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På tur til
Kongo
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Misjonsdugnad
i Sierra Leone
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Hvem er
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God påske!
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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
Miriam Trovi
936 40 799
Utleie
Inger Lise Dønnestad 930 85 971
Reidun Johannessen 980 46 190
Strategi & menighetsleder
Harald Dønnestad
920 13 186
Økonomi
Jarle Øygarden
905 82 570
Familie
Elin Stephen
452 96 718
Tjeneste
Ragnhild N. Grønseth 928 85 721
Drift
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
Tweens
Kari Sæthre
995 91 714
Ungdomsgruppa
Anette Holte Stensbøl 900 30 960
Gabriel Stephen
452 92 664
Allehånde
Else Holte
995 48 424
Telemark Chin Baptist Church
Peter Lian - Chinzah 468 99 373
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Hvem er en leder?
Årets lederkonferanse i Baptistsamfunnet
satte ny rekord i år. Over 250 var samlet i
Drammen fra nord til sør fra 11. –13. mars.
Å være samlet både unge og gamle, nye ledere og
gamle ledere, pastorer og lekfolk viser oss at vi
trenger mangfoldet … mangfoldet for å nå de
mennesker som ikke har sagt ja til Jesus.
På fredagskvelden talte Stuart Blyhe, som er leder
av Baptistenes teologiske seminaret i Amsterdam.
Fokuset var - Hvem kan være en leder? Mange
mennesker i bibelen ble dratt frem, men den
barmhjertige samaritan ble fremelsket. Han handlet
ut fra det han så. Han så at noen trengte hjelp.
Han gav førstehjelp ... han fraktet den sårede til et
trygt sted ... han gav penger slik at noen kunne ta
var på den sårede og han fulgte opp med å si at
han kommer tilbake. Han organiserte, uten at noen
sa at han trengte å gjøre det. Han bare gjorde det.
Tenk hvilke unike egenskaper.
Disse egenskapene trenger vi i møtet med årets
flyktningestrøm. Vi må se at noen trenger «førstehjelp»
…. de trenger å kjenne seg trygge … flykningene
trenger økonomisk og menneskelig hjelp og de
trenger at vi «som er trygge», kommer tilbake til
dem og spør - Hvordan går det?
Jeg håper at du er villig til å se at Gud kan bruke deg
som et medmenneske, som den barmhjertige
samaritan - en leder for dem som kommer til Norge.
Kari Nøtland Sæthre

Andaktshjørnet

Rotvelt!
Det var gjort på et
øyeblikk. Ei vindkule
fra orkanen Nina 10.
januar 2015 tok den
store furua og sendte
den i bakken med et
brak. Røttene som
hadde forankret furua
til jorda i sikkert 120
år ble synlig for alle
forbipasserende.
av Vidar Bergsland

Ei flott furu som for få
minutter siden hadde alt
på stell, - nå var det
ingenting mer å gjøre.
Betraktet som urokkelig,
et fyrtårn i lokalmiljøet,
et skue for øyet ... men
nå: Eieren hadde ikke
noe annet valg enn å
finne fram motorsagen.

støtteerklæringer. Nå så
han at de var null verdt.
Han gråt bittert … at det
er mulig å bli så totalt
ribba for livsmot og kraft.

trodd! Nå er det for sent!
Hadde jeg bare ikke…

Tankene går i en evig
sirkel, starter liksom
forfra om igjen og om
Hvilke tanker som kvernet igjen.
i Peters hode de neste
Og mens han gikk der
dagene kan vi lett
identifisere oss med… og slet med tankekjør
kommer en venn løpende,
Hadde jeg bare ikke
vært så inderlig dum! - heseblesende sier han:
Kjemper kan falle. En
Tenk om jeg kunne skru Jeg skal hilse deg fra
stormfull natt blåste
tiden tilbake! Hadde det Jesus!... Der startet
livets stormvind over
bare ikke vært for dette gjenopprettelsen av
apostelen Peters liv og
her så hadde alt vært han som Jesus gjorde
ved hanegal gikk han i
bra! Jeg og Jesus som til Klippen.
bakken. Et blikk fra Jesus
hadde det så fint og nå
minnet Peter om hans
er alt slutt. At det skulle Med hilsen om god påske!
egne planer og høylytte
ende slik hadde jeg ikke Vidar-prest
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Vi gratulerer
Mitt
20 år
sangvers Van Tuh Lian Sa Thin, 4. mai
Cossy
Mutamba

30 år
Za Cung Sang Zo Bawi, 17. mai
50 år
Nina Hatledal Gottling, 30 april
Helge Hole, 27. april
Maung Cung Lian Sa Thin, 17. mai
70 år
Gerd Enger 24. mars
75 år
Kari Langerud, 1. mai
92 år
Oddlaug Synnøve Landsverk, 11. mai
95 år
Signe Marie Engelstad, 13. mai

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig,
intet det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.
Refr.:
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

Nyfødt
Elizabeth Za Kung og Za Kung Mang To, en jente,
Hniang Chin Sung, 12. februar

Døde

Per Johan Holm, 21. desember 2015

Lunsj og bønn!
På onsdager er kirken åpen fra kl. 11:30 og det
servers lunsj. Bønnesamling fra kl. 12:00 - 12:30.
Alle er velkomne!

Tilbud for 1– 6 åringer

Trall vokser igjen!
I over 15 år har menigheten hatt småbarnssang. Vi startet høsten
1999 med en gruppe,
som etter hvert ble
til to og tre. Deretter
kom det noen år der
gruppa minket til en
gruppe igjen, mens
Trall de siste årene
igjen har vokst og teller
20 barn på det meste.
blir også kjent med Gud
som skaper, gjennom
sangene vi synger og at
vi kan være trygge hos
han. Vi avslutter alltid
med en kveldssang som
familiene kanskje etter
hvert vil synge ved sengekanten hjemme. Når
sangstunden er ferdig,
serveres det en enkel
kveldsmat til de som vil ha.

Til høsten håper Trall å
dele seg i to grupper etter alder - og på den
måten gi et enda bedre
tilbud til barn og foreldre/
besteforeldre. Det er
fantastisk moro å være
leder på trall, synes Birgit
og ønsker flere velkommen som ledere. Det er
også plass til flere barn
og voksne deltagere.

Når noe vokser, trenger
det etter hvert mer
Samlingen er nesten 45
støtte, akkurat som en
minutter lang og innesolsikke som vokser fort
holder bruk av instrupå sommeren. Nå er
menter, bevegelser og mer
Trall i en slik vekstfase
eller mindre lærerike
og trenger litt mer ledertekster. For det er mye
støtte.
tull og tøys! Men barna

Trall møtes på samme
tid som Logos øver, så her
kan man ha med eldre
søsken også. I tillegg
selges det middag kl.1617… så man slipper å
stresse hjem til middag
før man drar på Trall.

av Birgit Andersen

Barna (1-6 år) samles til
sang, spill og musikk på
torsdager kl.17:15-18:30.
Det er en utrolig sangglede blant barna. De er
entusiastiske og teller
hvor mange ”snømenn”
som ikke har smeltet i
snømannsregla og roper
”en gang til” når ”myggesangen” blir alt for kort.
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På tur til Kongo Ung Baptist og Det Norske Baptistsamfunn.

Likestilling og likeverd!

Sangen og musikken var helt fantastisk

Louise Andersen var
i februar med på en
2 ukers lang tur til
Kongo i Buta. Da hun
kom hjem igjen spurte
jeg om hun kunne
fortelle litt fra turen og
hun tok utfordringen.

og meg, forteller Louise.
Lise Kyllingstad var den
som arrangerte turen, og
Gunnar Jan Eines var med
oss på turen, fortsetter
hun. Både Lise og Gunnar
har bodd i Kongo. I tillegg
møtte vi Arnhild Edvardsen,
fra vår menighet, den
av Kari Sæthre og Louise Andersen
dagen vi kom. Så dette
føltes trygt og godt
Hvem var med?
Reisen startet søndag 14. medgir Louise.
februar på Gardemoen.
Likestilling / likeverd
Vi var 5 ungdommer fra
Louise forteller videre at
ulike steder i Norge.
målet med turen var å se,
Margit Norøm, David
observere og dokumentere
Engmo, Brit Janne Helhvordan forholdene i Kongo
land, Simon Østenstad

er. Fokuset vårt var likestilling og likeverd, mellom mennesker - både
kvinner og menn og oss
og dem. Jeg har også
tidligere hatt så gode
opplevelser med turer
arrangert av baptistsamfunnet. Det er så mye
mer å oppleve enn hvis
jeg skulle dratt på ferie
et annet sted.
Deilig hus og mat
Vi bodde i luksus i forhold
til det jeg forventa. Jeg
trodde vi skulle sove på
gulvet og spise tørr ris

hver dag, men vi fikk
senger med madrasser
og myggnetting over. Og
vi fikk mye mer enn tørr
ris å spise. Huset vi bodde
i hadde ordentlige murvegger og store rom, og
var ganske nytt. Bad hadde
vi til og med. Det skulle
egentlig bli presidentbolig
til presidenten av CBCN
sin familie, men brukes
heller som gjestehus.
Til frokost og lunsj fikk
vi loff og noe småtteri
av pålegg og bananer.
Det var veldig greit å få
variering, samtidig som
vi hadde med noe pålegg
og knekkebrød selv. Til
middagen var det ris og
høne, geit eller fisk. Det
smakte bedre enn jeg
trodde, så jeg vil si at
maten var faktisk god.

Barna måtte jobbe med å hente vann og vaske klær i elva

hver dag. De som bodde
der derimot, de hadde
rutiner på det de gjorde.
For eksempel de som lagde
mat til oss, de lagde mat
omtrent hele dagen.
Det tar lang tid å tilberede høne fra slakting
til marinade når de f.eks.
ikke har maskiner som
På radioen i Kongo
plukker fjæra av høna
Vi besøkte kirken presi- for de. Barna så vi som
denten av CBCN eide. regel nede ved elva. De
Vi måtte plutselig ta en vaska klær eller henta
sang på sparket, så vi vann til familiene sine.
bidrog med "Jungelens
konge" uten øvelse. Vi Noen inntrykk!
kom til og med på radioen Jeg må innrømme, sier
i Kongo da vi sang denne. Louise, at musikken
gjorde et stort inntrykk
Hver dag var forskjell på meg. Noe så utrolig å
Vi gjorde noe forskjellig høre på, og så mye fart

og liv i alle som synger
og danser mens de lovsynger. Det var rett og
slett helt fantastisk kult
å høre på. Kanskje mange
trodde jeg ville skrevet
om fattigdommen… og
ja det var fattig, men det
var ikke noe vi gikk inn
på. Vi dokumenterte det
ved å ta bilder og film.
Dette var ingen misjonstur for å hjelpe noen, slik
andre baptist-turer for
ungdom pleier å være.
Ønsker å gjøre noe.
Jeg drar gjerne tilbake til
Kongo, forteller Louise.
Da vil jeg også gjøre mer!
Jeg kan ikke stå å se på
uten å gjøre noe.
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Stavern 6. juli - 10. juli

Baptistenes sommerfest - BLINK

Ulike gjesttalere
Torsdag kveld kl. 18.30
begynner sommerfesten
med stort åpningsmøte.
Magritt Brustad fra Tromsø
baptistmenighet taler.
Hun er engasjert i bønnearbeidet i Tromsø. Fredag
kommer Egil Svartdal,
som er kjent som hele
Norges TV –pastor. Han
blir med på både temasamling på formiddagen
og taler på kveldsmøtet.
Lørdag får vi besøk av
Phillip Kamara fra Sierra
Leone. Han er menighetsplanet i Sierra Leone. Norske
baptister har støttet arbeidet
hans i flere år.

Programmet for sommerfesten!
Onsdag 6. juli
12:00 Resepsjonen åpner
13:00 Årsmøte i Norsk Baptist - Historisk selskap
16:00 Landsmøte
21:00 Kveld i teltet
Torsdag 7. juli
09:00 Landsmøte
18:30 Møte med felles start for alle på Blink
Tale: Magritt Brustad
19:00 DUCANO
21:00 Kveld i teltet
22:30 Kveldsgudstjeneste

Fredag 8. juli
10:00 Alle sammen
12:00 Seminarer med Egil Svartdal
Tema: Gi det videre - en menighet for alle generasjoner
14:00 Årsmøte Baptistkvinnene
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Egil Svartdal
For alle generasjoner 21:00 Kveld i teltet
Agnar Sæli, pastor i Tis- 22:00 Konsert med Mannssambandet

tedalen, vil være på plass
hver morgen for å lede
Alle sammen. Han har
med seg alle dyra sine
og malermesterne Brun,
har andakt. Hver kveld
kan også barna kose seg
på Sircus DUCANO.
I år starter sommerfesten på onsdag 6. juli
kl. 12.00. Da åpner
resepsjonen på Fredtun folkehøyskole i
Stavern. Så meld deg

på og vær sammen
I år starter sommerfesten
med storfamilien fra med gudstjeneste og
6. til 10. juli.
forhandlinger på onsdagen,
en dag senere enn tidligere
av Kari Sæthre
år. Forhandlingene fortsetter på torsdag.

Tilbudet med Transition
for 10 –13 åringene,
Unite for ungdommer
og 20 + gjør at alle kan
få et opplegg som er spes.
tilrettelagt for dem.

Lørdag 9. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Ulike seminar
14:00 Alle sammen - aktivitet
Fotballkamp mellom voksne og ungdom
14:00 Kvinneforum
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Phillip Kamara
21:00 Kveld i teltet
21:30 På grensen til allsang
Søndag 10. juli
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste m/ nattverd
Utdrag fra programmet.
Eget barne- og ungdomsopplegg hele uka.
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Ny dugnadstur til høsten 2016

Sierra Leone,Tonko Limba...

Inne i kirken i Miliki etter at den ble ferdig i 2013. Nye kirkebenker og flott talerstol.

I landsbyen Mile 14. Her skal det bygges ny kirke.

endelig blitt erklært fritt som bare har vegger
for Ebola og nytt tidspunkt bygd av leire. Disse
for dugnad er høsten 2016. kirkene ligger i Waterloo og Beyande.
Fokus på kirkene
Målet denne gangen er Kirkene brukes til alt
av Åge Skyer
ennå ikke helt bestemt, Et bygg for opplæring av
men det har vært snakk snekkere og systue har
Fritt for Ebola
om ny kirke i Mile 14, også vært nevnt. Vi
Høsten 2015 skulle vi
en landsby i nærheten jobber for at det skal bli
igjen ha vært på misjonsav Beyande, der vi bor. en fornuftig prioritering,
dugnad i Tonko Limba
Det har også vært snakk og stoler på at de som
distriktet, men vi ble
om oppgradering av 2 bor og jobber der, vet
stoppet av Ebola epidekirker av nyere dato, hva som gagner befolkmien. Nå er Sierra Leone
…. Miliki, Kadaloo,
Beyande… Dette er
kjente og kjære navn
for oss som var i Sierra
Leone og jobbet i 2013

ningen best. Kirkene
blir også benyttet som
forsamlingshus for hele
landsbyen, kristne og
muslimer og til alle formål.
Philip Kamara
Befolkningen i Tonko
Limba distriktet ble
hardt rammet av Ebola,
og mange døde. De hadde
det også ekstra vanskelig
fordi de ble isolert og
fikk ikke tilgang på ris og
andre livsviktige varer.
Men Philip Kamara,
menighetsplanteren og

vår mann i distriktet,
gjorde en kjempeinnsats
for alle, da han til slutt
klarte å få fram forsyninger til de isolerte
områdene.

Ingenting stopper oss nå
Å svette dag, og ikke minst
hele natta, bli vekket av
hanen kl. 4 om morran,
sove på treplanker,
(madrassene var helt
flate) spise den samme
De venter på oss
maten hver dag, får oss
Folket der nede venter ikke til å bli hjemme.
på oss og ser fram til at
vi kommer ned igjen.
Møte med lokalbefolkPhilip er jo en pådriver ningen, jobbe med dem,
og inspirator for oss alle spise med dem, og sitte ute
og vi håper flere som ikke rundt bålet i beksvart
har vært med før, vil bli Afrikanatt med alle ildmed denne gangen.
fluene flygende rundt, får
oss til å glemme alt annet.
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Kirka til menigheten i Kadaloo ble et flott og verdig bygg!

Nå har alle fått skoleuniformer og ingen skiller seg ut

Jeg tror alle som var med også mange jobber for
sist ble litt preget av lokalbefolkningen i de
oppholdet.
ca. 5 ukene vi var der.
Ca. 15 – 20 personer
Fint å hjelpe lokalt
jobbet mer eller mindre
For ca. kr. 250.000,- ble for oss. Noen faste hver
det bygget opp 2 kirker, dag, noen litt deltid.
masse barneklær, og annet Det var stor stemning
ble delt ut. (fotballer - den siste dagen da det
veldig populært). Ved å var lønningsdag. Mange
hjelpe lokalt fikk vi veldig hadde aldri opplevd å få
mye for pengene.
lønning før. Mange gråt
da vi reiste, og spesielt
Sin første lønningspose damene som laga mat for
Med vår innsats og vår oss, de visste at vi var de
tilstedeværelse ble det siste som dro, det kom

ikke et nytt arbeidslag,
det var slutt.
Hjelp til selvhjelp
Det er selvsagt noen som
av forskjellige grunner
ikke var med på siste
dugnadsinnsats, men
som i stedet romslig
sendte med penger, som
ble brukt til å sette i stand
en ødelagt brønn, innkjøp av geiter, høns, ris
og andre livsnødvendige
ting, for at de fattigste
kunne få hjelp til selv-

hjelp. Geiter og høns er
god investering, det betyr
geitekillinger, egg og
kyllinger som kan selges
og bidrar til litt inntekt.
Skoleuniformer
Barna bruker skoleuniformer, og har de ikke
det blir de lagt merke til.
Bare de fattigste går uten
uniform. Derfor kartla
vi behovet rundt om i
distriktet og fant ut at
det var ca. 30 barn som
ikke hadde uniform.
Dette hadde vi også
penger til og mange unger
kunne føle seg likestilt
på skolen

Kirkeoverrekkelse
Bjørg Hafredal, Tore
Jensen og jeg var i den
siste puljen, og vi fikk
æren av å overlate de
nyoppbygde kirkene til
menighetene i Miliki og
Kadaloo.
Myndighetene trår til
Det er ei fødestue i en
landsby i nærheten av der
vi bor. Denne hadde vi
tenkt å pusse opp med
nytt inventar og utstyr.
Men siste melding vi har
fått nå er at myndighetene
skal sette denne i stand.
Bra!!

Meld deg på
Vi er i gang med å planlegge ny tur til høsten.
Dugnadsperioden er fra
siste halvdel av oktober
til desember 2016. Hver
gruppe vil være i Sierra
Leone i 2 uker. Dersom
du er interessert i å være
med på misjonsdugnaden
kan Åge Skyer eller
Jarle Stensbøl kontaktes.
Vi håper mange vil være
med å gjøre en innsats.
Kommer på BLINK
Philip Kamara med kone
er invitert til å være med
på Blink 2016. Philip
Kamara taler på lørdag
10. juli kl. 18:30.
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Alle sammen gudstjenestene!

Misjonsprosjekter
i 2016

Hvem er Pandrino?

Årsmøtet til Skien baptistmenighet har vedtatt å
støtte følgende misjonsprosjekter i 2016.
Menighetsplanting i
nordlige Sierra Leone
med kr. 40.000.
Bibelskole for karenstudenter i Myanmar
med kr. 5.000.
Pandrino sammen med Birgit Andersen på sin første gudstjeneste søndag 31. januar.

På Alle Sammen gudstjenesten 31. januar
dukket Pandrino opp i
kirken. Jeg har i mange
år vært misunnelig
på Blink (baptistenes
sommerstevne) som
har flere dyr i sitt
Sircus Ducano og ble
kjempeglad når jeg
helt tilfeldig møtte
Pandrino i Skien
sentrum. Han lå på
en benk i Ibsen parken og sov.

av Birgit Andersen

Hjelper oss til å forstå
Fra nå av kommer denne
hvite og svarte pelskledde
pandaen, Pandrino til å
dukke opp på de fleste
Alle Sammen gudstjenestene i kirken vår.
Alle Sammen gudstjenester
er gudstjenester for alle
generasjoner. Da er alle
sammen og få samme
forkynnelse og opplevelse
i kirken. Noen ganger kan

kanskje Pandrino hjelpe
oss å forstå budskapet.
Ikke farlig
Pandrino er en Panda og
kommer fra Kina, men
han forstår norsk veldig
godt. Han tør derimot
ikke prate høyt og vil
bare viske til den han
kjenner godt. Ellers
bruker han armer og
bein for å bli forstått.
Pandrino er ikke farlig,
men derimot veldig snill.

Evangelisering i Bas
Pandrino er med på å skape morsomme innslag i gudstjenesten. Uele provinsen i det
nordlige DR Kongo
med kr. 25.000.
Han er nemlig vegeta- sløv (hysj…ikke si at vi
Menighetsplantings
rianer og spiser mest har skrevet det). Men
blant syriske flyktninger
frukt og grønnsaker. han er ikke ubrukelig
i Armenia med kr.
Det beste han får er likevel. Det som
ferske bambusskudd. Pandrino kan aller best 45.000. Prosjektet er en
akkurat nå, er å gi gode oppfølging av tidligere
God til å gi klemmer og varme klemmer. Og prosjekt i Irak hvor
medlemmene flyktet.
De fleste sirkusartister det er kanskje nettopp
har noe spesielt som de det vi her i Norge trenger
Misjonsdugnad i Sierra
kan og de vil gjerne vise med vår lange, kalde
fram kunstene sine.
vinter. Kom på neste Leone høsten 2016
med kr. 55.000.
Pandrino er nok litt i Alle Sammen gudstjeopplæringsfasen, for han neste og møt Pandrino
Beløpene til prosjektene
er både litt engstelig, litt – det blir du glad av.
har tatt høyde for høy
sjenert og faktisk litt
dollarkurs.
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Tema: «Jeg er unik»

Juniorleir på Vegårshei!

Et av jentelagene med sin flotte snømannkake!

Gutta fra Skien, med sin unike snømannkake!

12.-14.februar var
50 barn og ledere
samlet på juniorleir
på Vegårtun. Det var
deltagere fra Bærum,
Kragerø og Arendal,
i tillegg til den største
gjengen som var fra
Skien. Temaet var
«Jeg er unik» og det
tror vi alle barna fikk
med seg.

«Jeg er unik»
Leirprestene var Heidi
Trainer Flatebø og Birgit
Andersen og temaet
ble formidlet med to
fortellinger av Max Lucado
(Du er unik og Grønn
nese). I tillegg fikk barna
med seg temaet i danser,
sanger, leker og bibelvers og når Heidi knipset
4 ganger med fingrene,
ropte barna høyt og

tydelig ut: «Jeg er unik»
mens de gjorde bevegelser til.
Viktig å bli kjent
Det var veldig god
stemning på leiren.
Fredagen begynte med
stjerneorientering/
poengløp i en helt mørk
møtesal. Barna måtte
lete etter «poster" med
lommelykt i mørket.

Det var veldig gøy og
det var en god start på
det å bli kjent.

skulle lage snømannkaker
og fikk utdelt sukkerbrød, krem og pynt og
lagde både fantastisk
Snømannkake
flotte og gode kaker.
På lørdag kunne barna Dommerne var meget
dele seg inn i aktivitets- fornøyd både med pregrupper og velge mellom sentasjon og smak på
blant annet bilde, dans, kakene og det var vanskelig
fotball, hobby og band å kåre en vinner. SÅ da
og på ettermiddagen ble det kåret leirens mest
hadde vi snømannunike, søte, kule ++ kake
konkurranse. Siden det … alle kakene var vinner
var skikkelig dårlig med i sin kategori.
snø på leirstedet denne
helga, var det snømann- «Uten mat og drikke,
konkurranse inne. Barna duger helten ikke» og

på kjøkkenet sørget Ah
Thi, Ah Dee og Mi Mi
for mat hele helga. Både
ledere og deltagere var
veldig fornøyd og var gode
og mette gjennom hele
helga. I tillegg fikk vi dekket
søtbehovet i kiosken som
solgte mye smågodt. På
søndag dro vi hjemover,
trøtte, men fornøyde over
en flott leir. Og så håper
vi ennå at alle sammen
husker at de er unike og
at Gud jubler over dem
med fryd (Sefanja 3:17).
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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

Årsmøtet 2. februar med ulike mål for menigheten

Nytt fra menigheten!
Kristen Skjeldals
utsagn etter å ha
vunnet NM gull på
Høydalsmo for noen
(!) år siden, kommer
jeg stadig tilbake til:
«…det er av Guds
nåde - til Guds ære».
Det er et litt annet
perspektiv enn å ta
all ære selv eller til
og med kunne dele
den med støtte apparat. Tenk om vi
kunne hatt det mottoet i alt vi foretar oss?
av Harald Dønnestad

Når vi skal gjøre noe
«for kirka» eller «for
menigheten» kan man
kanskje tenke: noen
andre kan vel gjøre
det, er det så nøye,
dette holder, dette
må vel være bra nok?
Ja, bra nok holder som
regel, men det vi gjør
gjøres ikke for at noen
skal ta eller få ære.
Det som gjøres, gjøres
av Guds nåde og til
Guds ære! Men selv-

på smågruppene.
Utarbeide en ledermanual.
30 nye mennesker i smågruppene. Oppstart av nytt
Alphakurs til høsten.
4. Misjon.
Nye dugnadsteam til Sierra
Leone høsten 2016.
sagt skal vi være rause
med oppmuntringer og
komplimenter!

5. Etablere et vaktmesterteam.

I tillegg har vi våre ukentlige aktiviteter. Jeg tror
På årsmøtet fattet vi at hvis vi spør dem som
vedtak om noen mål vi står ansvarlige, vil de
ønsker å jobbe mot i 2016. kunne si seg enige i at
det viktigste er å bygge
1. Flyktningarbeid i Skien. relasjoner og gi troen
videre – til Guds ære.
2. Det satses spesielt på Det er ikke «de» som
skal nå disse målene,
eiendommen vår.
Blant annet:
det er VI.
- Parkeringsplasser og
La oss hjelpe hverandre
utearealer.
til å ha det rette perspek- Oppgraderinger av
diverse rom.
tivet over det vi holder
- Vurdere utskifting eller på med i kirka – så vil
oppgradering av diverse også målene (og mer
utstyr.
enn det?) bli nådd med
en helt annen glede og
3. Smågruppene styrkes. begeistring – til Guds ære!
Temakvelder med fokus

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Åpen hver dag frem til 30. mars

Noas Ark er kommet til Skien!

Noas Ark er 70 meter
lang, 10 meter bred og
13 meter høyt, og har
en flate på til sammen
rundt 2 000 kvadratmeter fordelt på fire
etasjer.

vanlig båt men en gigant- sal i kjelleren og et museum
stor lekter.
som forteller bibelhistorier
fra Adam og Eva til Jesu
Noas Ark ble bygget i 2007 død på korset. Det er
i Nederland. Adrianus guidete turer rundt på
Peters kjøpte den i 2010 alle de fire etasjene, og
og bygget den om til det de besøkende blir tatt
første flytende Bibel- med på en reise gjennom
av Kari Sæthre
museum i Europa. I
Bibelen.
februar 2011 var arken
Onsdag 9. mars la Arken
for første gang åpen for Åpningstider:
til kai ved Bryggeparken
publikum.
Mandag til søndag:
i Skien. Her blir Noahs
10:00 – 18:00
Arken liggende frem til
Om bord på skipet er det Pris:
30. mars. Da slepes den
blant annet en restau- kr. 130 for barn og
til Porsgrunn hvor den
rant i toppetasjen, en kino- kr. 220 for voksne
blir i 2 uker. Dette er ingen

