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Andaktshjørnet - Vidar Bergsland
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
Harald Dønnestad
920 13 186
Økonomi
Thorbjørn Andersen 450 01 995
Familie
Anette O. Bergsland 971 46 124
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
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

H2O - selvfølgelig!
10 skritt fra senga til dusjen,
lenger er det ikke. Jeg
skrur på vannet, det går
noen få sekunder før det
varme vannet er der og jeg
stiller meg inn under velgjørende rennende vann.
...Toalett besøk … drar i
snora, vannet fosser, og alt
forsvinner. Glasset kommer
fram fra kjøkkenskapet
og dagens inntak starter
med et glass kalt vann, det har blitt en vane
gjennom mange år.

skriker. Snøen ligger metertykk og vel så det dette
året. Jeg lurer på hvor mye
vann det kommer til å bli
når snøsmeltingen endelig
begynner for alvor, men foreløpig er det snøkrystaller
overalt, - frossent vann.

Enda et glass vann for å
svelge er par piller og
dagens gjøremål begynner
for alvor, men kommer på
i farten at oppvaskmaskinen
er full, så jeg setter den på
og registrer at den er i gang
En morsom mann sa: Vidar, når ventilen åpner og slipper
jeg ligger våken store deler vannet inn i maskinen.
av natten og gleder meg
til frokost! Dagen startet Oi, nå hadde jeg nesten
for han med høydepunktet, glemt den ene blomsten
- frokost. Jeg er helt enig! jeg lovet å passe ekstra
4 dl kalt vann i en kjele godt på, den som helst
pluss 2 egg i 7 min. gir skulle ha en skvett hver
perfekt resultat. Vann på dag, men som hittil har
vannkokeren og valget overlevd på hver 4 dag.
Den roper etter vann for
er fritt; kaffe eller te.
Frokoster skal være sittende bladene er blitt litt slappe.
og vare lenge! I løpet av
frokosten kaster jeg mange Når jeg passerer flyplassen
blikk opp på fuglebrettet er det byggearbeider. En
som nå i vintertida er travelt betong - bil står ved veien.
besøkt av meiser og nøtte- Sjåføren farer rundt med

vannslangen for å spyle av
betongrester så de ikke
skal feste seg til utstyret.
Jeg skal på et lite besøk og
vil ha med blomster, noen
avskårne. Etter at buketten
er klar, tulles papir rundt
blomsterstilkene og blomsterdamen dypper hele greia
ned i ei bøtte med vann
så papiret blir gjennombløtt. Blomster skal ikke
være uten vann selv en dotter dukker opp over åskammen og snart kommer
kort tid sier hun.
det vel noe ned, regn eller
«Du tar vel tid til en kopp sludd, temperaturen ligger
kaffe?» Spørsmålet er ikke i null område. Hadde jo
besvart før det tappes vann, faktisk vært greit om snøen
for å slå på kaffetrakteren. kom ferdigmåket for en
Det ble ikke den eneste gangs skyld,- jeg har ikke
mer plass å skyve snøen
koppen den dagen.
på. Akkurat nå lurer jeg
Middagen nærmer seg. på om jeg kommer til å
Jeg tapper vann i kjelen slippe plenklipping til
og setter på poteter. Vrir sommeren.
opp kluten i lunkent vann
og tørker av bordet. Så er En liten strekk på sofaen,
det sausen. En klatt smør, maten må fordøyes og
litt hvetemel brunes og tankene flyr… Vann,
en liten liter vann. Saus vann og atter vann. 70 %
rundt oss og i kroppen
må man ha! Vann til
maten, takk, det er det vår. Liv og vann hører
sammen. Vi omgir oss og
aller beste i lengden.
bruker vann til innvortes
Blir det solgløtt i dag tro? og utvortes bruk fra morgen
Neida, - noen mørke sky- til kveld, i store mengder.

Tanken kommer som flytende på ei fjøl, eller kanskje
er det Den Hellige Ånd
som taler om mannen
som sa:
”Jeg er det levende vann!”
Han er like livsnødvendig
som vannet! Nærværende
overalt i det daglige livet!
Han rengjør livet og slukker
livets tørst. Jesus er livets
kilde!
Jeg kjenner meg tørr i
halsen, - svelger og
rensker stemmen til et
forsiktig: Halleluja,
takk Jesus for at du er
livets vann!
Med hilsen om en God
påske fra en Jesus - tørst
Vidar-prest.
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Mitt
sangvers
Mi Mi Naw

Vi gratulerer
20 år
Daniel Jupiter Harris, 20. juni
30 år
Sara Bunting, 15. april
40 år
Gideon Naung Aung, 8. mai
Tove Holst Skyer, 12. juni
May Linn Heimholt, 25. juni
50 år
Tang Ting Za Thang, 5. mai

I came to You with my
heart in pieces. And found
the God with healing in His
hands. I turned to You, put
everything behind me.
And found the God who
makes all things new.
I looked to You, drowning in
my questions. And found the
God who holds all wisdom.
And I trusted You and stepped
out on the ocean. You caught
my hand among the waves.
Chorus:
Cause You're the God of all
my days. Each step I take
You make a way. And I will
give You all my praise.
My seasons change, You
stay the same. You're the
God of all my days.

60 år
Christer Lilienberg, 11. mai
Geir Håkon Eikland, 23. juni
Nichtingale Shein, 30. juni
70 år
Grete E. Moen, 6. april
Gunn E. Bohmann Olsen, 24. april
92 år
Mary Kjeldby, 14. juni
94 år
Oddlaug Landsverk, 11. mai
Nye medlemmer
Negin Ghadirfar, 17. desember 2017
Arvin Sayadi, 17. desember 2017

Døde

Ronny Hultgren, 23. desember 2017

Årets konfirmant Lucelie Jose har ordet.

Mitt synspunkt om Latviaturen!
Først og fremst vil jeg si
at denne turen var veldig
inspirerende og ekte. Den
ga både glede og sorg, men
sånn er livet. Fullt av følelser,
fattigdom og grådighet, men
man må ikke glemme det
gode også, som glede,
felleskap og kjærlighet.
Jeg trodde helt ærlig at
denne Latviaturen skulle
være grei og ikke sette så
mye i perspektiv, bare
hjelpe folk i å få en litt
bedre hverdag. Jeg visste
at det fantes fattigdom,
men jeg visste ikke at
nettopp det, skulle forandre en del av meg.
En av grunnene var da vi
var på hjemmebesøk. Jeg
trodde folk bodde i vanlige
leiligheter som kanskje
var litt nedslitte eller dårlig
med strøm, men jeg tok
feil. I det ene huset var
det ingen isolasjon, ikke
noe bad, kjøkkenet hadde
ikke engang ordentlig
kjøkkenbenk. Og det
verste av alt var at de

Lucelie Jose

brukte bare ett rom der
de sov, så på TV, spiste
og kledde på seg. Alt.
Jeg blir veldig lei meg over
å se at folk bor sånn med
tanke på at jeg ikke kan
gjøre noe med det + med
at det bor barn der.

Begge faktisk! Nettopp
fordi jeg elsker barn. Jeg
tatoverte de og flettet de
og lekte med de og vi satt
sammen under samlingen
og det var bare vidunderlig.
Det var så koselig, i hvert
fall da vi spiste sammen
og prøvde å kommunisere
med kroppsspråk. På
slutten av begge Happy
Day `ene, delte vi ut mat
i matposer og jeg ble litt
trist med tanke på hva de
må vende tilbake til og hvem
vet hvor dårlig de har det
hjemme. Jeg ble glad over
at vi kunne gjøre det og
sette barna først i alt.

Det var også gøy å bli bedre
kjent med de andre konfirmantene, lederne, Tabita
og Modite og hvorfor de
gjør det de gjør og selvfølgelig latviske ungdommer
i min alder. Le sammen, lære
forskjellige ord og snakke
om mange forskjellige ting.
Pizzakvelden, ungdomssamlingen i kirken, shoppingsenteret. Det var moro. Jeg
Jeg ELSKET Happy Day. hadde SÅ gjort det igjen!
Lufta var heller ikke bra.
Det at de måtte gå ut for
å gå på do ga vel mest
inntrykk på meg når vi
snakker om hjemmebesøkene. Det var vel
lukter og syn som fikk meg
til å ville trekke meg ut av
huset, men da jeg faktisk
så tilstanden der, glemte
jeg alt annet.
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Nesten 40 personer med på årets tur til Latvia

Ny konfirmanttur til Latvia!

Jonathan hjelper barna med å lage verktøykasse

Kunne du tenke deg
å jobbe med noe
praktisk på et nyinnkjøpt dagsenter for
barn? Være ei uke
sammen med ungdom og voksne fra
vår menighet i Skien?

Dele ut mat til fattige
familier? Ha menighetsfellesskap med
baptistmenighetene i
Riga og Ogre? Arrangere hyggekvelder for
vanskeligstilte barn?
Hvis svaret er ja på

noe av dette, kunne
du kanskje bli med
på tur i vinterferien
2019??
Tekst Odd Kløverød
Foto Per Christian Holm

Praktisk arbeid
Nesten 40 personer ble
i år med da vår menighet
for 2. gang arrangerte
konfirmanttur i vinterferien. Turene har kommet
i stand som et resultat
av kontakter Solveig
Bergsland har fått gjennom
mangeårig hjelpearbeid i
området. For bare noen
måneder siden kjøpte
hjelpeorganisasjonen
hennes, et stort bygg i
byen Ogre, ca. 40 minutters kjøring fra Riga.
Her skal det bli et dagsenter for barn og ungdom; et sted der de kan
komme og få omsorg,
varme, mat, dusj, leksehjelp….
På årets tur ble det derfor
mer fokus på praktisk
arbeid enn i fjor: Senteret
må settes i god stand!
Vår bussjåfør fra Lyngdal
kjørte oss derfor hver dag
fra det fine hotellet vårt i
Riga og inn til senteret.
Her hadde pastoren vår
først ansvaret for en samlingsstund, før han tok
ansvaret som arbeidsleder!
Det ble gjort mye praktisk
de tre dagene vi jobbet

Johannes og Christian lager en ny vegg!

der. De 12 konfirmantene
våre, brukte mest tid på å
male vegger. De fleste
hadde ikke malt noe særlig
før, men det ble bra!
I tillegg ble det satt opp
en ny vegg i det som nå
skal bli musikkrom – og
noen trosset kuldegradene
og jobbet i garasjen. Det
var fint både for ung-

dommene og de voksne
å se at jobben de gjorde
førte til at flere rom på
senteret fikk et løft!
Møte med lokale
barn og ungdommer
Selv om turen til Latvia
varer ei hel uke, blir det
likevel ikke så mye tid
som en skulle tro. I og
med at vi har buss; bl.a.
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vi pakket i forkant. På
et annet sted her i bladet,
leser du om hva en av
våre 12 konfirmanter,
Lucelie Jose, sier om hva
hun synes om turen –
og særlig om «Happy
day». To kvelder ble det
også mulig for våre ungdommer å møte noen
av ungdommene fra
Ogre Baptistmenighet.
Mange inntrykk
Siste dagen i Ogre delte
alle litt om hva de syntes
om turen. Da vi kom hjem
til Skien, gjorde mange
det samme i kirka. Alle
ga veldig positive tilbakemeldinger, og det blir
mange ulike inntrykk
gjennom ei slik uka.

Spabehandling på «Happy day»

for å få med alt vi skal
gi bort, bagasje, verktøy
osv., går det mye tid til
transport. Selv om det
er avreise fra Skien
lørdag 05.30, er vi ikke i
Riga før 11.00 på søndag.
Torsdag kl. 17 går båten
hjem igjen.

Likevel ble det flere møter
med barn og ungdom.
To ganger arrangerte
våre ungdommer – veldig godt regissert av
Birgit Andersen – hyggekvelder, «Happy day»,
for barn fra vanskeligstilte
hjem. Her var det tilbud

om fiskedam, snekring
av verktøykasse, spill,
pilkast på ballonger,
ballongfigurer, spabehandling + mye mer.
Alle fikk også et måltid
mat, og alle familier fikk
med en mateske hjem.
Esken med mat hadde

Fellesskapet på bussen,
båttur med flott buffet,
show, dans og overnatting
på lugar, gudstjeneste i
Riga, ungdomsmøter,
oppussingen på senteret,
«sightseeing» i gamlebyen
i Riga, det fine hotellet i
Riga….

Fiskedammen på «Happy day» var populær!

nadsarbeid på senteret.
Neste vinter blir det
høyst sannsynlig ny konfirmanttur – i alle fall
hvis vår dyktige sjåfør
fra Lyngdal er klar med
den fine bussen sin! Da
åpnes det igjen for at
alle som vil kan være
Likevel trakk de aller Dugnad i april
fleste fram møtene de Allerede i april drar en ny med, og da er kanskje
hadde hatt med barna – gjeng over, fra vår menig- DU klar??
eller med familiene, da het. Da blir det mer dugde var i ulike leiligheter
og delte ut matesker.
Smilene, luktene, fattigdommen, takknemligheten; det er mye som
fester seg hos våre unge
– og selvsagt hos de voksne.
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Menighetsleder Harald Dønnestad har ordet.

Menighetsnytt!

Leie av
Luksefjellstua
 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

915 02610

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

Konfirmantene gjennomførte en vellykket tur til
Latvia i vinterferien. Det
er spennende å se hvordan
samarbeidet med Ogre
baptistmenighet og Tabitasenteret utvikler seg.
En gruppe mannfolk
fra menigheten, med Per
Christian Holm i spissen,
vil reise bortover igjen
etter påske for å besøke
menigheten og utføre
utbedringer på senteret.
Telemark Chin Baptist
Church har fått pastor i
18 % stilling. Han heter
John Tha Cung, og bor
foreløpig i Oslo, og vil i
første omgang være i Skien
2 helger i måneden. Vi
gleder oss med TCBC,
ønsker han hjertelig velkommen til menigheten,
og Guds velsignelse i tjenesten. Vidar Bergsland
har allerede hatt flere
samtaler med han. En utfordring vi allerede har delt
med han, er arbeidsmålet
vi har satt oss og bekymringene vi deler vedrørende
andregenerasjonen.
Baptistsamfunnets leder-

konferanse og pastorsamling ble avholdt i
Drammen 9.-11.mars
med rekorddeltagelse.
Temaet var «Skapt til
fellesskap». Mange ulike
og gode talere; blant annet
våre egne Simen Andersen
og Sveinung Vaagen.
Seminarene man kunne
velge blant var både inspirerende og til ettertanke.
Du kan se noen av seminarene på www.baptist.no.
Knut Idland, en av foredragsholderne på lederkonferansen, ledet en
menighet etter prinsipper
og verdier vi ønsker skal
prege en familie. En naturlig del av det å være en
familie er blant annet å
bidra og dele. Det er med
på å skape tilhørighet,
identitet og mening, var
noen av hans poenger.
5. juni er det valgmøte.
Det vil være behov for
nye personer i de fleste
utvalg. Vær åpen og be om
Guds vilje om noen i valgkomiteen skulle spørre
deg om en tjeneste for
en periode eller to.

Barne- og ungdomsarbeidet har store planer for en
«Supertorsdag» fra høsten.
De ønsker å se både barna
og ungdommene komme
sammen på torsdagene.
Dette må vi støtte opp om!
Kanskje spør de om hjelp
til noe, kanskje spør de
om forbønn, kanskje spør
de om du bare kan være
der en time eller to. Barna
og ungdommene er utrolig
viktige for oss. Kanskje
Gud har noen tanker for
deg på torsdagene?
Rick Warren snakker i sin
bok «Målrettet menighet» om menighetens
hensikter. Han mener at
en sunn menighet vokser
seg nærmere hverandre
og nærmere Jesus gjennom
tilbedelse. Ikke bare på
søndager, men hver dag
og i alle livets situasjoner.
På neste menighetsmøte,
17.april, vil vi ha fokus på
blant annet dette.
Men først skal vi feire
påske: Guds sterkeste
kjærlighetserklæring
til oss mennesker!
God påske!

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Helgen 28. - 29. april!

Alle Sammen- sjef kommer på besøk
Helga 27.- 29.april får vi
besøk av Agnar Sæli og
Blink-teamet fra Tistedal.
Agnar er pastor i Baptistkirken Elim i tillegg til å
jobbe i Ungbaptist med
Levende Tro og Alle Sammen gudstjenester. På
Blink i Stavern, har vi de
siste sommerene fått oppleve fantastiske Alle Sammen
gudstjenester der Agnar
er Alle Sammen-sjef. Nå
har vi mulighet til å få en
smak av dette i vår kirke.
Med seg har Agnar hele
eller deler av lovsangsbandet, også kjent som
Blinkteamet.

Agnar Sæli sammen med Sirkus DUCANO på BLINK

nester en gang i måneden som er søndag 29.april
og det trengs flere med- kl.11.00.
arbeidere for å få til dette.
Denne helga har du altså
På lørdag vil Agnar ha mulighet til å få smake på
seminar om Alle Sammen hvordan det kan være å ha
konseptet og Alle Sam- tjeneste på denne måten,
men-workshop. Du kan enten det er i drama, sang,
Med denne helgen ønsker være med på både seminar lyd /teknikk osv. Du kan
vi å gi Alle Sammen
og workshop eller en av være med på workshopen
gudstjenestene våre et delene. På workshopen enten du er 9 eller 70 år.
«ansiktsløft». Vi ønsker å vil vi blant annet planlegge Si fra til Birgit Andersen
ha Alle Sammen gudstje- og øve på gudstjenesten dersom du blir med.

