange og
veldig lite presise. Det
er vanskelig å treffe rett.
Funker
Jeg må vel forresten bare
innrømme det, jeg er litt
«verktøynarkoman».
Godt verktøy er halve
jobben, det er jeg overbevist om. Arbeidet går
så mye lettere, og jeg opplever bedre mestring.
Menigheten vår er en nådegavebasert menighet. Det
betyr rett verktøy til rett
bruk. Det er helt genialt.
Verktøy som fungerer,
letter arbeidet, mer effektivt
og med gode resultater.

Alle blir fornøyd av slikt. Ulike oppgaver
Paulus snakker om at vi
Våren 2015
ikke skal mangle noen ting
Det er slik jeg tenker om i menigheten. Han underfokuset for undervisning streker at den som egentlig
og forkynnelse for våren organiserer menigheten
som kommer. Jeg tror vi er Gud selv for det er han
har veldig mye å gå på i som «satte i menigheten»
forhold til dette: Hva er noen til det ene og noen
egentlig de gaver Gud har til det andre. Da er det
betrodd meg? Hvordan Guds plan og hensikt for
skal jeg bruke dem? Hvem den enkelte og menigheten
skal jeg gå sammen med? vi søker.
Hvordan kan jeg komme
meg videre i dette på en trygg Ikke ulyst eller tvang
og overkommelig måte? Men hva har han satt meg
og deg til? Tenk å bare
Funker fantastisk
vite det, være trygg i
La meg si det med en gang. det, tjene med glede ikke
Jeg orker ikke noe skipper- av ulyst eller tvang, tak og ikke noe pes. Men men i takknemlighet.
tenk om vi kunne fått noen En helt overkommelig
gode samtaler, noen frukt- disippel skal ha en helt
bare refleksjoner og et overkommelig tjeneste.
lite skritt i tro og tillit til Det blir sjelden uoverGud. En medvandring der kommelig når det er
vi er hverandres lærere givende, gledelig og et
og lærlinger. Det hadde takknemlig hjerte som
vært veldig flott.
tjener.
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Simen Andersen med Ungdom i oppdrag

Til Denver i Colorado!

Simen Andersen sammen med noen av gjengen fra disippeltreningskolen.

I slutten av september
begynte jeg på en DTS
- disippeltrening skole hos Ungdom i oppdrag
i Denver, Colorado i USA.

kameratene dine. Her har
vi hatt 1,5 måned sammen
som romkamerater og da
kan man ikke unngå å bli
en god og stor familie.

timer som lovsangs ledere.
Jeg var heldig som fikk
lov til å være med å lede
lovsang i en time. Det
var utrolig gøy og bra!

Musikk er tingen
Siden jeg tar Musikk DTS,
Jeg bor på rom med 17
er det ikke uvanlig å høre
andre gutter og jeg liker
folk spille gitar rundt omdet! Vi har blitt som en
kring på basen. For to uker
stor familie der alle er
siden, rett før vi i DTS’en
åpne med hverandre.
skulle lede 24 timers lovSom mange sikkert har
sang, øvde så godt som
erfart, er det sjelden man
alle på sangene de skulle
får så god kontakt med
synge i løpet av deres time /
folk, som på leir med rom-

Viktig med stille - tid
En vanlig dag på Disippel
Trenings Skole ser slik
ut: Klokken 7:30 er det
frokost. Som alle vet er
frokost dagens viktigste
måltid og spesielt her, fordi
vi etterpå skal bruke en
time alene med Gud.
Dette kaller vi Quiet-

av Simen Andersen

Time (Stille-tid). Etter
quiet-time har vi noen
ganger lovsang (3 ganger
i uka) og andre ganger rett
på timene/skolen. I timene
lærer vi mye forskjellig
og har hatt mange ulike
temaer. Dagen fortsetter
med lunsj etterfulgt av
timer/skole og arbeid på
basen her. Etter middag har
vi som regel fri og kan gjøre
mye morsomt og kult!
Kingdom Night
Hver fredag drar vi ned til
Denver sentrum og sprer
Guds kjærlighet og evangeliet. Flere har blitt helbredet og mange har tatt imot
Jesus! Flere av de personene
vi har møtt på disse kveldene
har oppmuntret oss, samtidig som vi fikk oppmuntre
de! Gjennom Kingdom
Night, har Gud tatt vekk
menneskefrykten min, og
jeg er ikke lenger redd for
hva folk tenker når jeg
kommer og snakker med
de. Jeg bryr meg mer om
hva Gud syntes om meg,
enn mennesker. Vi lærte
dette en av ukene: ”Når
frykten din for Gud
stiger, synker frykten
for mennesker”.

Outreach
14. desember skal vi dra
8 uker på outreach. Når
jeg var på vei hit sa både
Simon Østenstad (en
kamerat fra Fredrikstad)
og jeg til hverandre at vi
ikke ville tilbake til Europa
på ”outreach”. Etter
outreach-presentasjonene
så snudde mine meninger
seg på hodet og vi kommer nå til å dra til Storbritannia og Frankrike
på outreach. I London skal
vi jobbe med Ungdom i
oppdrag basen og sammen
med elever der og andre
outreach-team spre Guds
kjærlighet. Vi får også
være med på å starte
noe evangelisering med
Frelsesarmeen midt i sentrum (Oxford steet).. I
Cambridge skal vi ut på
skoler og snakke om Jesus.
I Frankrike er jeg ikke
helt sikker på hva vi skal
gjøre, men vi skal bo på
en UiO base der og.
Personlig ser jeg fram til
alt dette! Jeg har hørt
mange fantastiske historier fra outreach og jeg
ser fram til å se Gud ta
med oss på nye veier og
se Gud forandre folk!

Liten tid til å savn
Jeg blir stadig spurt av
andre medelever her,
spesielt de som er fra
statene om jeg savner
noe, og det samme svaret
kommer over leppene
mine gang etter gang:
"Jeg savner ikke stedet
hjem eller stedet Norge,
men jeg savner folka.
Jeg savner ikke kirken
eller huset jeg bor i,
jeg savner folka som er
der”. Jeg har det veldig
bra, og får egentlig liten
tid til å rekke å savne, noe
som jeg ser på som positivt.
Forbønn
Som nevnt tidligere, har
vi Kingdom Night hver
fredag kveld - vi trenger
forbønn om at vi skal møte
de rette folka og at folk
skal være åpne for bønn
og Jesus. Vi trenger også
forbønn for outreachen,
både for reisen, enhet,
styrke og evangelisering.
Personlig hadde det vært
fint om dere kunne bedt
om at Gud skal vise meg
hans plan for mitt liv etter
DTS og at Han og jeg skal
få et stadig mer personlig
og intimt forhold.
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På besøk hos Ragnhild Nyheim Grønseth

medgir hun. Valget ble
engler, hjerter og ikonmaling, da jeg liker svært
godt pirk og nøyaktighet,
sier hun med et lunt smil.
Mannen Thor som også
er tilstede kommenterer
spesielt øynene på englene... et lite kunstverk i
seg selv. Ragnhild forteller
at hun stort sett er alene
i huset, men en gang i uka
samles 6 damer og vi
maler ikoner. Ikonmaling
er forkynnelse i skjønnhet,
form og farger, sier hun.

Englehuset

Ragnhild Nyheim Grønseth i full gang med englemaling!

For 5 år siden var
Englehuset et gammelt uthus i hagen til
Ragnhild N. og Thor
Grønseth. Uthuset
har huset mange høns
og griser, men nå har
engler, hjerter og nydelige ikoner flyttet
inn i den lune og vakre
rødmalte stua, som er
både verksted, butikk
og meditasjonssted på
samme tid.
av Kari Sæthre

Lever ut sin drøm
Jeg er på Bergsland i Skien
i Myllargutveien 4. Her
finner jeg Ragnhild Nyheim Grønseth, i dyp
konsentrasjon med å male
øyner på engelen sin.
Nydelig svak musikk møter
øret mitt og nybakte
pepperkaker og nytrukket
te, står på bordet. På
veggen bak der hun sitter
står det skrevet « Drøm
ditt liv - lev din drøm.»
Og det er nettopp det
Ragnhild gjør. Etter
mange år i yrkeslivet, i

en jobb hun elsket, har hun
nå mulighet til å drive med
sin hobby, når hun har
overskudd til det. Keramikk har jeg holdt på med
i mange år, først med
nisser… nå mest hjerter,
forteller Ragnhild. Før
gang var jeg med i Husflidhåndverkerne i Telemark. Men ting endres
og gjør at en må roe ned.
Pirk og nøyaktighet
Det godt å ha en hobby
som gir mening og som
jeg kan slappe av med,

Åpen butikk
Fra 30. november og frem
til 19. november har
engelhuset vært åpent
onsdag, fredag, lørdag
og søndager. Det er blitt
solgt engler, porselensjulepynt - formet som
hjerter, stjerner, engler,
staver og snøstjerner. I
tillegg er mange nydelige
keramikkhjerter forlatt
verkstedet for å pryde
mange hjem. Sammen med
Ragnhild har Margareth
Løberg solgt selvlagde
smykker. Om ikke du
har fått det med deg,
kan Ragnhild kontaktes
på  928 85 721.
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Smågruppene - et helt overkommelig fellesskap

Nærmere Jesus og nærmere
hverandre!

Det er godt å slå ring om hverandre. Fra første samlinga med den nye jentegruppa.
F.v. Mette Aasland, Birgit Andersen, Hilde Thoresen, Anne Therkelsen og Margareth Eikstad.

I smågruppene kan
vi dele hverdagens
gleder og utfordringer
med hverandre.
Det er godt å være
sammen og slå ring
om hverandre.
av Anne Therkelsen

Økende interesse
I skrivende stund er 24
menn og 20 kvinner med
i en smågruppe som er
knyttet til kirken vår.
Disse er fordelt på to
mannsgrupper, to kvinnegrupper og en blanda

gruppe. Kirken har som
mål å få ti fungerende
smågrupper i nær framtid. Høstens to onsdagssamlinger, med tittelen
«Et helt overkommelig
fellesskap», har bidratt
til økende interesse for

å være med i en smågruppe. En ny jentegruppe har starta og noen
grupper vurderer å dele
seg fordi nye kommer til.
I tillegg kan det se ut som
det er grobunn for å starte
ytterligere to grupper.
Noen av gruppene
møtes annenhver uke,
noen hver tredje uke,
mens andre velger å ha
det en gang i måneden.
Det optimale er nok å
ha det annenhver uke,
men her må hver gruppe
finne ut av hva som
passer best.
Helt overkommelig
Å være med i en smågruppe skal være helt
overkommelig. Det skal
ikke føles som enda en
ting vi må være med på,
men det skal være et
sted der vi kan oppleve
å få påfyll og energi.
Smågruppene samles
hjemme hos hverandre
til bibellesning, samtale,
bønn og et enkelt måltid. En viktig del av fellesskapet er å kunne dele
hverdagens gleder og
utfordringer med hverandre og løfte det fram
for Gud i takk og bønn.

Misjon og omsorg
En smågruppe har både
en misjonsside og en
omsorgsside. Den har
en misjonsside ved at
gruppene kan bidra til
vekst for den enkelte,
både som menneske
generelt og som kristen.
Ved å lære mer om Jesus,
kommer vi nærmere
Jesus. Ved å lytte til andres
erfaringer, kan vi utvikle
oss som mennesker. Vi
kan oppmuntre hverandre til å leve nær
Jesus i hverdagen. Dette
blir det fort positive
ringvirkninger av.
Personlig vekst gir vekst
i familien og vekst i kirken.
Smågruppene kan også
ha en direkte misjonsside ved å invitere naboer,
kolleger, Soul/Logosforeldre osv. med i fellesskapet. Det er ofte lettere
for mennesker som ikke
er kirkevante å bli med i
en smågruppe, framfor å
bli med på en Gudstjeneste i kirken.
Det er viktig at gruppene
i tillegg klarer å fungere
som omsorgsgrupper,
der hver enkelt føler at
de blir sett og ivaretatt.
Gruppemedlemmene

kan ha hverandre på
bønnelista, og terskelen
bør være lav for å sende
en sms eller be hverandre
om hjelp når det er noe.
Inviterende grupper
Det betyr mye for
trivselen for både store
og små at en møter gode
venner og bekjente i
kirken. Smågruppefellesskapet bidrar til å utvide
bekjentskapskretsen i
kirken. Vi kommer nærmere hverandre. Det
er viktig at gruppene er
inviterende og villige til
å dele seg når en blir
tolv medlemmer. Da
kan vi oppleve vekst og
bli kjent med enda flere.
Smågruppene i kirken
vår skal bidra til vekst
gjennom å bygge kristne
fellesskap som virker
næringsgivende og oppbyggende for medlemmene og oppleves som
et inkluderende og tiltrekkende fellesskap for
andre.
Ønsker du å være med i
en av kirkens smågrupper
eller starte en ny gruppe,
så ta kontakt med undertegnede på tlf. 909 20 457
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Gruppefellesskap bygger relasjoner

Fellesskap, sang- og turglede!

Lovsanggruppa Happy øver inn sanger til gudstjenestene.

Turgruppa på farten!

gråvær, og turgruppa er
klar for en god porsjon
frisk luft og mosjon.
Det er Aslaug Ellefsen,
Mia Taranger, Karin Skyer,
Liv Flatebø og Else Holte
som er turklare denne
dagen. Sekkene er pakket
med mat, drikke o g sitte
av Hilde E. Holm
-underlag. Noen ganger
er det ved med i sekken,
Turgruppe
så det kan fyres opp bål.
Tirsdag formiddag skinner
Damene har møttes for
sola endelig etter dager
felles turglede hver uke i
med novembertrist
to-tre år nå. De er vanligSmågruppefelleskap
kan være så mangt,
og ikke bare knyttet
til bibelgrupper.
Veiveiser`n har truffet
en gruppe turglade
damer og lovsanggruppa Happy.

vis en 5 - 8 personer,
forteller de. Det er ikke
alltid det passer for alle,
og det er helt greit.
Turene har gått til steder
som Vealøs, Hvitstein,
Gulsetmarka og Kyststien. Noen ganger går
turen på asfalt, da kan
rullestolbruker Wencke
være med. Her er plass
til alle sier de, alle som
har lyst til å røre seg og
være med på tur, er velkomne.

Lovsanggruppe
Samme kveld møter vi
lovsanggruppa Happy
på øvelse og felleskap
hjemme hos Mette og
Bård Aasland i Jernbaneveien. Gruppa består foruten vertskapet av Ricard
Skyer, Anne Terkelsen,
Heidi og Tor Erik Flatebø,
Anne og Bertil Sandmo.
De treffes hver tredje
tirsdag, så sant det er
mulig å få til for de fleste
i gruppa. Alle har barn
og en travel hverdag, så
i blant har ungene vært
med på øvelse. - Vi øver,
og de leker, fortelles det
med et smil rundt bordet.
-Repertoaret bestemmes
i fellesskap. Vi har jo alle
kor og gospelbakgrunn,
noen liker amerikansk

inspirerte sanger, andre
liker best lovsanger.
Ofte tar vi med en cd eller
to, med sanger vi foreslår.
Så hører vi på sangene og
øver de inn om vi liker
sangen og opplever at den
treffer, forteller Anne
Terkelsen.

for å synge, så dette er
kanskje en litt spesiell smågruppe i så måte, men den
er betydningsfull for oss
for å bygge et fellesskap
og bygge relasjoner, sies
det rundt bordet.
Anne Sandmo som sammen med mannen hennes
Bertil er siste tilskudd i
gruppa, forteller at for
henne som er forholdsvis
ny i baptistkirken så betyr
gruppa mye for å bli kjent.
Det er tryggere å komme
inn i en menighet med
mange mennesker når en
har trygghet i en mindre
gruppe, sier hun.

-Det er veldig moro å
være med å synge og
godt å kunne bruke tid
på å øve inn sangene slik
at de sitter godt før vi
skal fremføre de i kirka,
sier Mette. Happy har flere
ganger gledet menigheten
med sangen sin, og de har
også sunget i misjonsforbundets menighet i Porsgrunn et par ganger.
En godt gruppefelleskap
Fellesskapet i gruppa bygger relasjoner!
betyr mye, forteller de.
Vi møtes først og fremst
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Barnegospelfestival i Kragerø 18 -19. oktober!

Logos på tur!

ligger mange, mange
mennesker og sover.
(PS. Hvis du vil ha en litt
urolig, småvåken natt så
ta med deg det gamle
liggeunderlaget fra 80
tallet. ) Søndag morgen
er alle friske og uthvilte
(nesten alle) og klar for
nye runder med hoppeslott, øvelser osv.

600 barn på senen, for en opplevelse!!!!

Fra Skien reiser 16 sangglade unge, 6 viktige
voksne hjelpere, og den
ansvarligste av alle i
LOGOS – Merethe
Lysø Sølyst. Hjem
igjen reiser 16 unge
mennesker med mange
opplevelser, trette
etter mye aktivitet og
en kort natt, og med
9 herlige nye sanger
som de har lært. De 6
hjelperne reiser hjem
med hodet fylt av en
helg med fantastisk
opplegg for og med
barn og unge. Så tilrettelagt, så gøy og så viktig.
av Heidi Kløverød

Ekte saker
Den ansvarligste av alle,
ja hun har fått ny energi,
et nytt gir og gleder seg
til å øve videre, fremføre
og gi barna EKTE SAKER,
for det var temaet.
Jesus er ekte saker. Det
som står skrevet i bibelen
er ekte saker, at Jesus er
glad i oss er, ekte saker.
Stedet er Kragerø
Stedet er Kragerø. Målet
er barnegospelfestivalen,
med overnatting fra lørdag
til søndag , og opplevelsene
er mange. Avreise fra
Baptistkirken lørdag
morgen, fremme etter

ca. en time ++ hvis man
ikke kjører forbi når man
skal ta av i ulike veikryss.
Vel fremme tar vi av oss
sko og jakke og legger
det i en stor pappeske
som er merket med
LOGOS. Så får utdelt et
helgepass /armbånd, og
DER… er vi i gang.
Hoppeslott og øvelse
Hallen er fylt med hoppeslott av ulike størrelser
og med ulike aktiviteter.
Så ingen tid å miste:
«Here we come.» Det
hoppes og sprettes til
første øvelse starter, og
slik går disse to dagene:

Logosgjengen på tur i Kragerø

Er det ikke luft i hoppeslotta så øver vi, og er det
luft i hoppeslottparken
så øver vi ikke. Innimellom spiser vi litt,
drikker litt, kjøper litt
godteri og koser oss
veldig sammen.

Skikkelig trøkk
Søndag kl. 15:00 står
600 barn, alle i lyseblå
BGF T– skjorter oppstilt
på scenen og synger de ni
sangen som vi har lært av
Team Sulebakk, Seven
jentene og Oslo Soul
Children, og det er skikkelig trøkk, full komp og
herlige rytmer . Alle gir
alt i dag. Hallen er full av
besøkende som hører,
ser og klapper for barnegospel på sitt beste ...
Så gled dere.

vi inn i mørket på skolen
og ble loset frem av
narrer, voktere med
hjelm, aper og på veien
traff vi ulike prinsesser prinsesse vil´ikke, hu på
erten - og Askeladden
med hjelpere, noen gærne
oppfinnere og mange fler.
Mange opplevelser
Det var faktisk ganske
Også må vi ikke glemme skummelt noen ganger ... Takk til gode hjelpere:
NATTSAFARI på lør- og gøy.
Marianne, Heidi F, Dorthe,
dagen. Dette året ble den
Margareth og Gunn.
organisert inne i skolen Godt «sovehjerte»
Veldig viktige for turen.
for det var meldt opptil God natt ...og kl. 24:00 Takk til den fine gjengen
flere rotbløyter denne er det faktisk helt stille i på 16, som var med og
kvelden. Gruppevis gikk den store hallen hvor det gjorde helgen så super.
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Trovassli 28. - 30. november

Ungdommen på weekend!

Vinnerne fra «Black Carpet Plastic bag Fashion show»,

Venner, moro, kreativitet , lovsang og andakt. Det er Trovassli!!!

Siste helg i november
dro ungdomsgruppa
på sin årlige tur til
Trovassli leirsted i
Øyfjell. På fredag
ettermiddag møtte
vi opp klokken 17:00
for og samle oss i to
minibusser som skulle
kjøre oss dit.
av Miriam Trovi

Moro, mat og venner!
Når vi kom fram spilte
vi bordtennis, biljard og
tullet og tøyset. Etter en
stund skulle vi spise litt
kveldsmat og hadde litt
info fra Birgit Andersen
om regler på leirstedet,
kort andakt og lovsang.
Etter det spilte vi og
koste oss til det var
leggetid.

Lovsang, andakt og snø
Lørdag morgen fikk de
som stod opp tidlig en
deilig morgen stund
med å se på jul i Blåfjell!
Når resten våknet fikk
vi nydelig frokost. En
stor takk til Per Christian
og Hilde Holm, som var
kjøkkenansvarlig denne
helga!! Etter frokost
hadde vi en stund med

lovsang og andakt av Vidar
Bergsland. Etter andakten
dro vi ut for å leke og
ake og ha det gøy ute i
snøen. Vi hadde blant
annet stafett og doktorsisten. Etter mye leking
ute, var vi kalde og frosne
og gikk inne og fortsatte leken der, før vi
fikk varme boller og
kakao med krem. Mye
av tiden på Trovassli
bruktes til kortspill og
andre spill, men vi har
også morosamling.

Plastic bag Fashion show»,
som går ut på å lage
kjoler av plastikkposer
og gaffateip! De blir også
fikset opp og sminket.
Dette var en god måte
og få fram den kreative
siden på! Vi hadde til
slutt mange fine modeller.
Fire gutter og en jente i
kjole! Alle så flotte ut!

Lørdagskvelden
Dagen er ikke ferdig før
vi har hatt møte. Det
var andakt av Marit Eide
og åpent for vitnesbyrd.
Stor kreativitet
I tillegg var det lovsang
Etter middag på lørdag og mulighet for forbønn!
hadde vi «Black Carpet Etter dette hadde vi

fritid og spiste snop og
koste oss før det var
leggetid.
Søndag og hjem igjen
Søndagen startet også
med en hyggelig Blåfjellstund før frokost. Vi
hadde gudstjeneste med
nattverd og tale av Gabriel
Stephen, før vi måtte
rydde og vaske rommene
våre!
Leiren ble avrundet med
grilling av pølser i lavvoen. Det virket som at
selv om folk var trøtte,
så var alle var fornøyde
med årets Trovassli-tur.
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Englehuset
Keramikk og Ikoner
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf. 928 85 721

 35 58 89 00

Adventskvelden 3. desember

Trekning av årets høstlotteri!
Det var som vanlig god 7. Keramisk engel
oppslutning og stor
- Marte Skyer
stemning under trekningen 8. Strikka lappeteppe
av det tradisjonelle høst- - Solveig Bergsland
lotteriet.
9. Veggskap – 60 x 60
- Ole André Kløverød
Trekningslista ser slik ut: 10. Hjerte og Julepynt
1. Gavekort fra FagFlis
- Markus Juve-Andresen
- Kristoffer Naur
11. Dukke med klær
2. Veggklokke
- Eva Nilsen
- Julie Evensen Holm
12. Fleecegenser
3. Bestemødrenes gavekort - Trine Bassebo
- Walter Jørgensen
13. Hardangerbestikk
4. Bestemødrenes gavekort - Marte Hafredal
- Liv Flatebø
14. Liten trillekoffert
5. Gavekort fra Odds
- Vidar Bergsland
supportbutikk
15. Tursekk
- Torun Andersen
- Ragnhild og Egil Aasheim
6. Keramikkbolle
16. Emaljert jerngryte
- Lisa Nilsen
- Eva Nilsen

17. Gavekort fra Herkules
- Laila Henriksen
18. Strikket pledd
- Solveig Hals
19. Gavekort fra Herkules
- Jeanette Bergan
20. Kokebok
- Marte Skyer
Inntektene bra lotteriet
går til menighetens
misjonsarbeid. I årets
lotteri var det et spesielt
fokus på kirkebygging og
menighetsplanting i Sierra
Leone, evangelisering i
Kongo og arbeid blant
flyktninger fra Myanmar.

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
 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

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

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Nyttårsaften kl. 18:00

Nyttårsfest for alle!

Nyttårsaften 2013!

På nyttårsaften samles
vi til nyttårsfest for alle
familier, uansett om
du er 1, 2 eller 6
medlemmer i familien.
I fjor var vi over 50
stykker og hadde det
kjempe gøy!!!
av Birgit Andersen

Stikkord er rød løper,

leker, snacks, dessertbord, spill og god mat.
(fordi vi spleiser og alle
har med en rett hver),
god prat og mye mer.
Dette er en fest på barnas
premisser! Festen starter
kl. 18.00 og avsluttes litt
før midnatt, slik at vi kan
se raketter sammen før
vi skilles. Det koster kr.

50, ‐ pr. person eller max.
kr. 200, ‐ for en familie.
Påmelding er til Birgit:
959 46 342 eller
bibbi@sf‐nett.no innen
28.desember.
Har du lyst til å hjelpe til
med noe før eller under
denne festen, så ta kontakt.

