SKIEN BAPTISTMENIGHET

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

4/2016 - Årgang 30

Lørdag 31. desember kl. 18:00

Tur til Latvia

Nyttårsfeiring i kirken

Side 5

Skien Soul
Children

Tradisjonen tro arrangeres nyttårsfest
for familier i alle størrelser og former på
årets siste dag. De
siste årene har vi
vært rundt 50 små og
store, samlet til fest
i kirkens underetasjen.

Sidene 6 og 7

Julefeiring i
TCBC
Sidene 8 og 9

Tekst og bilde av Birgit Andersen

Jul hos Mona

Sidene 10, 11 og 12

Dette er en spleisefest
der hver familie kommer
med et eller to ferdig
pyntet fat med mat – alt
fra kalkun, potetsalat, pai
eller noe annet man liker
godt å spise eller å lage.

Familieutvalget
Sidene 14 og 15

Dugnad i
Sierra Leone
Sidene16 og 17

Med ønske om
en velsignet jul!

Festen på barnas premisser og begynner kl.
18.00 med film, mens
de voksne kan prate

Merete Tolnes, Richard Skyer, Bård Aasland og Vidar Bergsland

eller ordne til buffeen.
Dessertbordet står festkomiteen for. Ellers blir
det konkurranser, leker
og sanger og felles avslutning med raketter
ved årsskiftet.

vi får beregnet mat og
dessert. Det er også
anledning til å be med
familier eller enslige som
ikke har feiret her før
eller som ikke går i kirken.

Velkommen til en hyggelig
Det er påmelding senest nyttårsaften i Skien baptist29.desember, slik at vi
kirke 31.desember kl.18.00.
får dekket til alle og at
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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
Allison Hurst
471 54 358
Jeremiah Hurst
471 54 480
Ah Thi Khinlay
400 54 251
Utleie
Inger Lise Dønnestad 930 85 971
Reidun Johannessen 980 46 190
Strategi & menighetsleder
Harald Dønnestad
920 13 186
Økonomi
Reidun Johannessen 980 46 190
Familie
Anette O. Bergsland 971 46 124
Tjeneste
Jarle Øygarden
905 82 570
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
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

Flytt deg, her
kommer jeg…
Tekst av Vidar Bergsland
Som et lyn lander den
på fuglebrettet. De
andre meisene flykter
unna i vill panikk. Solsikkefrøene skvetter
hit og dit, - han har det
travelt, han skal ha det
beste og ikke noe annet.
Han herjer, grabber et
frø og bråstarter med
akselerasjon som i et
veddeløp, - solsikkefrøene spruter alle
veier nok en gang.
Med svart øyestripe ser
han ut som en rallykjører.
Hode opp eller ned spiller
ingen rolle. Han henger
etter beina som om bilen
har «taka», men han er
overhodet ikke rystet over
den opp ned situasjonen.
Han mestrer med fabelaktig hurtighet. Den blågrå spettmeisen ser ut til
å ha den selvskrevne
førsteretten til matfatet.

Noen sekunder etter han
har forlatt matfatet, vender
de andre tilbake til foringsbrettet i et adskillig
roligere tempo. De andre
meisene tillater andre å
komme nærmere.
Vinteren krever sine offer.
Bare 50 % av spettmeishannene overlever vinteren. Verst går det ut
over hunnene. Der overlever bare 40 %. Ikke rart
de har det travelt på fuglebrettet, - kampen for tilværelsen er nådeløs og
brutal. Så brutal at spettmeisen jager unna de andre
meisene men holder seg
likevel i lag med dem gjennom hele vinteren for det
gir en fordel. Flokken har
flere øyne som ser etter
fiender og dermed kan
det brukes mer tid på å
finne og spise mat. Men
øyeblikket når han skal

finne maten er det klar- Når Jesus kom, var det
signal til alle: Flytt deg
han som måtte flytte på
her kommer jeg…….
seg. Fra Nasaret til Betlehem, i Betlehem fra hus
De samler seg rundt mat- til hus for å spørre om
fatet til eselet, der Jesus nattely. Flytte fra Betleligger. Han som det ikke hem til Egypt og hjem igjen.
var plass til. Han som så Og da han tok opp sin
lett kunne stenges ute og tjeneste sa han at han
snart skal drives på flukt. hadde ikke noe han kalte
Nyfødt, sårbar, flyktning sitt eget hjem, ikke engang
og uønsket av selveste en hodepute, bare en sten.
kongen som utsteder folkemord i ren frustrasjon og Det var menneskehjerter
panikk. Vi hadde forventet han ville flytte inn i. Endre
en annen entre! Et kongelig dem fra hardhet til ydmykopptog, mennesker som het, fra lukkethet til åpenskvatt til siden her og der, het, fra likegyldighet til
- flytt deg her kommer jeg. medfølelse, fra flytt deg
Men nei slik var det ikke. for meg, til her er det plass

for deg! Han vil flytte
våre hjerter fra fangenskapet i oss selv og til
friheten i Gud. Skal vi
ønske han velkommen?
Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal.
Salmen starter med: Her
kommer dine arme små.
Det var om dem Jesus
ropte ut: Salige er de fattige
i seg selv, - himmelriket er
deres - Bergprekenen Matt. 5
Beste julehilsener og
Guds fred.
Vidar prest
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Mitt
sangvers
Thor
Grønseth

Vi gratulerer
20 år
Giedrius Aleksandravicius, 22. februar
30 år
Eli Bakkevoll, 19. februar
Torfinn Engesæter, 4. mars
40 år
Liv Marit Dorothea S. Taranger, 16. mars
50 år
Siv Beate Hjort, 16. januar
Bodil Sommer, 24. mars
60 år
Arnhild Sommer Edvardsen, 18. januar

Blomster gror når regnets
dråper faller ned.
Slik er min tro.
Lyset gløder i den
mørke natt et sted.
Slik er min tro.
Hver gang noen bryter
opp og går sin veg,
vil en stå fram å vise veg.
Slik tror jeg, slik tror jeg.
I en storm vil selv den
minste bønn nå fram.
Slik er min tro.
Alle rop om hjelp vil fanges
opp av Ham. Slik er min tro.
:/:Hver gang jeg får høre at
et spebarn ler, vil jeg
si takk for alt som skjer for
det er slik. Jeg kan tro :/:

70 år
Astri Holst, 12. januar
Lars Sandell, 18. mars
Åge Skyer, 29. mars
80 år
Oddny Aslaug Hansen, 2. mars
Ragnhild Aasheim, 25. mars
Født
Doi Sang og Van Tha Sui Ram Ling, en jente,
Bawi Rem Hlei 12. november
Nygifte
Shee La Paw Thein Mya og Joseph Htun, 12. november

Døde

Martha Sørensen, 12. desember

Lørdag 18. februar til fredag 24. februar 2017

Bli med til Latvia på
«oppmuntringstur»
Konfirmantene skal til
Riga i Latvia i vinterferien. Dette er fra
lørdag 18. februar til
fredag 24. februar 2017.
De ønsker å invitere
med seg foreldre, folk
fra menigheten og
andre interesserte.
Håpet er at vi kan få
være med å bringe litt
glede, oppmuntring og
hjelp til mennesker som
har det mye vanskeligere enn oss i Norge.
Tekst av Kari Sæthre

ninger: Turen koster kr.
3.900. Dette dekker overnatting på hotell inkl. frokost, ferge Stockholm –
Riga m/ lugar og frokost,
og selve bussturen. Vi har
stor, fin buss med engasjert
sjåfør fra Lyngdal. Fordelen
med buss, er at vi blir kjent
på turen, og vi får med oss
ting vi trenger for å kunne
hjelpe, når vi kommer fram.
Denne prisen dekker ikke
lunsj og middag de fleste
dager. Avhengig av hva
slags mat den enkelte spiser,
må de fleste regne ca. 150
kr. pr. dag til mat.

Vi har fått til et samarbeid
med Solveig Bergsland’s
kontakter i Riga. Dagene
kommer til å bli fylt med
arrangement for vanskeligstilte barn, matutdeling,
opptredener, praktisk hjelp
osv. Målet er at vi bl.a. skal
innrede et kjøkken. Vi
får også litt tid til å se
oss rundt i Riga.
Påmeldingsfrist er 20.
desember. Påmeldingen
Noen praktiske opplys- er til Vidar Bergsland på

telefon 41559303, eller
e - post: vidarprest@gmail.com
Turen betales til menighetens konto 2680.34.04266
innen 20. januar. Merk
innbetalingen med «Tur
til Latvia».
Konfirmantene er på jakt
etter gode idéer for å samle
inn penger til turen. De
har allerede solgt saft og
syltetøy. Nå selger de matkort á kr. 200, slik at de
kan handle inn mat til
fattige og lage fest for
barna. Disse kortene er
også flotte julegaver!
Ta kontakt med Vidar
Bergsland eller Odd Kløverød for mer informasjon.
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Julekonserter i kø for sangglade gutter og jenter

Travel høst for Skien Soul Children!

«Julestemning på et Blunck, Bettan og Endresen» med Øivind Blunck, Tor Endresen og Elisabeth
«Bettan» Andreassen. Fra julekonserten i Ibsenhuset torsdag1. desember.

Denne høsten har vært
ekstra travel for Skien
Soul Children, som
nå består av 50 barn
og unge fra 10-16 år.
I tillegg til sangoppdrag
i egen kirke, har vi
sunget i Bærum Baptistkirke og deltatt
på Soul Childrenfestivalen i Oslo,
sammen med 2000
andre sangglade. I

skrivende stund er vi stod nemlig oppdragene
i full gang med jule- i kø for Skien Soul
konsertene.
Children. Vi skulle delta
på tre av showene i
Tekst av Anne G. Therkelsen
turnèen: «Julestemning
Bilder av Anne Marie Dønnestad på et Blunck, Bettan
og Endresen», i Skien,
Mange oppdrag!
Grimstad og Arendal.
Fulle av motivasjon, i I tillegg skulle vi synge
slutten av oktober, med med Helene Bøksle på
festivalen ferskt i minne, hennes julekonsert i
tok vi fatt på årets store Skien kirke. Og søndag
julerepertoar. I desember 18. desember skulle vi

Soul Children var kjempeengasjerte og fikk flott omtale

selvsagt være med å
skape julestemning på
«Vi synger jula inn» i
egen kirke.
Hardt arbeid!
Å være med på så mye
på så kort tid er ganske
krevende for både store
og små. Det var hardt
arbeid å få det til å låte
fint med tre stemmer på

flere av juleshowsangene.
Men så bra resultatet
ble! Og så fornøyde
både sangere og ledere
var da vi kom i mål!

Det gjør oss proppfulle
av glede og motivasjon
til å stå på videre.

Plass til flere!
Er du mellom 10 og 16 år
Motivasjonen på topp og har lyst til å bli med
Vi fikk mye skryt av i Skien Soul Children?
både artistkjendisene
Da er du velkommen til
og kjente og ukjente i første øvelse etter nyttår,
publikum etter første torsdag 5. januar klokka
julekonsert i Ibsenhuset. 18:15 - 20:00.
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Feirer sammen jul og nyttår

Julefeiring i Telemark Chin
Baptist Church!

Sang av søndagsskolen på gudstjenesten 1. søndag i advent

Telemark Chin Baptist
Church - TCBC, er en
gruppe fra Chin
staten i Burma. Vi er
en virkegren i Skien
baptist menighet
som består av 71
personer med barn
og voksne. Vi har
kjøpt et menighetshus
på Østmo 2 i Skien
og trives veldig bra

der. Her pleier vi å
ha gudstjeneste hver
søndag klokka12:00.
På høytider som jul og
nyttår og påske pleier
vi å være sammen i
menighetshuset vårt.

heten, nabolaget eller
landsbyen eller at alle
feirer sammen. Her i
Norge pleier vi å feire
sammen i jul, nyttår og
andre høytider.
Feiring hele desember

Tekst av Aya Mya San Boi Hnin I år er det Ral Tawng

med familie som skal
Hjemme i Burma er det
holde julefeiring for oss
vanlig at en familie holder
andre i TCBC . De som
julefest for hele menig-

bor i Langesund kommer
også. På flere steder i
Chin staten startes julefeiringen med kveldsmøter
hos den som holder julefeiring fra 1.desember og
forsettes hver kveld frem
til nytt år. Dette er en
vanskelig tradisjon å
gjennomføre i Norge.
Pga. boforhold og værforhold blir julefeiringen
på menighetshus i Skien
i år, bortsett fra lille julaften. Da skal vi ha kveldsmøte hos Ral Tawng.
Feiringen på Østmo 2
I adventstida er gudstjenestene preget av juleevangeliet. Ungdommer
og barna har flere øvelser
og aktiviteter. På julaften
er det kveldsmøte kl.18
og første juledag er
det gudstjeneste kl.12
med middag etterpå. Ta
gjerne en tur til oss om
du har lyst eller har tid.
Gaver!
Hjemme i Burma var det
vanlig å gi gaver i jula, til
foreldre løse barn. Her i
Norge har vi ikke kommet til noe spesiell gaveformål.

Juletreet og krybba i TCBC

Om du ønsker følge
med arbeidet vår på
Østmo 2, gå inn på
vår nettside som er
www.telemarkchinchurch.co

gruppemøte med valg.
Vi trenger spesielt forbønn til det møtet.

Samtidig vil jeg takke for
all forbønn, samarbeid
og støtte som Skien
Nytt valg i TCBC
En dag i romjula skal vi baptistmenighet viser
også ha menighetsmøte/ oss.
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Hjemme hos Mona og Harald Skyer

Mona har en egen juleenergi!

Sønnen Vetle er med og lager julestemning i stua hjemme i Luksefjell

Mona elsker alt som
har med julen å gjøre.
Det koselige huset i
Luksefjell blir gradvis
mer og mer juleklart i
løpet av desember og
7 slag i kakeboksene
er en selvfølge. Hun
spiller julemusikk og
snakker om en spesiell
juleenergi!

hus på landet. Stue, kjøkken og gang er tidlig i
desember pynta til jul
med røde gardiner, nisser,
engler, røde epler, granbar og mange lys.

Barndomsminner
Jeg elsker alt som har med
julen å gjøre, ler Mona.
Det har jeg hatt i meg
fra jeg var liten jente.
Tekst og bilder av Hilde E. Holm Hjemme stelte både
mamma og pappa til jul
Mona Skyer tar i mot
og la grunnlaget for vikVeiviseren i sitt julepynta

tige tradisjoner jeg har
gode minner fra. Mamma
bakte og pynta, og pappa
hadde ansvaret for både
julegaver og julestrømper
til oss jentene i alle år.
Vi pleide å våkne grytidlig, gjerne ved halv seks
tida på morgenen julaften.
Da henta vi strømpene
våre, spiste godteri og så
på barne-tv, mens mamma
lagde julefrokost. Det er
de gode følelsene jeg
husker best, det forbinder

jeg med julestemning.
Det er varmt og godt og
fylt med glede og takknemlighet. Jeg gleda meg
så veldig til jul alltid, ofte
så mye at jeg rett og slett
ble syk av det!
Tingene som ikke
skal forandres
Det er ikke så lett som
voksen å holde på barndommens julestemning,
det må Mona innrømme.
Men hun prøver! Hun
finner glede i tradisjonene,
og hente fram de tre
sønnenes hjemmelagde
julepynt fra de var små,
og alt det andre som er
kommet til etter hvert.
- Jeg elsker gamle ting,
sier hun. Det er så mye
som forandrer seg, så at
tingene ikke gjør det,
er fint syntes Mona.
Hun viser fram julestjerna
i vinduet som er kjøpt
hos Skrot-Tor fordi den
minte henne om julen
hjemme som barn, pynten
med drivved båret i hus
av svigerfar, og den gamle
døra på veggen som er
dekorert med øser i stål
som lysholdere. Mona
er kreativ, det bærer
hjemmet preg av!

De små detaljene er viktige!

Julestemning og juleenergi
Etter at Mona valgte å
slutte i sin jobb som
grafisk designer, jobber
hun som assistent i barnehage. Der er også julestemningen på topp!
Det bakes og spilles musikk
og ungene lager ting til
jul. Det er Lucia og andre
tradisjoner før jul. Mona
gleder seg over det, alt
sammen. Julestemningen
kommer ikke av seg selv,

sier hun- den må jobbes
mer for, nå som voksen.
Det hjelper på med litt
snø, riktignok. Kommer
det snø, så kommer juleenergien som blant annet
kan gi utslag i enda mer
baking, og gjerne noen ekstra runder med vaskebøtta
også før jul, smiler hun.
En ekstra julegjest
Huset i Luksefjell der
Mona bor sammen med
mannen Harald og sønnene
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Høstlotteri
Trekning 23. november

Julestjerna er på plass i kjøkkenvinduet

Jørgen, Even og Vetle,
er base for familietreff
på julaften. Vi er alltid
her, understreker hun og familien kommer hit
for å feire. De er mange
her på julaften og sånn
skal det være. Det hender
at julestresset tar overhånd for Mona også med
alle forberedelsene og
forventninger, men når
maten er på bordet julaften og hun ser alle
sine rundt bordet, kommer den gode følelsen
av takknemlighet og
glede. Familien skal også i
år ta imot en gutt fra
Estland som julegjest.
Det har gitt både Mona
og de andre i familien

nye perspektiver på hva
julen handler om.
- Det har blitt tydeligere
for meg de siste årene
at sentralt i det å være
kristen er å forsøke å
være et godt menneske
for andre. Å gi tilbake
det gode jeg har fått fra
Gud. Julen forsterker
dette. Jeg er så takknemlig og heldig med
min store familie og alt
det gode vi har sammen.
Det å gi plass til å dele
dette med noen som
ikke er så privilegert har
vært bra - krevende på
noen områder - men bra
for oss alle sammen,
sier Mona.

1958 Gavekort fra FagFlis
Sissel Raflund
4550 Bestemødrenes gavekort
Anne G. Therkelsen
2294 Bestemødrenes gavekort
Else Gulbrandsen
5566 Bestemødrenes gavekort
Solvår Eide
3778 Gavekort Odd– shop
Familien Sandmo
2359 Strikket pledd
Bjørg Hafredal
1097 Keramisk engel
Birgit Andersen
4091 En pall med fyringsved
Gabriel Stephen
1134 Keramisk veggflis
Lisa og Terje Nilsen
3191 Gavekort Herkules
Andres Hoppestad
2574 Tursekk
Sigrid Hellstrand
3309 Gryte i støpejern
Odd Kløverød
2482 Elektrisk drill
Sofie Elise Hauen
3230 Trillekoffert NorEngros
Sigrid Stensbøl
3146 Gavekort Spa på landet
Sandra Kjeldsen
3245 Gavekort Herkules
Arne Johannes Holte
Årets aksjon innbrakte
52 721 kr. til misjonen.
Tusen takk til alle!

Menighetslederen

Medarbeidere!
Kan du tenke deg
noe bedre enn å dele
noe fantastisk du har
opplevd med noen
andre? Kan du tenke
deg noe bedre enn å få
trøst av et menneske
som ser deg og bryr
seg om deg når sorgen
er som verst? Jeg
kan si med rimelig
stor sikkerhet at det
viktigste i livet har
jeg delt med andre
mennesker.
Tekst av Harald Dønnestad

Vi er skapt for hverandre.
Vi er skapt til fellesskap.
Samtidig er meningen
med dette livet å være
med Jesus på et oppdrag.
I 2017 tenker jeg det
blant annet handler om
å reparere mye av det
som er ødelagt på denne
planeten; både fysiske
forhold og relasjoner
mellom mennesker og
relasjonen til Gud.
Til oppdraget bruker han
helt vanlige mennesker

Det er naturlig å begynne
med hovedlederne, men
de som ikke får et tilbud
i første omgang, vil få det
i neste runde. Noe av
hensikten er å se, lytte,
veilede og utfordre. Det
handler også om å bli litt
bedre kjent og å fange
opp signaler og ønsker
så tidlig som mulig. Vi
som deg og meg. Med
ønsker rett og slett å
feil og mangler, men også være i dialog – fordi det
med ulike egenskaper og viktigste i livet deles.
sterke sider. Med ulike
erfaringer og livssituasjoner. 14. mars skal vi arrangere
På nyåret ønsker vi å medarbeiderfest. Da er
gjennomføre medarbeider- ALLE invitert. Det er
samtaler med 50-60 som bare å glede seg!
ønsker å være med på
dette oppdraget; som er En liten påminnelse til slutt
frivillige i menigheten hentet fra en historie jeg
vår. Vi tror det er godt hørte Gunnar Thelin
å bli sett og hørt. Og fortalte: Det er ikke HVA
kunne dele tanker og du har i livet som teller,
drømmer. Vi er ikke
men HVEM du har. Ta
bare medarbeidere, men godt vare på hverandre
medvandrere. Vi ønsker i jula og takk Jesus at
hverandre vel, vi ønsker han kom for å være en
hverandre det beste, vi del av livet ditt. God jul
ønsker at alle skal ha et – gleder meg til mange
«oppdrag» der de kan gode medarbeideroppføle glede.
levelser neste år!
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Organisering - Familieutvalget

Familiearbeidet
har du lyst til å bidra i
arbeidet for de flotte
barna og ungdommene
våre, må du ikke nøle
med å si ifra!

Fra venstre: Trine Bassebo, Karl Fredrik Johansen og Anette O. Bergsland
Foran: Birgit Andersen

Det er mange utvalg
i menigheten vår, og
ett av dem er Familieutvalget. Hva holder
denne gruppa på med
og hvem er de?

utvalget. I tillegg er
Birgit Andersen en fast
deltaker på møtene.

Navnet på utvalget forteller hva som er fokus
når vi møtes – det er
Tekst og bilde
arbeidet som gjøres i
av Anette Oterholt Bergsland
menigheten rettet mot
familier, barn og unge.
Familieutvalget består av
Mange av sakene vi
tre valgte medlemmer.
diskuterer, meldes inn
I år er det Karl Fredrik
av barne- og ungdomsJohansen, Trine Bassebo
arbeiderne i kirka. Beog Anette Oterholt
hovet for ledere er alltid
Bergsland som utgjør
en sak på agendaen, og

Noe av det Familieutvalget
gjør, er å organisere
arrangementer som
går på tvers av de ulike
gruppene i barne- og
ungdomsarbeidet. Kanskje har du vært med på
tur til Bakkestranda i
juni? Eller deltatt på
eller hatt en tjeneste på
ulike aktivitetsdager i
forbindelse med oppstart om høsten, et
påskeverksted eller en
turdag etter en gudstjeneste? Dette er eksempler på arrangementer
som Familieutvalget tar
initiativ til, og vi er veldig takknemlig for alle
dere som villig stiller
opp for at slike arrangementer kan bli gjennomført! Vi ønsker at disse
dagene skal være med
på å styrke fellesskapet i

menigheten, både mellom aktuelle temaer for denne
familier og på tvers av målgruppen.
generasjoner.
Med ujevne mellomrom
I vår arrangerte utvalget blir utvalget utvidet med
Foreldreskolen. Det var to personer, Margareth
en skole fri for lekser og Eikstad og Sveinung
eksamensstress; god mat, Vaagen. Da kaller vi
fellesskap og refleksjoner gruppen for Levende tro
rundt det å være kristne -utvalg, og arbeidet som
foreldre og rollemodeller gjøres da er å konkretisere
for våre barn var pensum. og tilpasse trosopplæringsDet var gode tilbake- planen, Levende tro, som
meldinger fra deltakerne menigheten følger. Ett
på Foreldreskolen om
eksempel er opplegget
hvor godt og viktig det 4-åringene er med på
er å dele tanker rundt når de får 4-årsboka.
familielivet, og Familieutvalget håper å få til flere Familieutvalget ønsker å
foreldrekvelder med komme enda tettere på

de ulike undergruppene
i kirken vår, og derfor
har vi invitert til lederkveld for alle som har
et engasjement i barneog ungdomsarbeidet.
Samlingen skal være 26.
januar 2017, og på denne
kvelden skal Sveinung
Vaagen informere om
ledertreningsmulighetene
i UngBaptist. Alle undergruppene har også fått
en «lekse» til kvelden:
å dele to bra ting og
et ønske man har for
arbeidet sitt. Tanken er
at vi skal se og be for
hverandre i det viktige
arbeidet som gjøres.

1. januar 17:00
Skien bap stmenighet

NyƩårsƟmen
Oddmund Inge Haugen

Trond Øvrum

16

17

Sierra Leone

Klart for dugnadsopplevelse

Stråkirken i Mile14

Skien baptistmenighet
samler på nytt dugnadsgrupper for å bidra til
lokal utvikling i
Sierra Leone.
Tekst av Jarle Stensbøl

Menighetsplanter Philip
Kamara er den lokale
drivkraft i Tonko Limba
regionen. Han er i en årrekke blitt støttet med
midler fra baptistmenigheter i Norge. Hans
oppgave har vært å
etablere menigheter, for
så å følge dem i utvikling.

Det er i dag 12 menigheter i denne regionen.
En av menighetene ligger
i Mile14, der det er reist
ett nytt bygg for egne
midler, det er gitt bidrag
til takverk og resterende
arbeider. Dette skal vi
være med og fullføre.
Den nye kirken i Mile 14
er under oppføring. Nybygget skal fullføres med
pussearbeider, vinduer,
dører og friske farger.
Nødvendig inventar blir
også en del av arbeidet.

Som et bidrag innen helse
har vi valgt å gjøre en innsats på fødestuen i nærheten. Her er det ikke
særlig innbydende å legge
seg til som fødende.
Målet er å pusse opp
bygget, gjøre de nødvendige reparasjoner og
malingsarbeider som skal
til for å løfte kvaliteten.
Bygget trenger utstyr som
vi kommer til og måtte
ta med oss inn til klinikken.
Men vi stopper ikke der,
vi har satt som mål å få
installere solcellepanel,

som skal forsyne klinikken
med lys.
Praktisk info:
Vi reiser ut i grupper på
3-4 personer i 14 dages
opphold. Vi bor i ett hus
med fire soverom, utedo
og masse hyggelige mennesker. Det er leid inn
kokker og egne folk til å
vaske tøy mens vi kan
være med og jobbe.

Trovassli - helgen 25. - 27. november

«Brobygging»!

Gruppe 1: 18.3 – 2.4
Gruppe 2: 25.3 – 9.4
Gruppe 3: 1.4 – 16.4
Gruppe 4: 8.4 – 23.4
Gruppe 5: 15.4 – 30.4
Egenandel på turen er
7.000 kroner som dekker
reise, opphold og mat. I
tillegg kommer kostnader
til vaksiner og malariamedisiner og reiseforsikring, som er et must.
For ytterligere info, ta
kontakt med:
Åge Skyer: 951 11 550
age.skyer@outlook.com
Bjørg Hafredal: 909 26 503
bjorg_hafredal@hotmail.com
Jarle Stensbøl: 915 50 970
jarle.stensbol@gmail.com

Som ungdomsleder er
jeg hvert år ved skolestart forventningsfull
til hvordan årets leirer
kommer til å bli.
Spenningen for å se
om interessen for
leirene vil overstige
tidligere år er der.

seg på. Da registreringen åpnet, meldte
folk seg på helt til vi var
55. 52 fra Skien og 3 fra
Sandefjord.

Hvorfor er disse leirene
viktige for oss? Som kirke
og ungdomsgruppe, vet
vi at når mennesker
Tekst og bilder av Gabriel Stephen bruker tid sammen, så
kan mange gode ting
Dette året var ikke noe
komme ut av det. Vi
unntak i forhold til disse
lærer mer om hverandre
forventningene. Da
og dette gir grunnlag for
Trovasslileiren nærmet
at vennskap kan dannes.
seg, snakket vi om hvor
mange som kom til å melde
Fortsettelse side 19

18

19

Englehuset
Keramikk og Ikoner
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf. 928 85 721

Fortsettelse fra side 17 fantastisk, takket være

Anders, Jeremiah og
Allison.

 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

Når vi er sammen får vi
også oppleve Gud, som gir
relasjonene våre en annen
dybde. I tillegg var det i
år, flere av den litt eldre
generasjonen som var
med. Dette gav muligheten for å bygge broer
mellom foreldregenerasjonen og ungdommene.
Dette er jeg veldig takknemlig for og jeg håper
vi skal fortsette å se brobygging på tvers av generasjonene i årene som
kommer. Brobygging
passet fint med årets
leirtema som var «Jesus,
brobygger og frelser».
Leirprest Tor Erling James
Norøm delte noe som
var både til de unge og
«eldre». Lovsangen var

To temaer som går igjen
når jeg reflekterer over
Trovasslileiren i år er
takknemlighet og brobygging. Som menighet
skal vi lære å være takknemlige for så mye. Vi
skal ikke bare være takknemlig for musikken,
talene, kirkekaffen og så
videre, men også takknemlige for menneskene
Gud har sendt i vår vei.
Vi skal være takknemlige
for ungdoms og barnearbeidet vi har. Vi skal
være takknemlige for
de som gir av sin tiden
for å arbeide med dem.
Det er når vi er tilstede
og deler livene våre at vi
bygger broer mellom

mennesker, og mellom
oss og Gud. Enten du
lager kaffe, fører regnskap eller du taler, er
du en brobygger.
Av den grunn har jeg lyst
til å benytte muligheten
til å takke noen som
bevisst eller ubevisst
var med å bygge broer
på Trovassli. Jeg ønsker
å takke Jostein Skyer,
Bertil Sandmo, Gunn
Andresen, Sondre
Taranger og Mona og
Harald Skyer som var
villige til å investere i
ungdommene våre på
denne helgen.
Vi i ungdomsgruppen
takker også alle foreldre
og hele menigheten for
deres uendelige støtte
til oss. Dere rocker!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Lørdag 31. desember kl. 18:00

Nyttårsfeiring i kirken
Tradisjonen tro arrangeres nyttårsfest
for familier i alle størrelser og former på
årets siste dag. De
siste årene har vi
vært rundt 50 små og
store, samlet til fest
i kirkens underetasjen.
Tekst og bilde av Birgit Andersen

Dette er en spleisefest
der hver familie kommer
med et eller to ferdig
pyntet fat med mat – alt
fra kalkun, potetsalat, pai
eller noe annet man liker
godt å spise eller å lage.
Festen på barnas premisser og begynner kl.
18.00 med film, mens
de voksne kan prate

Merete Tolnes, Richard Skyer, Bård Aasland og Vidar Bergsland

eller ordne til buffeen.
Dessertbordet står festkomiteen for. Ellers blir
det konkurranser, leker
og sanger og felles avslutning med raketter
ved årsskiftet.

vi får beregnet mat og
dessert. Det er også
anledning til å be med
familier eller enslige som
ikke har feiret her før
eller som ikke går i kirken.

Velkommen til en hyggelig
Det er påmelding senest nyttårsaften i Skien baptist29.desember, slik at vi
kirke 31.desember kl.18.00.
får dekket til alle og at

