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Til Sibiu i
Romania
Sidene 6 og 7

Tid for Gud
arbeider
Sidene 8 og 9

Misjonsreise
til Filipinene
Sidene 10 til 14

Dugnad for
Tallinn
Sidene 16 og 17

Kirken er et
samlingspunkt
Side 19

Nestekjærlighet!
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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
Simen Andersen
450 01 995
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 (småbarnsang 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

Restaurering i det
stille!
av pastor Vidar Bergsland

Noe skjer!
Beverhytta har ikke vært
i bruk på mange år. Forlatt, glemt eller oppgitt.
Jeg vet ikke hva som
skjer i hode på en bever.
I høst og denne våre har
det skjedd noe. Bjørketre ligger på kryss og
tvers overalt. Store, 20
cm tykke trestammer
gnagd tvers over. Kvister
og stammer er fjernet.
Nye slepeveier fra langt
oppe i lia og ned til vann-

kanten er laget, der hytta
ligger. Ny jord og nye
kvister er skjøvet på og
dratt sammen på det
gamle hyttetaket. Blankgnagde stokker ligger
igjen etter et herremåltid med tykk god bjørkebark.
Arbeider i det stille!
Det er helt utrolig hva
en slik, forholdsvis liten
skapning kan klare i løpet
av en høst og en vår.

Arbeidet skjer i ly av
nattens skygger, når det
er stille nok. Når ingen
forstyrrer,- når ingen
ser eller hører. En bever
er ikke opptatt av tilskuere. Drivkraften
kommer innenfra.
Drivkraften innenfra!
La dette være et opprop
til bønn. Lønnkammerbønn enten det er natt
eller dag. Et restaureringsarbeid som handler om
ditt og mitt åndelige hus,
og vårt felles menighetshus … Om drivkraft
innenfra som har sin

lengsel etter Guds veier
og nærvær.
Samspillets mysterium
Noen helt alminnelige
enkle hender løftet til
Herren. Det kan nesten
synes tåpelig, ynkelig og
enfoldig. Gjør det likevel - løft dine hender
og ditt hjerte til Gud!
Det er et samspillets
mysterium mellom dine
hender og Guds hender.
Et samspill mellom fattigdom og rikdom, mellom
avmakt og allmakt,
mellom jord og himmel.
Bønnens restaurerings-

arbeid vil bli synlig.
Alt er mulig!
Ditt åndelige hus vil
bygges opp, nye veier vil
skapes og bli synlige, og alle vil se det og forundres: Er det virkelig
mulig? Hva skjer?
Jesus sa i Matteus 6, 6
Men når du ber, skal du
gå inn i rommet ditt og
lukke døren og be til din
Far som er i det skjulte.
Og din Far, som ser i det
skjulte, skal lønne deg.
Med hilsen Vidar - prest.
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gratulerer
Mine Vi
20 år
Horrigmo, 19. juli
bibelvers Martine
Fredrik Jonskås Aasen, 16. august
Sheela
La Thein Mya

Elleve flotte konfirmanter!

Årets konfirmanter!

30 år
May Bente Heitmann, 17. august
Trine Sortevik, 17. september
60 år
Inger Sølvi Lysø, 19. juli
Harald Edvardsen, 4. september
Per Christian Holm, 10. september
Sa Doe Shein, 15. september
75 år
Berith Andresen, 10. juli
80 år
Aage R. Andresen, 28. august
95 år
Per Johan Holm, 10. september

Jesaja 40:31
Men de som venter på
Herren, får ny kraft, de
løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.
Jesaja 41:10
Frykt ikke, for jeg er med
deg, vær ikke redd, for jeg
er din Gud! Jeg gjør deg
sterk og hjelper deg og
holder deg oppe med min
rettferds høyre hånd.

98 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli
Nyfødte
Rie Ernst og Jon Arild Holte, en gutt, Emil Johannes,
12. mars
Nytt medlem
Kjell Eriksen, 15. mars
Nygifte
Maria og Knut Andreas Eikland Bækkelie, 3. januar

Døde

Jan Runar Hoppestad, 13. mars
Hans Jørgen Kiste, 21. april

Foran fra venstre: Zing ko Za Kung (Ngun Hlei Zing), Siang Kin Par Sapai (Asiang),
Nicole Elisabeth Nilsen, Nora Linnea Evensen Holm og Mathias Jonskås Aasen.
Midten fra venstre: Daniel Nilsen, Hanna Za Tang, Mi Mi Naw, Marte Iversen,
Asia Lauren Kaysarn Hem og Thess Thein Mya (Tha Zay Paw).
Bak fra venstre lederne: Anders Dønnestad, Maryam Nathar, Biak Chin Tial Thawng Uk,
Birgit Andersen og Erlend Eide (ikke til stede).

Søndag 10. mai var
kirken fullsatt med
venner og familie til
konfirmantene og
menighetens medlemmer. Ingrid Eikland
ledet gudstjenesten
og Birgit Andersen
holdt en flott tale til
konfirmantene.
av Kari Sæthre

Denne søndagen var
konfirmantene i fokus.
Alle ble presentert i en
video, som de selv hadde
laget på en morsom og
kreativ måte. Konfirmantene deltok med
korsang og alle fikk noen
gode ord i forbindelse
med gaveutdelingen.
Under dagens tale, leste
konfirmantene ulike bibel-

vers. Birgit avsluttet talen
med å gi hver enkelt
konfirmant en personlig
hilsen i et brev.
Biak Chin Tial Thawng
Uk og Birgit Andersen
ledet forbønnshandlingen
for konfirmantene. Alle
konfirmantene ble lagt i
Guds trygge hender og
Guds velsignelse ble
nedbedt over dem.
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Godt å se at hjelpen kommer frem

Med Misjon uten grenser på
tur til Romania!
av Hilde Evensen Holm

Else Holte

Nestekjærlighet forandrer liv i Romania.
Det fikk Else Holte
oppleve da hun sammen

med en gruppe frivillige
hos Misjon uten grenser
var med på en tur til
Sibiu i Romania.

Et land i endring
Til tross for store endringer i Romania i løpet
av de siste 20 årene etter
kommunismens fall i landet,
så er det fortsatt mye
fattigdom og nød her.
Majoriteten av innbyggerne i landet er rumenere,
men det er også grupper
av sigøynere, tyskere,
ukrainere og andre folkegrupper. Under det tidligere kommuniststyret
var det ikke religionsfrihet,
men i dag er det et rikt
menighetsliv i landet.
Nesten 90 % er rumensk
ortodokse, men det er
også en del protestanter
og andre kristne grupperinger. Under 1 % er
muslimer. Misjon uten
grenser har arbeidet i
landet i en årrekke. De
støtter blant annet lokale
menigheter med arbeid
blant rumenske fattige.
De driver misjonssentre,
familiefadderprogram,

innsamlinger av klær, sko alderen 1-17 år i den ene,
og medisinsk utstyr m.m. og 5 barn fra 3 -14 år i
den andre familien de
besøkte. Fedrene i begge
Pakker klær
Else Holte har i flere år familier var av ulike
sammen med andre eng- grunner uten fast arbeid,
asjerte damer i menigheten, og mødrene hadde heller
brukt tid hver uke på å ikke jobb. Familiene var
sortere og pakke innsamlet avhengig av å få hjelp
tøy i Misjon uten grensers utenfra, og posene med
lokaler i Porsgrunn. På klær og også noen ganger
turen hun nylig var med mat og brensel fra Misjon
på til Romania skulle hun uten grenser ble satt stor
få anledning til å se hvordan pris på. Else forteller
klærne kommer til nytte og videre at det også var fint
bli litt mer kjent med landet å se at den ene faren med
og utfordringene der. bistand fra organisasjonen
hadde fått ta i bruk en
traktor med en vedkappeSibiu i Romania
Else Holte forteller om maskin, og slik kunne han
møte med en vakker by, både bidra til at andre
Sibiu. Dette er en by med fattige familier fikk
170 000 innbyggere og brensel, og han fikk selv
som er av landets store en liten inntekt slik han
turistmål. Men i Sibiu er i større grad kunne fordet store sosiale forskjeller sørge egen familie.
og Else fikk være med på
besøk til to familier som Stor nød for barna
Else forteller videre at
deltok i Misjon uten
grensers familiefadder- barnehjemmene i Romania,
program. Hun forteller som mange kanskje husker
at de bodde trangt og etter fra medieomtale for en
vår standard svært kum- del år siden, og som den
merlig, med ett til to rom, gang var svært dårlige,
dårlig sanitærforhold, og nå er blitt færre og bedre.
i kalde og trekkfulle hus. Men dessverre er det
Begge familiene mange mange barn som ikke
har det bra hjemme, der
barn, det var 7 barn i

det er voksne som sliter
med arbeidsledighet, og
noen ganger med rus og /
eller psykiske problemer.
Disse barna ønsker organisasjonen å hjelpe gjennom
å støtte lokale menigheter.
Hit kommer barna etter
skolen for å få et varmt
måltid, få leksehjelp, bibelundervisning og aktiviteter
som gir god sosial trening.
De arrangerte også leire
for barna. Else forteller
om en lokal baptistmenighet
de besøkte, som hver uke
gav et tilbud til 35 vanskeligstilte barn. Et annet
sted hadde en menighet
et viktig arbeid blant barn
fra sigøynerfamilier.
Et stort arbeid
Else Holte sier det var
inspirerende å se og
oppleve et stort og godt
organisert arbeid blant
mennesker som åpenbart
hadde behov for hjelp.
Hun forteller at organisasjonen har 35 medarbeidere på sine lønningslister i Romania.
Med på turen til Romania
var også Eva Nilsen fra vår
menighet og Randi Larsen
(som nå bor i Drammen).
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Simen Andersen - Tid for Gud arbeider fra 1.mai 2015 - 30. juni 2016

Ny medarbeider i kirken!

Simen Andersen

Simen Andersen reiste
høsten 2014 på disippelteningsskole ( DTS) med
Ungdom i oppdrag. Etter
et halvt år kom han tilbake full av inspirasjon
og pågangsmot til å gjøre
noe for mennesker rundt
seg. Nå er Simen blitt
ansatt av Ung Baptist
som Tid for Gud arbeider.
50 % av stillingen blir i vår
menighet, mens den andre
50 % - en blir for hele Norge.
av Kari Sæthre

Gud hører bønn!
I Veiviser’n til jul 2014, bad
Simen om forbønn. Han

ønsket at Gud skulle vise
han hva slags planer Han
hadde for livet hans etter
DTS. Simen ønsket også
forbønn om at Gud skulle
få enda mere plass i hans liv.
1. mai ble Simen ansatt av
Ung Baptist som Tid for Gud
arbeider frem til 30. juni 2016.
Dette er bønnesvar. Jeg
møter en entusiastisk ung
mann som ønsker å formidle
Guds godhet, kraft og omsorg til alle. Simen forteller
at Gud har forandret han.

Simen. Jeg visste at lovsang
var sanger til Gud, men at de
kunne være så utrolig kraftfulle, var jeg ikke klar over.
Jeg har vel bare sett litt av
dette ennå og ønsker å få
lære enda mere, sier han.
Simen er både flink til å
synge og spille gitar og formidler på den måten lovsangen på en god måte.

Simen forteller at hans planer
for høsten og våren 2016,
for Ung Baptist, er å reise
rundt i Norge og arrangere
Lovsangen
helgeseminarer om lovsang.
Tiden på DTS forandret mitt Han vil danne et lite team av
syn på lovsang, forteller Tid for Gud arbeidere.

Han har bl.a. med seg Ada
Vaagsnes fra Arendal. De
to, sammen med noen flere,
ønsker å undervise om hvordan gjøre lovsang og hvorfor. Det praktiske må gå
hånd i hånd med hjertene
våre om det skal ha noen
kraft, poengterer Simen. Å
reise rundt og holde lovsangseminarer gleder jeg meg
nok mest til. Er spent på dette,
men tror det blir kjempebra,
forteller en entusiastisk Simen.

Sommergave
Fokus på ungdommen
Simen er som tidligere nevnt til menigheten
også ansatt i 50 % i vår kirke.
Bård Aasland vil være hans
veileder og Roy Arild Jensen
vil være menighetens kontaktperson, slik at han blir godt
ivaretatt. I kirken vil jeg har
fokus på ungdomsarbeidet.
Håper at du setter pris
Jeg ønsker å få til en kontinuitet
på at menighetsbladet
av tilbudet som er på onsdager
kommer i postkassen
og fredager, forteller Simen.
din 4 ganger i året?
Onsdager er det – Etter skoleMange leser flere
tid og på fredager ønsker jeg
av nyhetene på
samlinger i Baggers. Men først
Ung Baptist
menighetens nettside.
I tillegg til lovsangseminarer er det tur til Tallinn i Estland.
www.skienbaptist.no.
vil Simen delta på Blink i Det tror jeg blir bra, forNoen ganger er det
Stavern som aktivitetsleder teller en begeistret Simen.
allikevel
godt å ha noe
på barnearbeidet, Ducano.
håndfast å holde i.
Han blir også å se på ungdoms- Arbeidsuka i Skien
Derfor
velger vi fortsatt
leir på Vegårshei i august. Her Arbeidsuka i Skien er allerede
å gi ut Veiviser’n.
vil han være i lovsangsbandet. lagt opp med fridag på mandager og stabsmøter på I dette nummeret ligger
Videre planer i Ung baptist blir tirsdager. Viktig å treffe de det vedlagt en GIRO.
å delta på lederkonferanse andre som jobber i kirken Denne kan brukes, om
til våren 2016 samt en Tid for og få gode samtaler og lage du ønsker å gi en gave
Gud turne, også til våren, planer, sier Simen. Jeg vil i til Veiviser’n. Dette er
forteller Simen. Sveinung tillegg til alt som er nevnt helt frivillig. Om du ønsker
Vaagen, som er leder for Ung være med på det som skjer å bruke nettbank kan
baptist, vil ha hovedansvar i menigheten. Til slutt ønsker
gaven overføres til
for Simen, mens han er Tid Simen at folk i kirken tar konto 2680. 34. 04266.
for Gud arbeid. De har også kontakt med han. Han trenger
Veiviser’n er gratis, for
arbeidsgiveransvaret. Simen støtte og oppmuntring, men
deg, men vi setter pris
vil bo hjemme i Skien, under han ønsker også å gi deg
på gaver, da det ikke er
tjenesten som Tid for Gud noe godt som han selv har
gratis å trykke bladet.
fått oppleve med Gud.
arbeider, selv om det blir
Sommerhilsen fra redaktøren
en del reising i perioder.
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Stian Taranger på Filipinene fra 27. mars – 16. april

Misjonsreise til Camiguin!

Ungdommer i kirken på «Sea and Sun»

Stian sammen med ungdommer i flotte nasjonalklær!

Stian Taranger reiste
førte gang til Camiguin
høsten 2013. Dette
gav mersmak og den
27. mars i år satte
han på ny kursen til
denne vakre øya i på
Filipinene. Ønske om
å kommer litt bort
fra den vanlige hverdagen, med jobb og

mange gjøremål og
gjøre noe for lokalbefolkningen var stor.
Dette var nok drivkraften bak turen,
denne gangen forteller
en entusiastisk Stian.
Jeg følger meg hjemme
her, sier han.
av Kari Sæthre

«Sea and Sun» senteret på Camiguin
Det går ikke an å snakke
om «Sea and Sun» uten
å nevne navnene Wenche
Thorkildsen og Edith
Villamor. Wenche er fra
Drammen og Edith er
fra Manila på Filipinene.
De traff hverandre hos
Rakel Trovi, som har

bygd opp et stort hjelpearbeid i Manila, hovedstaten på Filipinene.
Stian forteller at i 1999
hadde disse to damene
en utflukt til Camiguin.
Mens de satt ved strandkanten fikk de begge en
visjon om å kjøpe en
tomt og starte misjon der.
Visjonen har blitt til en
stor virkelighet, takket
være innsamlede midler
fra Norge.

i kontakt med. For å
virkeliggjøre visjonen,
jobbes det på flere felt:
Blant annet gjennom
menighetsarbeid, med
selvhjelps-prosjekt for å
få så mange som mulig i
jobb og med skoleprosjekt for at så mange
som mulig kan fullføre
skolegangen sin.

Flott sted å være
Stiftelsen «Sea and Sun»
startet i 2000 og har
Visjon for
utviklet seg mye siden
«Sea and Sun»
den gang forteller Stian.
Visjonen på «Sea and
Her er barnehjem med
Sun» går ut på å tilføre plass til 6 barn eller ungny livskvalitet til de
dommer fra 12 til 20 år.
menneskene de kommer En stor menigheten på

ca. 300 stykker drives
også på stedet. I tillegg
er det bygd opp 5 leiligheter med plass til 4 -5
stykker. Ingenting er
bygget uten at det er
blitt finansiert først, forteller Stian. Leilighetene
gir jobb til de som er
tilknyttet stedet. Da føles
det godt å bo på et slikt
«hotell», sier Stian. Her
får jeg deilig mat 3 ganger
om dagen, jeg har tilgang på spa og turer blir
organisert for meg. Jeg
har ikke lov å gi tips til
mennesker som hjelper
meg, forteller Stian. Om
jeg ønsker, gis dette i en
felles kasse, slik at alle
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som arbeider får likt.
På stedet finnes 2 minibusser som tilbyr utflukter.
Ordet minibuss er vel
ikke riktig, sier Stian. I
disse bussen er det ikke
snakk om norske sikkerhetsforhold. Her er det
plass til så mange som
kommer inn. Men det
viktigste er at jeg er der.
Det gir jeg hjelp til selvhjelp. Stian er full av
inspirasjon etter turen og
nesten ikke til å stoppe,
da jeg intervjuer han.
Ulike utflukter
Her er ikke TV og nesten
ikke dekning på mobil.
Strømmen kommer og
går. Det samme gjør
internett. Her kan jeg
senke skuldrene totalt,
sier Stian. En vanlig dag
startet med en løpetur
kl. 06:30. På stedet finnes
det nesten all slags dyr
som bl.a. høner, katter,
geiter, kaniner og griser.
Om en hane galer for
tidlig om morgen blir
den nok middagen denne
dagen, smiler Stian. Etter
løpeturen ble det alltid
en god frokost før ulike
utflukter. På denne turen
satte jeg utrolig stor pris

Kveldsroen har senket seg over Camiguien

Kledd opp i genser fra Skien

på å få delta i arbeidet
som drives ved senteret.
Hver fredag reiste menigheten ut til 3 ulike landsbyer for å besøke menighetsmedlemmer. Det å
treffe mennesker hjemme
i små bambushytter og
lytte til deres historier,
har forandret meg medgir
Stian. I disse små hyttene
kunne det være 7 – 8
unger. Noen hadde tilgang på strøm og noen

hadde tilgang på rent
vann. Andre hadde ikke.
Jeg fikk dele ut litt strikket
tøy, gensere, luer og
sokker, som var laget i
Skien, forteller han videre.
Jeg var sammen med
ledere fra Sea and Sun,
da de visste hvor nøden
var størst og hvem som
trengte det mest.
Fengselet
I januar 2015 starte

«Sea and Sun» med å
besøke fengselet på
Camiguin. Dette har blitt
et fast gjøremål og nå
arrangeres det møter
annen hver andre torsdag. Stian forteller at
han fikk være med til
fengselet. Her var det
ca. 20 – 30 innsatte.
Rettssystemet er svært
dårligt. Mange sitte å
venter på at saken deres
skal bli tatt opp. Flere
vet nesten ikke hva de
er fengslet for. Det kan
være at de har stjålet en
kokosnøtt eller lignende
forteller Stian. Jeg fikk
dele ut boller og brus,

samtidig som Guds ord
ble fortalt og mange
ønsket å bli bedt for.
Menneskene i fengselet
lager også ulike ting som
«Sea and Sun» selger for
dem. Pengene de får
sparer de til ulike forbedringer i fengselet bl. a
TV.
Helsearbeid
«Sea and Sun» arbeidets
også med helsearbeid.
Fødestue og poliklinikk
er bygd opp noen kilometer unna. Her hjelpes
kvinner til å føde sine
barn og føle seg trygge.
Hele tiden legges det vekt

på at alle skal få et godt
og verdig liv sier Stian.
Evangelisering
Når vi var tilbake på
senteret på kvelden,
samlet ungdommen seg
til bønn og lovsang. Dette
var flotte møter hvor
vi sang lovsang og ba
sammen. I helgene var
det ungdomskveld på
fredagene med ca. 70 80 ungdommer. Her var
det andakt, lovsang og
alle var en del av samtalegrupper. På lørdags formiddag var det tid for
opplegg for barna.
Menigheten delte seg i
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Menighetens to mottoer!

Omsorg og trivsel!

av Harald Dønnestad

Her føler jeg meg hjemme sier Stian

3 grupper. To av dem
reiste ut til landsbyer
mens den tredje ble
igjen på senteret. På disse
samlingene var det leker
og undervisning i Guds
ord. Jeg fikk også lov å
være med i lovsangsgruppa forteller Stian.
Her fikk jeg innlede med
Guds ord og spille litt.
Det gjør god å kunne
dele Gud ord med andre
I tillegg ble det tid til å
gi pianoundervisning
til andre, fortalte Stian.

er godt å høre hvordan
Gud har hjulpet dem til
å få et bedre liv gjennom
Sea and Sun. En av dagene
reiste jeg også på motorsykkeltur med en fra
menighetsrådet. Da fikk
jeg sterke møter med
mennesker som har
opplevd en forandring i
livene sine pga. møte
med «Sea and Sun».

ønsker å hjelpe.

Ønsker å reise tilbake
Alle disse møtene med
mennesker har satt spor
hos meg, sier Stian. Jeg
er ikke den samme. Det
går ikke an å være på
«Sea and Sun» uten å bli
berørt av Guds storhet.
Stian forteller at han er
allerede klar for å reise
ut igjen. Tidspunkt vet
Trenger støtte
han foreløpig ikke. Han
Senteret er avhengig av forteller at ved å bidra med
støtte for å drive sitt
hjelp på denne måten
arbeid. Det går an å gi
kjenner han en velsignelse
Takknemlighet
penger til ulike ting som fra Gud og han får ny påDen siste delen av turen bl.a. å adoptere et klasse- fyll til å ta del i arbeidet
brukte jeg mye tid på å rom, gi penger slik at
i Skien baptistkirke. Jeg
bli bedre kjent med de ungdommer kan få seg har lært mer å stole på
som arbeider ved «Sea en utdannelse og mye, Gud og hans plan for
and Sun». De fikk dele mye mere. Ta gjerne mitt liv. Nå legger jeg
vitnesbyrd med meg og kontakt med Stian, så min fremtid i Guds
vi fikk be sammen. Det veileder han deg om du hender, avslutter Stian.

Omsorg som varemerke !
Tjenesteutvalget er i den
forbindelse i full gang med
å etablere middagsverter
som kan invitere mennesker som har gått hos
oss en liten stund hjem
på en matbit. Vi ser også
at smågruppene er mer
åpne og inkluderende.
Det jobbes med hvordan
vi kan få bedre kontakt
med naboene. Og Vidar
Bergsland, pastoren vår,
har i disse dager invitert
noen til et slags team,
som skal se nærmere på
forbønnstjenesten. Alt

dette ble bestemt på
årsmøtet.
Som fisken i vannet!
Kanskje en litt merkelig
tittel, men for Vidar som
er fisker passet det fint.
Tanken er at vi trives best
der vi hører hjemme. I
vår sammenheng er det
snakk om at vi ønsker at
alle skal finne en tjeneste
der de trives og kan vokse
som både menneske og
kristen. Vidar er i full gang
med å besøke alle smågruppene. Flere av talene
denne våren har utfordret
oss i samme retning. I

tillegg hadde Vidar et
svært inspirerende innlegg på det siste menighetsmøtet, om å være
en nådegavebasert
menighet, der vi i etterkant snakket i grupper
om temaet. 2. juni er det
valgmøte, og snart står
et nytt virkeår foran
oss. Er du i en tjeneste
der du trives? Takk Gud
for det. Har du ingen konkret tjeneste akkurat nå?
Snakk med Gud om det er
noe Han har på lur for
deg. Og det er sikkert
ikke bortkastet å ta en
prat med Vidar, heller.
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Dugnadsinnsats for Estland

Ungdommene til Tallinn!

grillpølser, hamburgere,
kaker, smudi, is … ja
det var et stort utvalg i
«kiosken», som var vinduet ut fra Villaen eller
«uteservering» fra partytelt. Det var et yrende
liv fra 10:00 til 18:00, da
borgertoget var ferdig og
festen begynte i kirka.
Ulike aktiviteter
Foruten alt salget var det
mange gratis aktiviteter
for barn. Karusell i en
gammel sementblander,
stort hoppeslott, lekeapparat, sekkeløp, potetløp osv.

Ungdommen fikk litt assistanse med vaffelsteking og kaffesalg.

I fjor sommer reiste
ungdommene i kirka
på misjonstur til USA.
19. juni i år går turen
til Tallinn, Estlands
hovedstad. Jeg har
reist til dette landet i
over 18 år. Sammen
med presten, menig hetsarbeider og
ungdomsleder, skal

jeg være med å lede 17. mai var det kjempedisse dagene i Tallinn. dugnad rundt og utenfor
kirka. Mens folket stilte
av Solveig Bergsland
seg opp og ventet på
barnetog og borgertog,
Storstilt 17. mai dugnad! fikk de kjøpe kaffe og
I høst og i vår har ung- nysteikte vafler...
dommen vært i sving
med salg av toalettpapir, Mattilbudet var stort
flaskeinnsamling, salg av Barna fikk ballonger for
matkort og aktivitets- halv pris. Wienerpølser,
kort og nå sist på selveste

Hjelpe og glede andre
All dugnaden brakte
penger i turkassa, slik at
Simen ble en reser på sukkerspinnmaskinen.
når vi kommer til Tallinn,
vil det være mulig å hjelpe, Noen skal pusse og male Varig vennskap?
glede, oppmuntre og i leiligheter og andre Det blir møter i tre forvelsigne de vi møter. aktivisere barna, som ellers skjellige kirker i løpet av
driver målløst i gatene. den søndagen vi er der.
Det blir også stor avFokus på barna
slutning av turen på dagTuren betaler vi selv. Vi Tøff hverdag
bor gratis på barnehjem- Med tomme matskap og senteret og feiring av St.
met «mitt». Midlene vi stengte skoler, der de Hansaften.
har samlet inn, går mest ellers i året får skoletil mat til barna og de vi mat, går barna en tøff Håper og ber om at vi alle
besøker på enten familie- sommer i møte. Vi vil skal bli beriket og kjenne
tilstelning hos Mor Teresa dele tid med dem, aktivi- glede i hjertet, samt knytte
nonnene eller på syke- teter og mat de dagene vennskapsbånd... Kanskje
får venner for livet?
huset for de hjemløse. vi er der.
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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

Menighetsleder Harald Dønnestad har ordet

Menighetsnytt!
Kirken et samlingspunkt
17.mai ble en fantastisk
dag. Med partyteltet
plassert utenfor Villaen
og kaffe, vafler og sukker spinn ut mot rundkjøringen,
ble det et blikkfang og et
samlingspunkt for mange.
En veldig fin måte å markere
oss utad og i nabolaget.
Det ble også mange fine
og gode samtaler i fine
omgivelser. Og tusen takk
til dere ungdommer, som
fikk gjort en kjempedugnad
for mennesker i Estland.
Smågrupper
Det er gledelig at de som
ønsker det, blir tilknyttet
en smågruppe. Ei damegruppe har måtte dele seg
etter bare et par ganger.
Og nå er de allerede 13
i den ene gruppa. Dette
handler om å komme nær
hverandre og nær Jesus.

Harald Dønnestad

er to engasjerte og tjenestevillige ansatte vi har som
er 100 % dedikert til
oppgavene sine. Skal vi
være en levende menighet
trenger vi å slippe til
ungdommene. De må
utvikle seg og vokse. De
må utfordres og oppmuntres. Og de trenger
tydelige og engasjerte
veivisere. Vidar Bergsland sa det slik: «De
trenger menneskelige
ressurser som ønsker å
gå inn i menneskelige
relasjoner». Ta kontakt
om du kan tenke deg å
være i et team som utgjør en forskjell for
dagens ungdommer.

Fokus på ungdommene
På møte i strategi og tjenesteutvalget snakket vi med
Gabriel Stephen og Birgit
Andersen om situasjonen Akkerhaugen
i ungdomsarbeidet. Det På et menighetsmøte i

høst ble vi enige om å se
på alternative steder å
arrangere menighetshelger.
Misjonssambandet har et
nydelig sted ved Norsjø
som vi besøkte. Etter å ha
forhørt oss med 14-15 småbarnsforeldre, og drøftet
det i menighetsmøtet,
valgte vi å flytte menighetshelgen fra Fyresdal til Akkerhaugen 4.- 6. september.
Gled dere! Hold av helgen.
Snart sommer!
Håper å se flere av dere
på BLINK i Stavern. Noen
skal på familieleir og barne
- / ungdomsleirer. Og for
alle er søndagssamlingene
kl. 18.00 et fint møtested
gjennom hele sommeren.
Ønsker deg /dere en riktig
god og velsignet sommer!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Søndag 14. juni

Grilltur til Bakkestranda!

Søndag 14. juni er du
hjertelig velkommen
til å tilbringe store
deler av dagen sammen med menigheten
i kirken og på tur.

Om det regner blir det mot Bakkestranda.
grilling ved kirken.
Salg av grillmat
I år trenger du ikke ta med
Først gudstjeneste
Vi starter søndagen med deg grillmat. Ungdommene
gudstjeneste i kirken kl. som skal til Tallinn ønsker
10:30. Denne søndagen å selge både pølse og hamer vi alle samlet, både burgere av kylling og svin.
av Kari Sæthre
store og små, unge og Det blir også salg av brus.
Det er tid for menighetens gamle. Det blir barne- Kaffe og noe å sitte på
grilltur på Bakkestranda velsignelse og Vidar Bergs- er lurt å ta med.
om været tillater det. land vil gi oss noen godt fra
Det blir også arrangert ulike
Gud, før vi setter kursen
leker og konkurranser.

