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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
Gabriel Stephens
Allison Hurst
Jeremiah Hurst
Ah Thi Khinlay

959 46 342
452 92 664
471 54 358
471 54 480
400 54 251

Utleie
Inger Lise Dønnestad 930 85 971
Reidun Johannessen 980 46 190
Strategi & menighetsleder
920 13 186
Harald Dønnestad
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
Van Ci Sapai
400 51 448

Om att og om att ...
«Jeg har akkurat vaska
golvet altså»… Ikke
før er det rent, før
noen labber inn med
sko som drasser med
seg smuss og skitt.
Ikke før er det rent,
før det blir skittent.
Jeg har ikke før hentet
ved, før jeg må hente
mer ved til ovnen.
Ikke før har jeg stabla
alt ut av oppvaskmaskinen, før jeg må
gjøre det enda en gang.
Jeg synes akkurat jeg
fylte diesel på denne
bilen. Har jeg ikke
akkurat tatt ut søpla,
- blir det aldri slutt?

neste og vi begynner om
igjen. Årssyklus, ukesyklus, døgnet osv. osv.
«Intet nytt under solen» …
er ikke bare et uttrykk
for at ting har hent en
eller annen gang før, men en oppfatning av at
selve livet er fanget i en
evig syklus.

Fra Wikipedia –
Syklisk historiesyn, forestillingen om at historien
verken har begynnelse
eller slutt, men gjentar
seg i et evig kretsløp.
Syklisk historiesyn
opererer med et uendelig
tidsperspektiv og var
Det er en endeløs rekke rådende i oldtiden før
av gjentagelser i livet vårt. Augustin av Hippo
Noen ganger møter vi (354 - 430).
en slags metthet over
denne evige runddansen. Menneskets kamp for å
Dag ut og dag inn, - livet bryte denne syklusen er
kan oppleves som om spill av tid og krefter, vi er fanget. Vigeland avvi beveger oss i ring.
Kalenderen over år etter speiler kanskje noe av denne
livskampen og hvilke
år bekrefter på mange
krefter som er i sving i
måter at slik er det, det ene året avløser det noen av sine skulpturer.

«Livshjulet» i Vigelandsparken i Oslo

Da er Elisabeth Grannemans beskrivelse av
kjærlighetens ustoppelige
lengsel og umettelige
tiltrekningskraft, en befrielse: Om att og om
att att, … skulle han
klappe og kysse på meg…
Elisabeth Granneman
synger « omatt og omatt»
på You tube. Kan være
nødvendig å lytte på for
yngre lyttere av NRK.
Kjærligheten forandrer
og forvandler alt. Kjærligheten gjør den evige
kjedelige gjentakelsen
til noe livskraftig og
framtidsrettet. Kjærlig-

heten er som å sette et En gang for alle, hendelsen
annet fortegn, … fra som bryter det evige
minus til pluss!
gnålet om at vi ikke
holder mål. En gang
Jeg har ikke et syklisk for alle, hendelsen som
historiesyn fordi jeg
har reist opp mennesker
tror på en historisk
i generasjoner av alle
hendelse som er så
folk og stammer. En
helt annerledes enn
gang for alle, hendelsen
om att og om att att ..., som setter nytt fortegn
som brøt livssyklusen på alle livets små og store
og forandret historien
hendelser.
radikalt.
En gang for alle … Jesu
Hebreerne kap. 9. vers 12 død og oppstandelse ...
Ikke med blod av bukker den store forskjellen.
og kalver, men med sitt
eget blod gikk han inn i Velsignet påske!
helligdommen én gang for
alle og kjøpte oss fri for evig. Vidar prest
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Mitt
sangvers
Bjørg Hjort

Vi gratulerer
30 år
Robert Hultgren, 6. april

Gudstjenesten søndag 12. mars

Høytid, glede og utsending!

40 år
Za Neih Thang Sang Mang, 1. mai
Van Ci Sapai, 9. mai
60 år
Solveig Bergsland, 6. juni
70 år
Knut Åge Refsdal, 9. april
80 år
Ronald Brynhildsen, 19. juni
85 år
Grethe Loraas, 26. juni

Jeg vil gi deg, O Herre min
lovsang, jeg vil takke deg
med mine ord, for din nåde
som er uten grenser, og for
godhet og kjærlighet stor.
Refr.
Jeg vil gjøre mitt liv til en
lovsang til deg, la hver tone
en hyllest til deg være og i
dager med glede og dager
med sorg vil jeg leve hver
dag til din ære.
Og om sangen iblant skulle
stilne og forstyrres av uro
og strid, Herre, åpne på ny
mine øyne så jeg ser at hos
deg er min fred.
Refr.:

91 år
Mary Kjeldby, 14. juni
93 år
Oddlaug Landsverk, 11. mai
Døpt
Van Tin Cung, 12. mars
Siang Kin Par Sapai, 12. mars
Opptatt som nye medlemmer
Signe Lill Refsdal, 12. mars
Knut Åge Refsdal, 12. mars
Hniang Par, 12. mars
Dawt Lei Za Thang, 12. mars
Nyfødt
Karianne Louise Raflund og Morgan Ellingsen, en
jente, Malin 15. januar

Fra vestre: Harald Dønnestad ønsker Knut Åge og Signe Lill Refsdal, Siang Kin Par Sapai,
Dawt Lei Za Thang, Van Tin Cung og Hniang Par velkommen til menigheten.
Jentene Elizabeth og Maria ønskes også velkommen som menighetsbarn

velkommen til menigheten.
To nye menighetsbarn
Søndag 12. mars var en ble også ønsket velgudstjeneste preget av kommen. Menighetsleder
høytid og glede. To fra Harald Dønnestad ledet
Telemark Baptist Chin forbønnshandlingen for
Church ble døpt av pastor denne flotte forsamlingen.
Vidar Bergsland og fire I tillegg var det forbønnandre ble i tillegg ønsket stund og utsending av
Tekst av Kari Sæthre

Døde

Lilly Agathe Røsche Pedersen, 1. februar
Eva Helene Nilsen, 14. februar
Signe Marie Engelstad, 1. mars

dugnadsgjengen til Sierra
Leone. Den første gruppen
reiste allerede den 18. mars
og er på plass i Tonko
Limba regionen. Totalt 5
grupper reiser ut og dugnaden avsluttes den 30. april.
Husk dem med forbønn.
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1. - 8. april i Skien baptistkirke

Kunst- og kulturuke!

selv stille ut noen av sine
vakre ikoner.
Vi vil også nevne
Wencke May Vaagsnes
som kommer med tre
bilder. Hun er det
mange i menigheten
som kjenner godt, da
hun er gift med Frode
Vaagsnes, pastor i Stavanger Baptistmenighet.
De øvrige utstillerne er:
Helge Skippervold,
Katrine Hiis, Marianne
Semb, Kristin Pande,
Grete H. S. Øygarden,
Else Axelsen, Gerd
Grønsund, Merete
Mikkelsen, Line Kjønigsen,
Aslaug Steen og Berit
Brækken.

Ragnhild Grønseth ønsker at denne uken blir til en rik velsignelse for mange

Vi gleder oss over å
kunne ønske alle
interesserte velkommen til en hel
uke med utstilling
av malerier og ikoner,
de unges kunstutstilling, møte med
noen av kunstnerne,
kafe og musikk i
kirkens underetasje.
Dette skjer første
uken i april.

Tekst av Hilde E. Holm

Mange ulike utstillere!
Vi har fått med oss hele
14 utstillere som kommer med noen av sine
bilder til utstillingen.
Ekstra moro er det at
Tore Hogstvedt kommer.
Han er en meget anerkjent maler, og har hatt
flere store utstillinger i
inn- og utland. Tore har
en spesiell tilknytning til

oss, da han som ung var
aktiv i Skien Baptistmenighet, og han er
også utdannet pastor fra
Baptistenes Teologiske
Seminar. Vi gleder oss til
gjensyn med Hogstvedt,
og ikke minst, til å få
stille ut bildene hans,
forteller Ragnhild
Grønseth til Veiviseren.
Hun er sentral i gjennomføringen og planleggingen
av utstillingen og skal

En ny vår
Vi håper mange mennesker finner veien til
kirken vår og til utstillingen denne uka.
Tema vi har valgt er
«En ny vår».
Vi håper og ber om at
bildene vil være med å
skape undring og ettertanke, og bli til velsignelse,
sier Ragnhild Grønseth
til Veiviseren

Program
Lørdag 1. april kl.13:00
Åpning av kunst - og kulturuken.
Møt kunstneren Helge Skippervold.
Musikk ved Allison og Jeremiah Hurst.
Åpningstid: 13:00 -18:00. Kulturkafe’.
Søndag 2. april kl.15:00
De unges kunstutstilling åpner.
Møt kunstneren Katrine Hiis.
Musikalske innslag ved barn og Allison Hurst
Åpningstid: 15:00 - 17:00. Kulturkafe’.
Mandag 3. april: kl.18.30
Diktlesing ved Tove Baklie Jensen.
Åpningstid: 18:00 - 20.30
Tirsdag 4.april: kl.11:00 - 15:00
Åpen kunstutstilling
Onsdag 5. april kl.18:30
Møt kunstneren Tore Hogstvedt.
Åpningstid: 18:00 - 20:30. Kulturkafe’.
Torsdag 6. april kl.18:30
Kulturkafe med Tilja Band.
Åpningstid: 18:00 - 20:30
Fredag 7. april kl.11:00 -15:00
Åpen kunstutstilling
Lørdag 8. april kl.13:00
Møt kunstneren Katrine Hiis.
Musikk ved Julie Evensen Holm.
Åpen utstilling 12:00 - 16:00. Kulturkafe’.

K8

9

Kulturuka «En ny vår»

De unges kunstutstilling

Her vises god ferdighet med pensel og farger

Kathrine Hiis sammen med en flott gjeng med unge kunstnere

De unge i kirka bidrar
med egne kunstverk
til kunstutstillingen i
kirka 1.-8. april!
Tekst og bilder av Ingrid Eikland

To torsdager i mars har
det vært samlet en fin
gjeng unge «kunstnere»
som har under profesjonell veiledning produsert noen flotte malerier.

Kunstneren Katrine Hiis,
en av utstillerne, jobber
til daglig som aktivitetsleder i Seljord kommune
og har en master i formgivning, kunst og håndverk. Nå har hun delt
av sin kunnskap og gitt
mange gode male-tips til
en flott gjeng, som så ut
som de storkoste seg da
vi stakk innom.

I invitasjonen til maleworkshopen fikk de
unge vite at tema skulle
være «en ny vår», og at
de skulle ta med seg et
bilde som fikk de til å
assosiere med temaet.
Dette har de brukt som
inspirasjon til bildet de
har laget.
Søndag 2.april kl. 15:00
er det offisiell åpning av

de unges kunstutstilling,
og da kan du møte
kunstneren Katrine Hiis
som ved siden av ansvar
for de unges bidrag,

også vil fortelle om sin
egen kunst. Det blir også
musikalsk innslag og
drama av ungdom under
åpningen.

Inntektene fra salget av
bildene fra de unges
utstilling vil gå til menighetens misjonsengasjement i Sierra Leone.
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Kulturuka onsdag 5. april kl. 18:30

Tore Hogstvedt kommer til Skien!

Bilde av Siljanelva ved Auen

Tore Hogstvedt i dyp konsentrasjon med et av sine mange flotte malerier

Tore Hogstvedt er
født og oppvokst i
Siljan. Nå bor han
på Nordby i Rælingen,
sammen med sin kone
Merjem, hvor han
også har sitt atelier.
De har to voksne
sønner sammen.
Tekst av Tore Hogstvedt og
Kari Sæthre

Veiviser’n tok kontakt med og åndelige engasjement
Tore Hogstvedt og fikk gjennom sitt kunstneriske
oversendt informasjon om virke.
hans liv som kunstner.
Siden 1995 har Hogstvedt
Et lite utdrag
deltatt på utallige utTore studerte teologi på stillinger i inn – og ut80-tallet. Han skulle bli land. Så tidlig som i 1999
pastor i 1986, men han ble han antatt på Østhar de siste 22 årene landsutstillingen.
valgt å leve ut sitt sosiale

Som den impresjonisten
han er, og når været tillater
det, står han ofte ute og
maler små skisser. Større
malerier blir til i atelieret.
En omstendelig prosess
som kan pågå over flere
måneder.

Montreal og Toronto.

i utstillingsprogrammet.
Han har også inngått avtale
A.R.T. Revolution Taipei med Interiør-Galleriet i
i Taiwan, er en av de store Oslo.
juryerte kunstmessene i
Asia. Hogstvedt er den "Det er alltid naturen som
første og eneste nordiske motiverer meg. Fargene
maler som noen sinne har og lyset. Den har en kraft
deltatt. Han solgte flere og energi som jeg ønsker
Internasjonalt har han del- av maleriene der i 2015. å formidle. Naturen har et
tatt på utstillinger i Taipei,
universelt språk, på tvers
Versailles, New York,
Nyheter i 2017:
av nasjoner, etnisk oppBeverly Hills, Santa Monica, Husar Fine Art i Beverly rinnelse, religion og kultur"
Charleston, London,
Hills har inkludert Hogstvedt avslutter Tore Hogstvedt.
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Stavern 5. juli - 9. juli

BLINK - Baptistenes sommerfest

Årets sommerfesten
starter på onsdag 5.
juli kl. 11.00. Da åpner
resepsjonen på Fredtun folkehøyskole i
Stavern. Så meld deg
på og vær sammen

med storfamilien fra generasjoner med Jesus i
sentrum. Her blir det god
5. til 9. juli.
tid til å ha ferie, samtiTekst av Kari Sæthre
dig som du treffer gode
(og brosjyren Blink)
venner og får åndelig påfyll.
Baptistenes sommerfest Selve forhandlingene
er et møtepunkt, for alle begynner på onsdag og av-

sluttes torsdag ettermiddag.
Ulike gjesttalere
Torsdag kveld kl. 18.30
begynner sommerfesten
med stort åpningsmøte
for alle på Blink. Monica
Zeiffert, som er pastor
i Kristiansand, taler på
åpningsmøtet. Fredag
kommer Tomas Sjødin.
Han er pastor i pinseforsamlingen Smyrnakyrkan
i Gøteborg. Tomas er kjent
for sine bøker og tekster
som ofte tar utgangspunkt i det hverdagslige.
Lørdag kveld taler Dag
Eivind Noreid, som er pastor i Sandnes. Han er også
med på sirkus Ducano.
For alle generasjoner
Agnar Sæli, pastor i Tistedalen, 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.
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.

Programmet for sommerfesten!
Onsdag 5. juli
11:00 Resepsjonen åpner
14:00 Landsmøteåpning med gudstjeneste
17:30 Landsmøte - Tid for debatt
21:00 Kveld i teltet
Torsdag 6. juli
09:00 Landsmøte
18:30 Møte med felles start for alle på Blink
Tale av Monica Zeiffert
19:00 DUCANO
21:00 Kveld i teltet
22:00 Kveldsgudstjeneste
Fredag 7. juli
10:00 Alle sammen
12:00 Ulike seminarer
14:00 Årsmøte Baptistkvinnene
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Tomas Sjødin
21:00 Kveld i teltet
22:00 Konsert med Solveig Leithaug
Lørdag 8. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Ulike seminarer
14:00 Alle sammen - aktivitet
Fotballkamp mellom voksne og ungdom
14:00 Kvinneforum - Gjest: Linda Helen Haukland
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Dag Edvind Noreid
21:00 Kveld i teltet
21:30 På grensen til allsang
Søndag 9. juli
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste m/ nattverd
Utdrag fra programmet.
Eget barne- og ungdomsopplegg hele uka.
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Andreas Aasland forteller

Konfirmantene gjorde en forskjell

Sammen for Latvia

Montering av køyeseng

På familiebesøk

I vinterferien fikk vi
konfirmanter mulighet
til å dele ut matgaver,
klær og senger til
fattige barn og
familier i Latvia.
Tekst av Malin Midteide

satte stor pris både maten,
nye senger og vinterjakker.
Mest av alt så det ut som
om de satte pris på at
det var noen som tenkte
på dem, og kom for å
være sammen med dem.

Vi pusset også opp leiligMatgavene inneholdt bl.a.
heter i Ogre, og monterte
brød, pasta, ketchup, egg,
kjøkken på et leirsted i
juice, skinke, syltetøy og
utkanten av Riga. Familiene
søtsaker. Vi møtte mange
satt stor pris på oppustakknemlige barn som
singsgjengen, og leir-

kjøkkenet vil gi mye
glede for barna på sikt.
Samtidig ønsket vi å vise
kjærlighet og skape glede
i møtene med barna, og
ved å arrangere Happy
Day. Happy Day var en hel
kveld med sang, musikk
og lek. Barna ble malt i
ansiktet, kastet på blink
og fingerheklet. Senere
på kvelden serverte vi
pølser, saft, kakao og
kake. Deretter ble alle

Turen til Latvia har gitt
oss mange inntrykk. Vi
fikk oppleve både fine og
triste ting. Vi tenker at det
gjorde godt å hjelpe de
som trengte det mest- og
få være med og bety noe
for noen. Det var vanskelig
å se de store forskjellene
på vår hverdag og deres.
Jeg tror kanskje at noe av
det som påvirket oss mest
var alle kontrastene. Vi
bodde i Riga, på et fint
hotell. En times kjøretur
på utsiden, til en plass

som heter Ogre, fikk vi se
stor fattigdom og nød.
Familier som levde med
mye mindre enn de hadde
behov av, vi fikk møte
barn som levde i hjem
med rus og vold. Tross
mye trist, opplevde vi mye
bra som å være med på
ungdomsmøte, arrangere
«Happy Day» og å kunne
høre Tabita og Hellen sin
historie om hvordan de
hjalp til der borte.
En negativ ting som jeg

kjørt tilbake til hjemmene i Lativas historie, gjennom
sine etter en opplevelsesrik besøk på Okkupasjonsog gledefylt Happy Day. museet, St. Peterskirken
og Frihetsmonumentet.
Vi rakk også å få litt innsikt Hengelåsbroen midt i

tror de fleste av oss
merket må ha vært lukten
i leilighetene og generelt
der vi jobbet, men det
gjorde ingen verdens ting
når vi senere kunne se
alle smilene som ble gitt til
oss. Og at de små tingene
vi gjorde hadde en så stor
glede. Jeg tror vi alle sitter
igjen med mange tanker
etter turen, og kanskje vi
nå alle sammen kan bli
litt flinkere på å tenke
over hva vi bruker pengene
våre på.
sentrum ble et symbol
på de båndene som ble
knyttet mellom barna i
Latvia og konfirmantene
i Skien.
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Et flott døgn i kirken

Bedre sammen, med Jesubriller!

Ett av lagene fra kakekrigen

Heidi Traner Flatebø talte om kjærlighetstanken og viste Jesusbrillene i aksjon

Vi er Bedre Sammen,
fikk vi erfare 10. og
11.februar. I utgangspunktet skulle det vært
juniorleir på Vegårtun,
men på grunn av for
få påmeldte innen
fristen, ble den avlyst.
SBU arrangerte derfor
en Bedre Sammen –
helg, med Skien baptistbarn i kirken i Skien.

mye lavere leiravgift og
fordi det ble lettere å ta
med venner. Fra fredag
til lørdag var det 48 barn
og tenåringer og 12 ledere
og foreldre tilstede. På
lørdagskvelden var vi 85
samlet til fest.

Kikk offo og nattsafari
Helga startet med Kick off
oppe i kirkesalen. Heidi
Trainer Flatebø var
Tekst og bilder av Birgit Andresen leirprest og temaet var
Bedre Sammen. Et av
Det åpnet for at mange
bibelversene vi lærte, var
flere deltok, siden det ble
fra Forkynneren 4; 9-10:

Det er bedre å være to enn
én; de får god lønn for sitt
strev. For om de faller, kan
den ene hjelpe den andre
opp. I løpet av helga fikk
vi høre og lære om at
kjærlighetstanken vår
må bli fylt opp. Om vi tar
på Jesus briller, er det mye
lettere å se det gode vi
kan gjøre mot andre,
hjemme, blant venner, i
kirken eller på skole og
jobb. Fredagen ble avsluttet med nattsafari,
ute rundt kirken og med
god natt historie før vi

krøp oppi soveposene og Kakekrigen
prøvde å sove på sofaer og Etter lunsjen samlet alle
madrasser i underetasjen. barna seg i grupper for å
være med på kakekrigen
Ulike aktiviteter
(som vi også hadde, med
På lørdag hadde vi først stor suksess, på junioren samling i kirkesalen leir i fjor). Alle gruppene
med Heidi før vi delte fikk velge seg kakebunn,
oss inn i ulike aktivitets- tilbehør, fyll og pynt og
grupper. Noen dro på fikk oppgaven å lage en
skøytebanen, noen var kake med temaet, Bedre
ute og akte ved kirken, Sammen. Det ble utrolig
mens andre hadde sang- mange gode og kreative
gruppe, hobbygruppe, kaker laget på bare 20
kjøkkengruppe eller spilte minutter. Dommerne
brett spill. På kjøkken- Heidi og Birgit fikk en
gruppa lagde barna mange vanskelig oppgave med å
deilige desserter til festen bedømme kakene, så
vi hadde på kvelden.
det ble gitt flere ulike
Det ble et fantastisk
priser for den mest
dessertbord laget sam- kreative, klassiske, temamen med Kari Sæthre. tiske…osv.

Jesusbriller
Hele helga var det duket
for god mat. Anette
Stensbøl og Arnhild
Edvardsen vartet opp på
kjøkkenet til den store
gullmedaljen. På lørdagskvelden hadde vi kjempefest med deilig varmbuffet med jegergryte,
pizzasnurrer, kylling og
mye annet godt i tillegg
til det fantastiske dessertbordet. Foreldre var invitert til å være med og
de barna som ville, opptrådde med sang, sketsj
og lek. I tillegg fortalte
Heidi om kjærlighetstanken og Jesus-brillene.
Det var en kjempemorsom fest med engasjement fra både barn, ungdom og voksne.
Bedre Sammen
Om det blir Bedre Sammen helg neste år og
om den kommer til å
hete det, det vet vi ikke.
Men at vi er bedre sammen, det både lærte og
erfarte vi denne helga.
Vi trenger å være sammen
og har det også mye
morsommere sammen.
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Englehuset
Keramikk og Ikoner
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf. 928 85 721

 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

Medarbeiderfest tirsdag 14. mars

Alle er like viktige!
I kirka vår har vi fokus
på at alle er vi medarbeidere. Eneste
kriterie … kirka er
ditt åndelige hjem.
Alle er vi like viktige
om vi sitter i salen
eller står på plattformen. Om vi taler,
synger, vasker, er på
kirkekaffen eller
synger i kor… alle er
vi Guds redskaper
her på jord.
Tekst og bilder av Kari Sæthre

 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

Kvelden var full av overraskelser og masse gøy.
Lattermusklene fikk seg
en skikkelig omgang.
Vi bidrog alle med mat
til det flotteste koldtbord du kan tenke deg.
Birgit Andersen og co
ledet an. Ulike musikkinnslag kom på løpende
bånd. Englene Gabriel
og Ariel dukket også opp
og las et flott dikt som
Lilly Agathe Røsche
Pedersen hadde skrevet
i 2012. Odd Kløverød
delte ut diverse priser og

Bente Hoppestad hadde
gode Ord om Gud i
hverdagen. Anders
Dønnestad avsluttet
kvelden med sangen
«Himmelvei»! Nydelig!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Fasteaksjonen 2. - 4 april!

Regnbuelysa i fastetiden !

Frem til palmesøndag vil regnbuelysa
bli tent. Regnbuelysa
setter fokus på fastetiden og fasteaksjonen som i år har
mottoet - Ja vi elsker
dette vannet.

spes. på å kunne gjøre
noe godt uten å fortelle
det til noen. Det oransje
lyset ble tent med tanke
på at vi skulle ta oss til
mennesker vi vanligvis
ikke bruker tid på. Vi
hadde fokus på forandring. Det gule lyset ble
Fra askeonsdag til påske tent for rettferdighet.
er det sju uker, samme Grønn er håpets farge
antall som vi har farger i og HÅP var fokus den 3.
regnbuen. Da det røde søndag i faste. 4. sønlyset ble tent tenkte vi dag i faste hadde fokus

på vann og lyset var
blått. 5. søndag i faste har
lyset fargen indigo. I
uka føre har det vært
fokus på innsamling og
bøssebæring. På palmesøndag er lyset fiolett
og vi har fokus på den
«stille uke» som vi går
inn i.
Ordspr. 17:17 En venn
viser alltid kjærlighet, en
bror er født til å hjelpe i nød.

