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Menigheten det
fineste som fins?
Menigheten er noe av det fineste som fins.
Her kan jeg få lov å utfolde min gudstro og
her blir jeg tatt vare på og utviklet som
menneske. Jeg vil aldri bli alene så lenge jeg
har en menighet å gå til og det er jeg glad for.
Menigheten vår opplever at stadig nye landsmenn
kommer og ønsker å bli en del av felleskapet. Dette
er flott.
På husmøte i Siljan før sommeren, står vi i ring og
ber velsignelsen sammen. Her er mennesker fra
Karen og Kachin i Burma, fra Iran og Skien og Siljan.
En herlig blanding i min egen stue. Menneskene fra
Burma, som jeg har kjent i mange år, har lært meg
mange gode ting, men en ting ønsker jeg å nevne.
Når vi nordmenn skal invitere folk hjem teller vi
stoler - alle må jo ha noe å sitte på. Dette er helt
fjern fra den burmesiske kulturen. Har du golv og
tak er det plass til mange, har jeg lært.
Vi er som mødre og fedre for hverandre. Om noen
opplever sorg, kan vi andre be når denne ikke greier
å be. Det fine med å tilhøre Gud er at han sender
mennesker i vår vei, som kan trøste. Når vi opplever
gleder er det godt å dele dem med noen. Menigheter er der og vil alltid ha glede og velsignelse av
å høre om gode opplevelser med Gud. Så husk å
dele livet med hverandre.
Kari Nøtland Sæthre

Andaktshjørnet - Vidar Bergsland

Måker og andre engstelige foreldre!
Hver eneste dag, om
jeg kommer til kirken
tidlig eller sent, skrikes
det heftig og iltert fra
kirketaket.
Så snart noen viser seg
på plassen går «alarmen».
Jeg løfter automatisk
øynene opp mot kanten
av kirketaket der lyden
kommer fra. Fiskemåker,to stykk foreldre, overengstelige tenker jeg.
Automatisk begynner
jeg å se meg rundt etter
ungen som helt sikkert
befinner seg i nærheten.
Hadde de vært stille hadde
jeg ikke begynt å se etter
ungen deres, men de skriker
og bråker så voldsomt at
det er vanskelig å la vær.
Men ungen er godt kamuflert og jeg har ikke tid til
å lete, men jeg vet han er
der et eller annet sted.
Kanskje skriker de for at
jeg skal se på dem - foreldrene altså. -og ikke
lete etter ungen deres.
Avledningsbråk, - rett og

slett. Sikkert ganske effektivt siden jeg løfter blikket
fra bakken der ungen befinner seg, til taket der foreldrene sitter trygt utenfor
vår rekkevidde.
Måker stuper om du kommer for nær ungen. Jeg
har mange ganger sett rett
inn i øynene på slike måker.
De ser ut som de skal
spidde meg med nebbet,
samtidig som de legger
sine visittkort som hvite
sprutbomber med ganske
god presisjon. Måker er
engasjerte foreldre.

det enda vært meg, - det
hadde vært bedre om jeg
hadde det vondt, var syk
osv., osv.
Det er ikke så underlig
at vi tenker slik, når selv
Gud tenker slik. Ja, han
ikke bare tenkte slik, han
handlet også. Gud vår far
er engasjert på høyeste
nivå for oss. I Jesaja 53, 4 - 5
kommer det til uttrykk slik:
Sannelig, våre sykdommer
tok han, våre smerter bar
han. Vi tenkte: Han er
rammet, slått av Gud og
plaget. Men han ble såret
for våre lovbrudd, knust
for våre synder. Straffen lå
på ham, vi fikk fred, ved
hans sår ble vi helbredet.

Engasjerte foreldre er flott!
Engasjement for det
kjæreste vi har. Når noe
rammer våre barn blir vi
nesten helt lammet.
God sommer
Foreldre tenker: Kunne Vidar-prest.
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Mitt
sangvers
Arnhild
Edvardsen

Vi gratulerer
30 år
Andreas Hoff Eriksen, 23. juni

Gudstjenesten 8. mai

Årets konfirmanter

40 år
Aye Mya San Boi Hnin, 30. august
Sondre Taranger, 10. september
50 år
Espen Loraas, 26. juni
Thorbjørn Andersen, 12. august
90 år
Mary Johanne Kjeldby, 14. juni
99 år
Lilly Agate Røsche Pedersen, 11. juli
Født
Elin Stephen og Gabriel Tiren Stephen, en jente,
Esther Sofie, 19. juni

Gud, vekk opp mitt indre
Så jeg kan lære å tenke
som Deg
Gud, åpne opp mine øyne
Så jeg kan se hvem som
trenger Deg gjennom meg
Refr.:
Jeg vil gå dit Du går
Hvor enn du kaller
hjelp meg å følge
Jeg vil se de Du ser
Hvert knuste hjerteslag
Bro:
:/: I styrke og svakhet
Min tilflukt er, min
tilflukt er i Deg :/:

Døpt
Mathias Jonskås Aasen, 5. juni
Flyktning 5. juni
Flyktning 5. juni
Flyktning 5. juni
Nygifte
Synnøve Kvernes og Daniel Vee, 18. juni

Sommersøndager!

I sommer blir det møte kl. 18:00
i kirken underetasje, følgende søndager:
26. juni, 3. juli, 17. juni, 24. juli, 31. juli, 7. august
og 14. august. Vi samles til kaffe og noe og spise.
Deretter blir det møte med bl.a. sang,
vitnesbyrd og andakt
Alle er velkomne!

6 flotte konfirmanter står Sondre Vaagen, Torjus
avsluttet kristendom- Andres Hoppestad, Maryam
skolen 8. mai.
Nather (leder), Generosa
Maria Jose, Meeka Galey
Foran fra venstre på bilde (fra Porsgrunn baptist-

menighet), Htata Jameson
og Sandra Jensen. Fra
venstre bak ser vi lederne
Miriam Trovi og Robert
Aleksanervisus.

Hilde Evensen Holm.
Tjenesteutvalget: Jarle
Øygarden (leder), Live
Av Jan Sæthre
Lilienberg og Trond Hjort.
Valgmøte i Skien baptist- Økonomiutvalget: Reidun
menighet 7. juni gav
Johannessen og Thorbjørn
følgende resultat, med
Andersen. Det må supfunksjonstid fra 1. august
pleres med ett medlem.
2016.
Driftsutvalget: Jarle
Strategiutvalget: Harald Stensbøl (leder), Svein
Dønnestad (menighets- Kåre Sivertsen og Tormod
leder), Kjetil Fjelldalen og Bergsland.

Familieutvalget: Anette
Oterholt Bergsland
(leder), Trine Raflund
Bassebo og Karl Fredrik
A. Johansen.
Sekretærer: Odd
Kløverød og Mette Aasland.
Revisorer: Jan Sæthre
og Eli Bakkevold.
Valgkomité: Heidi Kløverød
(leder), Tove Baklie Jensen
og Trond Vegar Bergsland.

Valg
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Lilly Røsche Pedersen blir 99 år 11. juli

Jeg føler meg ikke så gammel!
De aller fleste vet hvem
Lilly er. Det kommer
sannsynligvis av at hun
har vært med lenger
i menigheten enn de
fleste. For det er vel
ikke mange lesere av
Veiviser’n som begynte
på søndagsskolen før
Lilly begynte på 1920
– tallet?
av Odd Kløverød

Baptistkirka i
Hesselberggata
- Jeg gikk på søndagsskole
i lokalene i «veskefabrikken»
i Hesselberggt. 16, og jeg
husker fortsatt vi marsjerte
bort til den nye kirka i
Hesselberggt. 12 under
innvielsen i 1930. På den
tida var det vekkelse og mye
ungdom, sang og musikk.
I den nye kirka ble jeg døpt
som 16 – åring, så i Skien
Baptistmenighet har jeg
hatt mitt åndelige hjem
hele livet. Sangen og
musikken har for øvrig
stått sentralt for meg.
Jeg spilte gitar og sang i
duett, sekstett og Musikk-

Lilly trives ved pianoet!

foreningen. På det meste
tror jeg vi var nesten 70
i Musikkforeningen, og
sangene den gangen var
nok noe mer melodiøse
enn nå; på en måte litt
lettere å synge med på.
Jeg liker sangen og musikken
i dag også, men jeg ser
rytmene og melodiene
har endret seg.

litt av huset og hagen.
Hun har bodd her siden
hun og mannen flyttet fra
P.A.Munchsgt. i 1973.
Mannen hennes, Einar,
døde i 1984, men Lilly har
valgt å bli boende selv om
mange andre velger leilighet. – Jeg trives godt her.
Jeg har hatt litt hjelp noen
år til plenklipping og litt
vedlikehold, og en gang
Før jeg har sunket ned i hver 14. dag har jeg hjelp
sofaen i huset i Arne til litt vasking. Alt annet
Garborgsgt., har Lilly
klarer jeg heldigvis selv,
Røsche Pedersen vist meg og så har jeg ei snill datter

som bor bare 100 meter
unna. Vi snakker sammen
nesten daglig. Dagene fyller
jeg med tv, avis, kryssord,
matlaging, brødbaking…
Før skrev jeg også en del
dikt og sanger, men det
blir ikke så mye av det nå.
Jeg ber Lilly hente noen
dikt, og så leser hun for
meg diktet hun skrev da
menigheten fikk ny kirke i
1930 og i 1999! Hun skrev
også da vår nåværende
kirke var 10 år i 2009.
Den foreløpig siste sangen
skrev hun da oldebarnet
giftet seg i fjor sommer.
– Jeg har 3 barnebarn,
8 oldebarn og ett tippoldebarn- men to tippoldebarn til er på vei! Jeg har
faktisk fått en stor familie
etter hvert, selv om både
jeg og datteren min er enebarn. - I dag fikk jeg forresten fornyet sertifikatet
for et nytt år! Jeg kjører
stort sett bare i nærområdet, men bilen er viktig
når en er litt dårlig til beins.
Jeg kjører blant annet til
gudstjenestene, Allehånde
og noen ganger til Herkules
på lørdagene. Her blir det
en kopp kaffe sammen
med kjente…

Lilly Rösche Persen åpner døra til sitt koselige hjem på Falkum.

Menigheten før og nå
-Litt tilbake til menigheten
igjen. Hva tenker du er
den største forskjellen
på Skien baptistmenighet
på 1930 – tallet og i dag?
-Før var det så mye som
var «synd». Slik er det ikke
nå, for tidene forandrer seg.
Jeg husker for eksempel
en gang jeg ikke fikk være
på plattformen, fordi jeg
hadde klippet håret og satt
permanent! Dessuten var
det så mange flere møter
den gangen. Jeg var på ungdomsmøte hver tirsdag.
I tillegg var det vanlig kveldsmøte på torsdager, og på
søndager var det alltid to
møter: 11:00 og 18:00.
Hvis vi legger til sangøvelsene og bønnemøtene,
ble det til at vi var i kirka
nesten hver dag. Sangene

har endret seg, men jeg tåler
at det synges på engelsk!
Så er det tid for kaffe! I
tillegg er det hjemmelagde
boller, skoleboller og kake
med krem! Mens vi drikker
kaffe, forteller Lilly at hun
har planer om å kjøpe ny
mobiltelefon, og så blir det
litt tid til å se litt på You tube sammen. Her søker
vi opp både Anne Sandmo,
Pål Ellefsen, Skien Soul
Children og Tove Skyer.
Jeg tenker at ei dame som
er interessert i ny mobil,
ser Youtube på datamaskinen – og kjører bil
– umulig kan være gammel!
I alle fall ikke i hodet…
– Vil du ha med resten av
skolebollene hjem, Odd?
Og det ville han jo…

K8

9

Familien Htun fra Bø, tilbake i Burma på en 3 ukers tur.

Tilbake til Hte– Pa– Doh– Hta!

Kirken i Hte - Pa - Doh - Hta.

Htee-Pa-Doh-Hta er
en landsby i Burma,
som ligger ved elven
Baw-Naw-Klo, men
stedet finnes ikke på
noe kart. For å komme
dit må vi vite veien selv.
Min mor, Dah Bee er
oppvokst i denne landsbyen og ønsket å komme
tilbake for å hjelpe.
av Deena Htun

Landsbyen ligger i Karen
- staten ca.100 km nord
for Hpa-An, ca. 250 km
øst for Yangon og ca. 230
km fra grensen til Thailand. Det er vanskelig og
farlig å komme dit, når det
ikke finnes noe ordentlig
vei eller skilting. HteePa-Doh-Hta er ikke en
stor landsby og det er
mange små nabolandsbyer rundt. De fleste

husene er bygd på påler
for å beskytte mot flom.
Husene er bygget av bambus og takene er dekket
med palmeblader eller
høy. Noen hus har bølgeblekktak og er vanntette,
uiveldig varme.
Når vi kommer i denne
spesielle regionen, som
har vært lukket for utlendinger i flere tiår, er

det vankeslig å skjønne
historien. Denne Karen
landsbyen og flere andre
nabolandsbyer, har en
dramatisk historie. Karen folket måtte flyktet fra den
burmesiske hæren og endte
til slutt i flyktningleirer i
Thailand i 1988. De som
ble igjen måtte overgi seg
til militærmakten. Dette
medførte tortur på forskjellige måter og isolasjon fra verden. Uten
ressurser og med litt
inntekt på ting de har
kunnet selge, har de
greid å overleve.
Landsbyen har ikke strøm,
men bruker stearinlys.
Det finnes ingen telefon
da det ikke er noe telefonnettverk. Landsbyen
har ikke rent vann, selv
om en stor elv renner
gjennom byen. Elva går
igjennom et stort jordleirelandskap. Dette og mye
annet gjør vannet urent.

Her finnes ingen lege, ingen
sykepleier og svært lite
medisiner eller ingen ting.
Det som er absolutt nødvendig for å overleve,
mangler! Når en person
blir alvorlig syk, må han
gå mange kilometer for
å prøve å få behandling.
Men helsesentrene mangler
nesten, alt fordi humanitære organisasjoner
ikke har kommet frem hit.
Folk dør veldig unge av
enkle sykdommer. Alle
helsetjenester må betales.
Ingenting er gratis.
Jeg er takknemlig for at
landsbyen fortsatt har den
tradisjonell familiekultur,
hvor de tar vare på hverandre. Med bidrag, spesielt
fra Norge, fra familie og
venner, deriblant Skien
baptistkirke, har livsgrunnlaget blitt litt bedre i
landsbyen. Men det gjenstår
mye å gjøre for å få et
minimum av livskvalitet

og håp for fremtid for
unge mennesker.
Pengen som ble samlet inn
i Skien baptistkirke ble
bl.a. brukt til å reparere
kirken i Htee-Pa DohHta. Tusen takk til dere
alle for god hjelp.
Vi gav penger til å bygge
flere klasserom på skolen.
Skolen er dårligt utstyrt.
Den er uten veger og har
ikke nok stoler til alle.
Vi hadde også med oss
penger for å sikre god lønn
til kvalifiserte lærere, slik
at de forblir i landsbyen.
Noen penger ble gitt til å
bygge medisinske enheter,
for å kunne behandle de
grunnleggende helsebehov
som finnes. Listen er lang
over det som vi fikk lov å
bidra med. Takk til norske
givere som gjorde det mulig
for oss å hjelpe og sette i
gang arbeid som kan hjelpe
landsbyen i tiden fremover.
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Flyktningarbeidet i menigheten!

Et behov for medmenneskelighet!

Vafler og nærhet i damegruppa!

Vi var flere som fort
så et stort behov for å
gjøre noe konkret for
at flyktningene i byen
vår, skulle oppleve å
bli tatt godt i mot.
av Live Lilienberg

middag, og inn på ungdomssamling. Slik startet arbeidet. Flere av
disse guttene har fortsatt å komme på gudstjenestene.

Norskundervisning
Noen pensjonerte lærere,
Robert Aleksandravicene
med Inge Taranger, Rolf
startet ved å inviterte med
Flatebø og Arne Holte i
seg noen som bodde i
spissen, hjalp til med å
privat flyktningmottak
starte opp med språknære kirka, til onsdags
kafé og flere andre i

menigheten har invitert
guttene med hjem, tatt
de med på tur i skogen,
på Oddekamp, på fisketur osv. Dette er nestekjærlighet i praksis.
Noen har bidratt praktisk
med sengeklær med mere,
etter behov..
Damearbeidet
Flere damer i menigheten
ønsket å kunne gjøre noe

for jentene og damene
som kommer til byen.
Damegruppa består av
Tove B. Jensen, Gerd
Enger, Hilde Evensen
Holm, Solveig Bergsland,
Bjørg Hafredal, Anette
Stensbøl, Ala Aleksandravicene, Aslaug Ellefsen,
Helene Forberg og meg.
Vi tok kontakt med Hero
som er ansvarlige for å de
privat flyktnings mottakene i byen. Nå samles
vi på torsdager mellom
kl. 17-19 i underetasjen
i kirken. På første kvinnekafeen kom det 13 voksene
og 8 barn . Vi serverte
pannekaker og frukt og
brukte kvelden på å bli
kjent og høre hva de selv
ønsket og var i behov av.

gangen og vi fikk god tid
til hver og en som kom.
Et av barna ble med og
lagde vaffelrøre og steke
vafler. Det var populært
og alt ble spist opp i pausen.
Så var det to ganger der
det ikke kom noen. Da
brukte vi tiden til å planlegge og kontaktet Hero
igjen. Det viste seg at
torsdager ikke var en god
dag, siden flere av kvinnene
er på svømmeundervisning
på den dagen.
Onsdag blir dagen!
Vi har nå tatt sommerferie
og vi vil starter opp igjen
til høsten. Vi er fortsatt
i utprøvingsfasen . Vi vil
starte opp på onsdager
til høsten og prøve å ha
en todelt kveld med felles
språkkafé og gjør andre
aktiviteter etter pausen.
Vi har vært på et samarbeidsmøte med Hero og
andre frivillige organisasjoner i byen. Alle ønsker
vi at de flyktningene som
kommer til Skien skal få
gode dager, oppleve at
noen ser de og vil dele
glede og sorger med de.

Ting går seg til!
Det landet på at de ønsket
å lære seg norsk fort, noen
ville gjerne at vi laget mat
sammen eller gjøre andre
aktiviteter. På neste møte
kom det 8 damer og 5 barn.
Vi hadde litt språkmateriale å jobbe med og delte
oss opp i grupper for å
prate sammen. Det gikk
på engelsk, norsk, arabisk
og russisk om hverandre. Vennskap er viktig!
Det føltes bedre denne Det viktigste er at vi kan

gjøre noe sammen i hverdagen, ta dem med på en
bytur, skogstur, kopp te
eller noe annet du syntes
er koselig å gjøre sammen.
Husk arbeidet gjennom
sommeren og ta kontakt
med dem og be for dem.
Samarbeid med andre!
Jeg står som flyktning
kontakt i kirka via Tjenesteutvalget. Jeg er også representert i en gruppe som
jobber med felleskristelig
samarbeid, rettet mot
flyktninger i byen. Der
jobber vi med å samkjøre
tilbudet til flyktningene.
Frelsesarmeen har lunsj
og aktiviteter med div.
brettspill og samtaler på
onsdager kl.11-13. Ungdom i oppdrag har leksehjelp en dag i uka og kafe’
på torsdager. Det planlegges også å starte en
kreativ gruppe i Frikirken
til høsten.
Ønske om å bidra?
Vil du være med å bidra
med noe i forhold til
flyktningarbeidet, så ta
kontakt med meg, Live
H. Lilienberg på mobil
926 11 069
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Nytt fra Buta i Kongo

Et beundringsverdig initiativ!
Vårt søstersamfunn,
Baptistsamfunnet i
Nord Kongo, har på
eget initiativ startet
et lærested på universitets nivå i Buta,
Bas-Uélé provinsen.
av Arne Johannes Holte

Startskuddet gikk 20.
oktober 2015 med 94
studenter. Før måtte alle
som ville studere dra til
Kisangani, Bunia eller
andre byer lengre borte.
Dette innebar store utgifter, som få hadde midler
til. De som hadde mulighet, prioriterte å sende
sønnene sine fremfor
døtrene.
Nå er det er stadig flere
ungdommer og særlig
jenter, i Bas-Uélé som
avlegger eksamen, som
tillater dem å studere på
universitets nivå. Med
dette nye tilbudet, vil
flere jenter få mulighet
til en utdannelse og det
vil gjøre en enorm forskjell for befolkningen i

Forelesning ved høyskolen i Buta

området. Et universitet i
Buta gir arbeidsplasser
for akademikere, slik at de
som har tatt en høyere
utdanning kan komme
tilbake å jobbe. Dette vil
også styrke lokalsamfunnet.

tetene i Sentral Afrika UPAC (Universités
Protestantes de l’Afrique
Centrale). Et ledende
universitet i så måte er
det i Kameruns hovedstad, Yaounde, hvor min
tidligere kollega, Tmothée
Foreløpig er det tilbud om Bouba er rektor.
fire fag :
Høyere teologisk utdanning I 1915 bestemte baptisten
Folkehelse, Juss og
i Norge å starte misjonsOrganisasjonspsykologi. virksomhet i Kongo . I
2015 beslutter vårt søsterEn delegasjon fra hoved- samfunn i Kongo å oppstaden Kinshasa skal komme rette et høyere lærested.
til Buta for å godkjenne Måtte Gud legge sin
høyskolen. Etter hvert vil velsignelse til!
den kunne bli medlem av
de Protestantiske Universi-
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Sommerens leirer

Vegårtun er stedet!

Avskjed med Tid for Gud arbeiderne

Miriam og Simen
takker for seg!

Fra høsten i 2015 har
menigheten vært velsignet med å ha 2 Tid
for Gud arbeidere.
Simen Andersen
begynte 1. mai i fjor,
mens Miriam Trovi
begynte på høsten.

lærerik. Nå tørr jeg, sier
hun. Hun har erfart og
sett at Gud er med.
Mirjam har vært engasjert
i konfirmantarbeidet og
i barne - og ungdomsNytt alphakurs
arbeidet.
starter i
Simen har også vært
Skien Baptistkirke
engasjert i ungdomsarmandag
av Kari Sæthre
beidet. I tillegg han har
12. september 19:00
arrangert lovsangskurs.
På gudstjenesten den 5.
Har han et stor hjerte
juni ble begge to takket
for lovsang og ønsker å
for hva de har betydd
fortsette videre med det.
for menigheten dette
Kari & Jan Sæthre
året. Menighetsleder
 35 94 10 16 - 901 76 760
Nå venter studier i Skien
Harald Dønnestad bad
 jsaethre@online.no
for Miriam, mens Simen
for dem og begge fikk med
eller
skal jobben i staben for
seg boka «Tusen hjem –
Youth With a Mission
Vidar Bergsland
smågrupper i menigheten».
(Ungdom i Oppdrag) i
 415 59 303
Mirjam forteller at tiden
Frankrike.

vidarprest@gmail.com
i menigheten har vært

Livsviktige
spørsmål

Påmelding

Sommer er leirliv.
Vegårtun har i mange
år vært det faste leirstedet for ungdommer
og familier, som ønsker å oppleve et næ-

rere felleskap med
hverandre og Gud.

overtar ungdommen med
leir fra lørdag 6. august
til fredag 12. august. For
I år blir det familieleir
mere informasjon se
fra søndag 31. juli til fre- nettsiden http://baptist.no/
dag 5. august. Deretter
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Englehuset
Keramikk og Ikoner
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf. 928 85 721

Menighetslederen har ordet

Det er det vi er til for!
ledningen til å takke Tid
for Gud arbeiderne våre;
Miriam Trovi og Simen
Andersen for flott innsats det siste året! Vi
håper det har vært lærerikt og vi ønsker dere
Guds velsignelse videre!

av Harald Dønnestad

 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

datene sto inntil veggen
med korset. Og da vi sang
sangen «I need you more»
kom 3 reaksjoner fra våre
iranske venner som jeg
aldri vil glemme:
Den ene bøyer hodet,
lukker øynene og ber.
Den andre løfter forsiktig
hendene og hodet og stråler.
Den tredje kjemper seg
gjennom første verset
med å bite seg i leppa.
Ingen vet helt hva disse
unge mennene har vært
gjennom. Ingen vet helt
hva dette koster dem å
gjennomføre. Ingen vet helt
hva konsekvensene blir.
Men vi så tydelig hva
Jesus betyr for dem.

Søndag 5.juni hadde vi dåp
av en av våre egne ungdommer, og 3 unge voksne
fra Iran. Dåpen er fin i seg
selv, men vitnesbyrdene
disse gav oss gjennom
dåpen var om enn enda
sterkere. Mathias Aasen
har både opplevd tro på
hjemmebane og vært en
del av vårt ungdomsarbeid
de siste årene. Det er flott
å oppleve at ungdommer
selv velger å følge Jesus!
Det som var litt spesielt
med dåpen denne søndagen,
var at alle ble stående igjen
i bassenget etter selve dåpshandlingen. Vidar Bergsland
og Gabriel Stephen sto
foran, og alle dåpskandi- Ellers vil jeg benytte an-

Samtidig kan vi glede oss
til nye «ansatte». Jeremiah
og Allison Hurst kommer
som «misjonærer» fra USA.
De vil særlig engasjere seg i
sang og musikk, men ellers
der det måtte være ønske
og behov. De vil bo i en
leilighet hos Arne og Else
Holte. De trenger ALT til
leiligheten, så fint om du
tar kontakt om du har noe
å avse!
Takk også til alle som har
vært i et utvalg det siste
året. Takk til forbedere,
til alle som har vært medhjelpere, ansatte, ledere
og hjelpeledere! I sum er
vi Skien baptistmenighet
– som ønsker å leve i nært
fellesskap med Jesus og
hverandre, og gi troen
videre! God sommer!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Norsjø ungdomssenter 2. - 4. september

Menighetshelg!

Fra menighetshelgen i fjor. Her møtes alle generasjoner

så dermed ble det bestilt for deg som reiser alene
til i år også.
og for ektepar. Det
komme en brosjyre med
Norsjø ungdomssenter mere informasjon. I
ligger nydelig til ved vannet denne vil det så priser
Norsjø. Stedet eies av og program. Om du lurer
av Kari Sæthre
Misjonssambandet og på noe ta gjerne kontakt
ligger på Akkerhaugen. med menighetsleder
Menigheten var her i fjor.
Her plass til alle. Her er Harald Dønnestad på
Dette stedet gav mersmak,
rom for barnefamilier, mobil: 920 13 186
Sett av helgen 2.– 4.
september. Da inviteres du til menighetshelg på Norsjø
ungdomssenter.

