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Medlem nr. 300
Sidene 6 og 7

Blink 2015
Sidene 8 og 9

Ultralyd i
Kongo

Sidene 10,11 og 12

Torsdagsmiddag
Side 13

Termos
Side 16

Fourde med
klær fra Skien !
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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

Hørselskade og
talefeil!
av Vidar Bergsland
Mors onkel var døv. Han
var tunnelarbeider og
hørselen hadde gått tapt
under en sprengningsulykke. For meg som
liten gutt var det litt
merkelig å se mine foreldre skrive små lapper
til han, når de snakket
med han. Han hadde nok
trent seg ganske godt opp
i det å lese på munnen,
men det var fremdeles
vanskelig å oppfatte hva
som ble sagt når snakket
gikk litt ut over - Ja og nei
og de mest vanlige kommentarer. Jeg husker at
når han ikke kunne forstå
hva som ble sagt, så ble han
frustrert og litt mistenksom. Hva snakket de om
nå? Ble han holdt utenfor?
Merkeligst av alt var stemmen hans. Han snakket
rart. Ordene var helt
korrekte men tonefallet

fulgte ikke de vanlige
«melodilinjer» i norsk
språk. Vi unger synes det
var underlig. Men det
handlet om at når han ikke
hørte rett kunne han
heller ikke snakke rett.
Det største hørseltapet
i menneskets historie
skjedde i Edens hage.
Adam og Eva ble årsaken
til en «sprengningsulykke»
mellom dem og Gud.
De fikk en skadet hørsel.
Gud ropte som alltid på
Adam og ville ha en prat
og fellesskap, men Adam
hørte helt feile ord og
toner fra Guds munn,
etter den ulykken. Adam
var blitt mistenksom.
Frykten han selv bar på,
fordreide Guds kjærlige
stemme til det ugjenkjennelige. Guds oppsøkende kontaktskapende

Pastor Vidar Bergsland

rop: Adam hvor er du? …
var plutselig blitt noe anklagende, truende og
bebreidende.

Problemet ble heller ikke
bedre med Adams tale.
Han hadde sluttet å høre
rett og derfor snakket
han heller ikke rett...
Siden den dagen har vi Eva har skylda! Jeg fikk
mennesker båret samme henne av Deg , - egentlig
hørselskade. Guds rop: er det Du som har skylda.
Menneske hvor er du?... Adam snakket ikke lenger
blir i mange menneskers sant. Han hørte ikke rett
liv en stemme fra en an- og snakket ikke rett.
klager, en refsende far,
en far som er ute etter Vi kan få hørselshjelp.
å arrestere, sette på plass Det handler om å motta
og straffe. Og Adam løp Guds tilgivelse og slutte
for livet og mennesker i å springe av sted når Gud
dag gjør det samme fordi roper oss til fellesskap
de ikke gjenkjenner Guds og fortrolig samtale.
hensikt - nemlig fellesskap. Begynn og hør Guds

stemme slik den i virkeligheten er: «Du er min
dyreste eiendom, du er
elsket og viktig!» Da blir
snakket annerledes også.
Talen vår blir friskere,
mer i tråd med hørselen.
Vi behøver ikke overføre
skyld, vi behøver ikke leve
mistenksomt, men åpent.
Den som hører ordet fra
Gud om nåde og takker
ja til fellesskapet med
han har blitt helbredet
på sitt øre og hører Guds
egentlige stemme når
Han roper: Adam hvor
er du, - Jeg elsker deg!
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Mitt
bibelvers
Solvår Bergem
Eidem

Vi gratulerer
20 år
Biak Chin Tial Thawng Uk, 9. april
Simen Andersen, 27. april
Hege Kristine Eikland, 28. mai

Nye medlemmer:
Anne Ingjerd Sandell, 1. februar
Lars Sandell, 1. februar

ALLE er velkommen til
KIRKEFEST tirsdag
21. april kl. 18.30!

Døde

Rasmus Vaagen, 31. desember 2014
Egil Aasheim, 13. februar

30 år
Trine Raflund Bassebo, 20. april
Van Sui Lian Lawrence, 9. mai

50 år
Eva Dønnestad, 4. april
Trude Asveig Sommer, 6. juni

I dette verset er det Gud
som handler. Gud ønsker
å fylle oss med sine gaver
og sin kjærlighet. Dette
gjør han for å velsigne
oss og for at hans kjærlighet skal nå videre til
andre gjennom oss.
La oss åpne og ta imot!

70 år
Inge Taranger, 28. april
91 år
Oddlaug Synnøve Landsverk, 11. mai
94 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai
Nyfødte
Marita og Bjørna Holhjem, en jente, Mina, 19. juni 2014
Nadine og Sveinung Vaagen, tvillinger, en jente
Josefine og en gutt Rasmus, 31. desember 2014
Anette og Trond Vegar Bergsland, en jente, Tiril,
17. desember 2014

Vi samles i underetasjen
til variert program i
hyggelig lag – og med
god mat!
Pastoren har sagt han vil
lage mat, men kanskje
du kan hjelpe han –
eller vil du hjelpe til
med å dekke på, bake
kake, vaske opp….??

40 år
Jostein Skyer, 17. juni
Kay Paw Htun, 19. juni
Merete Tolnes, 24. juni

Jes. 58,11.
Herren skal alltid lede deg
og mette deg i det tørre land.
Han skal gi deg nye krefter
så du blir lik en vannrik
hage, ja som et kildevell
der vannet aldri svikter.

Kirkefest

17. mai i kirken!
19. juni drar Ungdomsgruppa på misjonstur til
Estland. Selv om alle
ungdommene betaler
reisa selv, blir det i den
forbindelse flere dugnader
i forkant av reisen.
17.mai kommer det til å
bli et stort arrangement
i og utenfor kirken. Det
blir kiosk med blant annet
salg av brus, pølser og
lapskaus. Det blir mange

morsomme aktiviteter
som hoppeslott, sekkeløp, svampekast og salg
av ballonger og sukkerspinn. Ungdommene
håper at alle veiviserens
lesere vil støtte opp med
å komme og spise eller
hjelpe til på annen måte.
Dette blir et kjempegøy
og positivt arrangement
i sentrum.
Kom og bli med :)

Meld fra til Odd Kløverød
eller Harald Dønnestad
om du kan hjelpe til, og
på grunn av maten, ønsker
vi også påmelding til
denne kvelden.
Påmeldingsfrist:
Søndag 19. april.
Odd:
92285463 eller
odd.kloverod@sf-nett.no
Harald:
92013186 eller
hadoenn@online.no
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Jeg føler jeg har kommet hjem igjen!

Anne Ingjerd Sandell ble
medlem nr. 300!

Hjemme i stua til Anne Ingjerd og Lars Sandell. Anne Ingjerd holder korset hun fikk på
årsmøtet i forbindelse med at hun var medlem nr. 300.

Det var en stund litt
uklarhet om det var
Anne Ingjerd, eller
ektemannen Lars,
som ble medlem nr.
300 i Skien baptistmenighet. De kunne
nesten delt denne
æren, for paret på
Skotfoss er sammen
om svært mye: Dersom du ser Lars, er
Anne Ingjerd som

regel rett i nærheten
– og motsatt! Dessuten
er de svært samstemte
på at returen til menigheten har vært en enestående opplevelse!
av Odd Kløverød

Aktive i lokalmenigheten på Skotfoss
Jeg har tatt turen hjem
til Anne Ingjerd og Lars

Sandell i Myrakroken på
Skotfoss. Selv om det var
Anne Ingjerd som fikk
«æren» av å bli medlem
nr. 300, ville det bli helt
feil å ikke snakke med de
begge. – Det er faktisk
28 år siden vi sluttet i
Skien baptistmenighet og
i stedet begynte i den
lokale misjonsmenigheten,
Zoar, her på Skotfoss,
sier Lars. – Det føltes

riktig å forsøke å bidra
her vi bor, men etter hvert
ble det bare eldre igjen
her, og da blir det ikke
lett. Det er imidlertid
noen yngre krefter på
vei inn nå, og det er vi
glade for, og allerede i
morgen skal vi faktisk være
med på formiddagstreff
der borte! – Men for meg
som 4. generasjons baptist føltes det absolutt
som å komme hjem igjen,
forsetter Anne Ingjerd.
Flott mottakelse!
Både Lars og Anne Ingjerd
skryter veldig av mottakelsen de fikk, da de
for noen måneder siden
valgte å komme tilbake
til Skien baptistmenighet.
Folk i menigheten var
veldig vennlige og positive,
og kanskje ligger noe av
kjernen til menighetens
vekst der… - Deilig å
være tilbake, sier Anne
Ingjerd, og samtidig må
jeg spørre om jeg skal si
Anne Ingjerd eller «Tua»,
slik mange kjenner henne
som. – De aller fleste
sier Tua, men Lars sier
bare Anne Ingjerd. Opprinnelsen til kallenavnet
er litt uklar, men det

sies at jeg begynte å
snakke veldig tidlig, og
at jeg omtalte meg selv
som «tulla». Det ordet
klarte jeg ikke å si, så jeg
sa i stedet «tua». Dermed ble jeg hetende det,
smiler hun. – Nå er vi på
alle møter, sier Lars, og
seinest i dag var vi 17
stykker sammen til lunsj
og bønn. I morgen drar jeg
tilbake, for da er det en del
menn som samles til ei
brødskive og en kopp kaffe.
Det er veldig hyggelig.

hadde jeg barna mellom
1. og 3. klasse. – Ja, jeg har
jo også en del år som
lærer, sier Lars. – Da jeg
flyttet inn her i Anne Ingjerds
barndomshjem sammen
med henne for 48 år siden,
ble det først trykkerivirksomhet. Tidligere
hadde jeg fått utdanning
i svakstrøm og jobb på
Hydro, og seinere ble det
både lærer og typograf.
Skotfoss og egne barn
Anne Ingjerd kan ikke få
fullrost Lars som har vært
til så stor støtte etter at
hun fikk helseproblemer
for 1,5 år siden. – Det
endte med at jeg måtte
skifte hjerteklaff, og siden
knærne er også er litt
skrale, må jeg vel si jeg
er litt redusert. – Noen
på deres alder velger å
flytte i lettstelte leiligheter,
antyder jeg.
– Det er ikke aktuelt for
oss nå, sier Anne Ingjerd.
– I fjor sommer skiftet
Lars hele golvet i stua,
og for noen år siden lagde
han helt nytt kjøkken
– i et nytt rom! Han er
veldig flink! – Det er fint

Barn, sang og musikk
-Ja, vi har alltid har vært
glade i sang og musikk,
sier Anne Ingjerd. – Vi
har et piano rett her
borte, og når vi hadde
besøk tidligere, var det
ofte samling rundt pianoet for sang og spill.
For en del år tilbake, var
både Lars og jeg med i
Musikkforeningen i Baptistkirken. I tillegg sang Lars i
Mannsgruppa. Jeg var med
litt i speidern og konfirmantopplæringen, men det var
først og fremst søndagsskolen jeg jobbet i. Som
lærer ble det de yngste
på barneskolen her på
Skotfoss også; som oftest fortsettelse på side15
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Stavern 30. juni - 5 juli

Baptistenes sommerfest - BLINK

med i et menighets - og
sosialt hjelpearbeid i
hovedstaten Sofia. Didi er
også med i det europeiske
baptistkvinnestyret og
kommende visepresident i
Baptistens verdensallianse.
Kveldsmøtene
Bjørn Harald Nordlie
som er pastor i Steinkjer
baptistmenighet taler i
åpningsmøtet onsdag
kveld.

Programmet for sommerfesten!
Tirsdag 30. juni
09:00 Landsmøte.
Onsdag 1. juli
09:00 Landsmøte.
18:30 Kveldsmøte med Bjørn Harald Nordlie
Tema: Fellesskap med Gud
21:30 På grensen til allsang
Torsdag 2. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Seminarer
14:00 Kvinneforbundets årsmøte.
18:30 Kveldsmøte med Torbjørg Oline Ostorp
Tema: Fellesskap i familien
22:30 Kveldsgudstjeneste

Torbjørg Oline Oustorp
leder i Misjonsforbundet
UNG taler på torsdag
Fredag 3. juli
kveld.
10:00 Alle sammen spesial med Jarle Waldemar
Øystein Gjerme er pastor
for Bergenskirken og
styreleder for Høyskolen
for ledelse og Teologi.
Han har seminar og
smågruppearbeid og taler
i kveldsmøtet fredag.

Stedet er Stavern
folkehøyskole, Fredtun.
I uke 27 vil baptister
fra fjern og nær vær
samlet til oppmuntring, inspirasjon,

tilbedelse, lovsang og
undervisning. Gå ikke
glipp av å være samlet
med storfamilien din.
av Kari Sæthre

Fra Bulgaria
Teodor og Dimitrina
Oprenov ( Teddy og
Didi) kommer fra Sofia i
Bulgaria. Han er generalsekretær og de er begge

12:00
18:30
21:30

Seminarer
Kveldsmøte med Øystein Gjerme
Tema: Fellesskap i menigheten
På grensen til allsang

Lørdag 4. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Seminar / Bibeltime
14:00 Jentesamling - Didi Oprenov speakers coner
18:30 Kveldsmøte med Teddy Oprenov
22:00 Konsert

Morgensamling
Telemarkingen Agnar
Sæli er pastor i Tistedal.
Søndag 5. juli
På BLINK 2015 er han
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste.
på plass hver morgen for
å lede Alle sammen.
Som vanlig er det egne
opplegg for både ungdom
og barn.

Utdrag fra programmet.
Eget barne- og ungdomsopplegg hele uka.
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Arnhild Edvardsen tilbake i Kongo 28. januar til 14. februar!

Til Kongo med
ultralydapparater!

Arnhild viser hvordan ultralydapparatet kan bruker og underviser i nytten av å bruke det.

Skien baptistmenighet
har gjennom mange
år hatt et sterkt engasjement i Bas Uele
regionen i den Demokratiske Republikken
Kongo. I forbindelsen
med at menigheten
mottak en stor misjonsarv etter Margareth
Edvardsen ble flere
prosjekter i Kongo
prioritert. Et av
prosjektene var ultra-

lydapparater til helse- med, for å få installert
arbeidet.
ultralydapparatene.
Arnhild forteller at det
av Kari Sæthre
var et krevende oppdrag.
Samtidig som hun skulle
I slutten av januar reiste
tolke de medisinskfaglige
Arnhild Edvardsen til
uttrykkene, skulle det
DR Kongo. Arnhild er
undervises i bruken av
oppvokst i DR Kongo
apparatene.
og har vært misjonær
der sammen med sin
Ultralydapparatene er
ektemann Harald. På
et revolusjonerende
denne turen var Marianne
«verktøy» til å avdekke
Kristoffersen, fra Drammen
en del sykdommer, slik

Babytøy som er laget av Allehånde, Porsgrunn baptistmenighet, samt noen private, deles ut.

at pasienter kan komme
raskere til behandling.
Dette er en begynnelse
på en fremtid som gjør
det lettere å behandle.
Nå har de lokale legene
og sykepleierne fått et
inntrykk, forteller Arnhild. De har fått trenet
litt og senere skal to
personer sendes på kurs
for oppdatering på et
sykehus i Kongo.

Det ble også en mulighet til å ta med barneklær, og det kommer til
god nytte på bl.a. fødeavdelingen. Arnhild forteller at hun prøvde å
fordele babytøyet, slik at
flest mulig får nytte av det.

gjennomført. CBCN
bestemt at det dyreste
ultralydapparatet skulle
gå til Monga og det andre
til statens sykehus som
har to leger. Selve sykehuset er under opppussing.

Etter vanlig afrikansk
praksis ble en offisiell
overrekkelse, under tilsyn
av statens høye herrer,

I bevilgningen fra Skien
baptistmenighet var det
også midler til nye kirkebenker i hovedkvarteret
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Temakveld
i kirken!

Ledelsen samlet under overrekkelsen av ultralydapparatene.

utenfor Buta. Kjell Holtet
og Lars Lien, som var i
DR Kongo, samtidig med
Arnhild og Marianne,
måtte hjelpe til med
snekringen av kirkebenker. I samarbeid
med snekkerne fant de
en mal hvor de laget 2
benker, som ble koblet
sammen, slik at de ikke
skulle bli stjålet. Det
måtte 8-10 ungdommer
til, for å bære benkene
etterhvert som de ble fer-

dige. Pengene fra menigheten gikk til kjøp av
bygningsmaterialer. Kirken
stilte opp med dugnadsmat. De fikk også nok
penger til å lage korbenker.
Gaven fra Skien baptistmenighet har også vært
med å finansiere ferdigstillelsen av en kirke i
Kisangani, som vil være
et viktig samlingspunkt
for studenter som kommer til denne storbyen.

Hvordan finne din
oppgave eller plass
i kirken?
Hvordan oppdage de
gaver du har fått
fra Gud?
Vidar Bergsland vil
undervise og veilede
oss i disse spørsmålene.

Onsdag 18. mars
klokka 19:00

Undervisningen er i
kirken underetasje.
Så hjertelig
velkommen til alle!

Kjell Holtet og Lars Lien er godt fornøyd med kirkebenkene.

Torsdagsmiddag

Spis middagen i kirken!
Hver torsdag er det
mulig for familier å
komme til kirken å
spise middag i underetasjen i kirken.
av Birgit Andersen

Tilbudet startet den
gang Logos begynte å
ha øvelsene sine kl.17.00
og Trall på nesten samme
tid. Når aktivitetene
starter så tidlig, kan
det være utfordrende
for familier å stelle i stand
middag hjemme etter
jobb, før barna skal være
i kirken. Tilbudet har fra
første stund vært veldig
populært. Antall spisende
varieres etter om Logos
og SSC har øvelsestorsdager eller om jentesprell er på tur. Når veiviser’n var på besøk, var
det kun ti stykker tilstede,
men blant annet familiene
Fhager og Eikstad koste
seg veldig med kyllinggryte til middag. Ellers
er menyen gjerne enkel
som pølser, hamburgere,
tomatsuppe og lapskaus

Familien Fhager koser seg med ferdiglaget middag

og man betaler kr. 25 pr.
person. Denne torsdagen
var det bare TRALL som
skulle samles i kirken så det var en liten, men
veldig hyggelig gjeng som
spiste.

kan møte venner og spise
sammen med dem.

Alle som kommer uttrykker at det er så flott
å få komme til kirken å
spise på torsdagene. Selv
om dette er et tilbud som
«Torsdagsmiddagen» er primært er for de familiene
så heldige å ha trofaste og som skal på aktiviteter i
flinke damer på kjøkkenet. kirken, er det lov å ta konDe fleste av dem er
takt for å komme innom
pensjonister og stiller innimellom på en matbit.
villig opp ca. 3 ganger i
løpet av et halvår. De Menyen blir lagt ut på
hjelper familiene til å ha facebooksiden:
et hyggelig måltid, mindre «Torsdagsmiddag i kirken»
stress når de skal til
og påmelding skjer på
kirken på aktivitet og
denne siden eller på sms
stor trivsel i det at barna til Birgit. God appetitt!
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Englehuset
Keramikk og Ikoner
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf. 928 85 721

 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

 35 58 89 00

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

fortsettelse fra side 7
å ha hus, for da er det
alltid noe å ta seg til, sier
Lars. De forteller også
at sønnen, Lars Ludwig,
bor i 2 etasje nå sammen
med kona, Sandrina. –
De ser vi ofte, sier Anne
Ingjerd, og det blir selvsagt sjeldnere med Anne
Lina og Martin som bor
noen mil nord for Stockholm. De har for øvrig 3
barn, og den eldste jenta
deres studerer i Trondheim. De musikalske
talentene har gått i arv,
for hun synger i en lokal
jazzgruppe i byen. –
Anne Lina jobber på heltid
med musikk i Den Svenske
Kyrkan, sier Lars. – Jeg
husker jeg sa til henne
at hun burde ta en annen
utdanning fordi det nesten
er umulig å få jobb innen
sang og musikk. Der tok
jeg heldigvis feil, smiler
Lars. Så er det tid for kaffe
og kaker i Myrakroken
6, og Veivisern benytter
til slutt anledningen til å
gratulere som medlem
nr. 300, men mest av alt
ønske både Lars og Anne
Ingjerd velkommen hjem
igjen…..

Søndag 22. mars, etter gudstjenesten kl. 10:30

Familieaktivitetsdag!

Fra en familieaktivitetsdag i kirken

To ganger i halvåret
arrangerer familieutvalget familieaktivitetsdag i kirken.
Neste gang er søndag
22. mars etter gudstjenesten klokka 10:30
og temaet er påske.

når vi spiste den var det
et stort hulrom inni:
«Den tomme graven».
På familieaktivitetsdager
pleier det å være liv og
røre og familiekonkurranse
blir det også denne gangen.

av Birgit Andersen

Poenget med å være
sammen disse timene er
Alle hjem er invitert at familier skal ha det
ned i underetasjen etter gøy sammen, bli litt
gudstjenesten til lek, kjent med andre og få
konkurranse og hobby- en liten inspirasjon til
aktivitet, spise «middag» tro i hjemmet.
sammen og få formidlet
noe viktig.
Så velkommen til å være
I fjor fikk alle med seg
en påskebolle hjem, og

med 22.mars ca. kl.12.00.
Påmelding innen 20.mars
til Birgit eller Margareth.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Fredag 20. mars kl. 19:00

TERMOS- En tid for påfyll
Fredag 20. mars kl.
19:00 er det «Termos »
i Baptistkirken i Skien.
Termos er et arrangement for damer i alle
aldre hvor vi ønsker at
du som kommer skal
få litt påfyll gjennom
musikk, tekst og bilder.
av Annette B. Kløverød
Anne Kristin Aasmundtveit

Sammen med en god og
varm hjemmelaget kyllingsuppe, håper vi du vil oppleve et positivt samhold i
kirken.

Anne Kristin er født i 1962
og bor på Kurland, ikke
langt fra Lillestrøm. Hun
er forfatter, bibelbrukskonsulent og redaktør.
På Termos er det gjeste- Hun har gitt ut flere bøker
forelesere som vil ta opp for både barn og voksne.
ulike tema. Anne Kristin
Aasmundtveit er kveldens Påmelding til Tove B.
foredragsholder, og vil Jensen eller Annette B.
snakke rundt tema:
Kløverød innen 15. mars.
«Kjærligheten i høysetet».

Send en sms eller ta
kontakt med oss:
Tove:
 97 61 33 84
tove.baklie@
hotmail.com
Annette:
94 87 16 09
annette.melkeveien@
barnehage.no

