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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
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

Køøøøøøøøø…!
Jeg er ikke vant til
kø! Jeg liker ikke kø!
Jeg kommer nok aldri til å venne meg til
kø, -tror jeg!
Bilkø
Kø er en prøvelse for
tålmodigheten. Kø er
bortkastet tid! Kø er
sløsing med dyrebare
resurser! Kø er en utfordring for tanken og
hjerte. Tanken prøver
løsninger: Går det an å
kjøre en annen vei?
Hjertet reagerer med
sette opp blodtrykket.
Jo saktere køen går jo
fortere går hjertet, merkelig.

Jeg tror det er en måte
å tjene penger på, spare
arbeidskraft og lønninger.
De tjene på mine tellerskritt i telefonen. De
slipper også unna en del
spørsmål fordi kunden
gir opp eller finner andre
løsninger, i stedet for å gå
veien om kundeservice.
Vi orker ikke vente og
spanderer heller noen
hundrelapper bare for å
slippe køøøøøøøøøø
og frustrasjonene. Tid er
penger, og i det perspektivet kan det jo kanskje
forsvares.

Helse - og tannlege kø
Venteliste… ”Du har
fått plass om 3 måneder.
Du kan nå velge fritt et
Telefonkø
annet sykehus, gå på nett
”Vi har for tiden stor
og sjekk ventelistene.”
trafikk” eller for lite
bemanning pleier jeg å ”Vi kan ikke finne noen
time for deg før om 14
si til meg selv. Ringer
du på nytt kommer du dager siden du ikke er
bakerst i køøøøøøø..en. kunde her fra før…
Kundeservice heter mange dessverre, du må prøve
av de telefonene, - men et annet sted.” Da blir
det finnes jo ikke service. tannpinen lang!

Mange kødannelse
”Den som venter på
Herren , …!”
Jeg trodde ikke det var
køøøøøøø der i alle fall!
Men livet vitner om noe
annet! Mennesker som
står i køøøøøøø over
hele verden og venter
på så mange områder av
livet: fred, en ny kropp,
en utfrielse fra mektige
herskere over våre liv,
begjær, makt eller at de
er fanget i luksus eller
fattigdom. For den som

har ører er det ikke så
vanskelig å høre at
verden hyler i smerte.

Men det er ikke kø hos
Gud. Som Hans barn har
jeg førsteprioritet og jeg
vet at jeg alltid er i Hans
Ingen kø hos Gud
tanker og at Hans øye
Den som venter på
ser meg. I det ligger
Herren,… får ny kraft! hvilen, ikke stresset. I
Jeg trenger den kraften, det ligger tryggheten,
som har sitt utspring i ikke ubehaget. Jesu navn
håpet og vissheten om er døråpneren like inn
Guds gjenopprettelse.
til Faderen, som alltid
Jeg ønsker å lære meg
har en åpen dør.
bedre å vente.
God sommer
Kanskje de andre køene Vidar-prest.
kan være en slags trening?
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Mitt
sangvers
Per Christian
Holm

Vi gratulerer
30 år
Gabriel Tiren Stephen, 14. juli

Gudstjenesten 14. mai

Årets konfirmanter med ledere!

40 år
Paul Arnt Nilsen, 4. august
Elisabeth Strand Hansen, 16. september
Rakel Anette Johansen, 16. september
Født
Aya Mya San og Tial Tong Boi Hnin, en jente,
Anna Lung Hnem, 31. mars
Ida og Tomas Fhager, en gutt, Adrian, 6. april
Shee La Paw Thein Mya og Joseph Htun, en gutt,
Carlos, 2 juni
Døpt
Rahim Satarzadeh Als, 9. april

Bare på grunn av
din nåde.
Bare på grunn av
ditt blod.
Far tett til deg
får jeg komme.
Bare fordi du er god.
I dine kjærlige armer,
nåde og få.
Tett til ditt
bankende hjerte.
Får jeg lov
å komme nå.

Opptatt som nye medlemmer
Alla Aleksandravicene, 26. mars
Mohammad Reza Mohammadi, 26. mars

Døde

Inger Sølvi Lysø, 12. mai

Sommersøndager!

I sommer blir det møte kl. 18:00
i kirken underetasje, følgende søndager:
18. juni, 25. juni, 2. juli, 16. juli, 23. juli, 30. juli,
6. august og 13. august. Vi samles til kaffe og noe
og spise. Deretter blir det møte med bl.a. sang,
vitnesbyrd og andakt
Alle er velkomne!

Foran fra venstre: Miriam Trovi (leder), Malin Midteide Løkken, August Philip Keysarn
Hem, Hrang Nawl Thang Za Thang, Vetle Skyer og Aleksander Viumdal.
Midten fra venstre: Andreas August Aasland, Tiril Marie Vikje Tokerud,
Selma Christin Karlsen og Robert Alexandravicius (leder)
Bak fra venstre: William Wright Lia, Anders Vala Jacobsen, Jon-Martin Sandmo, Jørgen Stykket.

Valg

av Kari Sæthre

Valgmøte i Skien baptistmenighet 6. juni gav følgende resultat, med funksjonstid fra 1. august 2017.
Tjeneste - og familieutvalget
mangler fortsatt ett medlem hver. Valgkomiteen
arbeider med dette.

Strategiutvalget:
Harald Dønnestad
(menighetsleder), Jan Sæthre
og Mette H. L. Aasland
Tjenesteutvalget:
Ragnhild N. Grønseth (leder)
og Trond Hjort
Økonomiutvalget:
Thorbjørn Andersen
(leder), Reidun Johannessen
og Solfrid Bergsland
Driftsutvalget:
Jarle Stensbøl (leder), Rolf

Flatebø og Tormod Bergsland.
Familieutvalget:
Anette O. Bergsland (leder)
og Trine Raflund Bassebo
Sekretærer:
Odd Kløverød og Mette
H.L. Aasland.
Revisorer:
Eli Bakkevoll og Jarle Øygarden
Valgkomité:
Heidi Kløverød (leder), Tove
Baklie Jensen og Trond
Vegar Bergsland.
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Dugnad i Sierra Leone 18. mars til 30. april

Tonko Limba!

Thor Arne Erikstad fra Ålgård i prat med barn i Mile 14 Batist Church

Fem grupper og totalt
14 enkeltpersoner
er tilbake igjen fra
misjonsdugnad 2017.
Ålgård, Trondheim,
Hamar, Oslo og Skien
var representert på
tur til et varmt, frodig
og gjestfritt område
nord i Sierra Leone.

og jobbe sammen med
Philip Kaiba Kamara og
kona, Hawa. Philip er pådriveren og misjonæren,
inspiratoren og samlingspunktet for misjonsarbeidet i Tonko Limba.
Han kan kulturen,
språket, har teologisk
utdannelse og har
vunnet stor tillit blant
av Åge Skyer, Bjørg Hafredal og lokalbefolkningen. Vi
Anette og Jarle Stensbøl
som fikk reise, bidrog
Philip Kaiba Kamara med praktisk hjelp og
I Tonko Limba fikk bo hos utstyr, midler og lønn.

De lokale står på!
Det utføres viktig arbeid
hver dag i disse landsbyene. 3 kirker, som
lokale krefter selv har
bygget opp, ble ferdigstilt med maling utvendig
og innvendig, benker og
talerstoler, alle klare til
bruk. Pastorer og kirkemedlemmer hjalp til. De
hadde for øvrig gjort alt
det tunge byggearbeidet
ferdig før den norske
dugnadsgjengen kom.

Snekkerne i gang med produksjon av benker

Nevnes må også arbeidsomme og sterke snekkere,
som med håndsag splittet
materialer, høvlet rue
planker og snekret gode
kirkebenker, talerstoler,
foruten hyller til klinikken.

velser, brylluper, leirer
osv. Kirkene er ofte det
eneste bygget i landsbyen hvor flere kan
samles samtidig.

Ebola epidemien
Under Ebola epidemien
Kirkene er viktige!
var kirka i Kadaloo, en
Disse kirkene er ikke av kirkene fra prosjektet
bare kirker, de fungerer i 2013, helt avgjørende
også som et slags kultur- for hjelpeorganisasjoner
hus, med mange aktivi- og militæret. Folket
teter. Her samles folk i Kadaloo var meget
til møter, bibeltimer, hardt rammet av Ebola,
barneaktiviteter, begra- og hele landsbyen ble

fysisk stengt av militæret.
De hadde kirka som
hovedkvarter sammen
med helsepersonell som
til slutt klarte å stanse
epidemien.
Fødestua!
I tillegg til arbeidet med
kirkene, var planen å
pusse opp ei fødestue
og få inn nyere utstyr.
Det ble en helrenovert
klinikk tilslutt. Fødestua,
en korridor, og et observasjonsrom ble malt og
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selvfølgelig, men dette var
helt fantastisk likevel.
Fra å stå med lommelykt
i munnen, når de måtte
bruke begge hender, til å
få lys i mange rom og
ganger, ble det en utrolig forskjell.
Det ble kjøpt inn 4 madrasser og 3 senger fra
et sykehus i Freetown.
Disse var i følge Hawa,
(kona til Philip) noe av
det bedre, som var mulig
å få tak på i Sierra Leone.
Her hjemme ville dette
utstyret blitt kastet. Men
de ansatte på klinikken
jublet da de fikk det, for
det var bare en brukbar
seng fra før.
Nesten hele bygget ble
malt utvendig. Hele eienMalearbeid utvendig på klinikken. Ny septik brønn i forgrunnen.
dommen ble ryddet, Vi
ønsket å vise dem hvor
flislagt. En stor septik «himmelsk forandring», viktig det er å holde det
brønn ble gravd, kanter mente de. Solcellepanel rent rundt seg. Det er i
murt opp og lokk støpt. på taket, driftspanel og dag altfor lettvint å kaste
Inne på fødestua ble det
batteri ved føden ble ting fra seg, slik at søppel
bygget dusj og toalett,
montert. Tilsammen 11 flyter rundt mange steder.
med rør ut i tanken. Før lamper ble montert. I
måtte de som skulle el- tillegg fikk de ei oppladbar Klinikken er viktig!
ler hadde fått barn ut
arbeidslampe som kunne På klinikken var det et
av bygget, over gårds- tas med der det var behov. yrende liv hver dag. De
plassen og inn på uteDet hadde vært behov fødende kom, fødte sine
doen. Dette ble en
for 8 - 10 lamper til
barn og dro hjem til fots

eller på motorsykkel,
6 timer seinere ved
ukompliserte fødsler!
Det eksisterer et bra
vaksinasjonsprogram i
Sierra Leone, og barna
får stort sett de samme
vaksinene som barn får
her hjemme. Mødrene
kommer da til klinikken
i Sella Kafta, som dekker
mange av landsbyene i
Tonko Limba distriktet.
Der samles de også til
undervisning på vaksinedagene. Både Annette
Stensbøl og Bjørg Hafredal fikk oppleve en sånn
dag på klinikken.
Babytøy
Anette og Bjørg hadde
fått med seg mange
gensere og drakter
som flittige damer her
hjemme hadde strikket
og gitt til dem. På klinikken
ble disse gitt videre til
babyene og mammaene.
De ble veldig glade for
klærne og viste det
med sang og dans.

alle landsbyene i distriktet.
Det var representanter
fra hver landsby som ble
lært opp til å kjenne igjen
symptomene på de vanligste sykdommene som
rammer innbyggerne, så
som diaré, malaria og
Helseundervisning
Det er langt til lege og lungebetennelse. De
sykehus i Tonko Limba. lærte også å gi nødvendig
På klinikken underviste de førstehjelp. Det var et slikt
også helsearbeidere fra kurs over flere dager, da

Utdeling av tøy til nyfødte.

de siste gruppene jobbet
der. Det var mange som
kom og uttrykte sin takknemlighet for arbeidet
som ble gjort.
Ulike kulturer
Under «åpningen» av
klinikken var det masse
mennesker samlet. Det
kom også noen trommedamer, som trommet
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i vei og alle kvinnene
sang og danset. Dette
varte og rakk, og pastor
Patric som skulle lede
seremonien syns det dro
litt ut. Etter rådslagning
med noen Imamer var
det en av dem som strakk
seg over til dem og puttet
noen sedler i hånda på
de som ledet «allsangen».
Da stoppet de. Men etter endel taler var det
en som antakeligvis sa
noen sannhetens ord,
for damene begynte å
tromme igjen. Taleren
fikk ikke sagt noe mere,
og det endte med at de
måtte strekke seg over
til damene igjen og betale
enda mere for at de
skulle roe seg ned.

Godt arbeidslys er viktig i arbeidet på klinikken.

Alle samarbeider
Muslimene i hele dette
området er veldig glade
for alt som blir gjort.
"Dere gjør alt dette for
oss alle, ikke bare for
de kristne" sa de under
«åpningen» av klinikken.
«Vi er alle brødre, vi har
ingen motsetninger» sa en
av lederne fra landsbyen.

Menighetene vokser
Vi håper ikke disse prosjektene slutter her. Det
startet med 8 kristne da
Philip begynte i Tonko
Limba. Nå er det over
1000 døpte medlemmer
og 8 nye kirker i Tonko
Limba distriktet. Opplæringsarbeid og utdanning av pastorer pågår.
Vaksinasjon og fødselsunderving på klinikken.

Nye kirker er ønsket i
Kaboto Kabonka, Matatui,
og Madina. Philip har
fortsatt planer og tro på
videre arbeid i regionen.
En videregående skole
er også høyt prioritert,
men her håper vi at
næringslivet her hjemme
kunne være med å bidra.

Fødestua etter den er renovert. Nytt flisebelagt gulv, nymalte vegger, ny fødestol og senger.

denne gangen er takknemlige for all hjelp fra
både pastorer, kokker,
snekkere, malere, vaskehjelp, vannbærere og
sjåfør. Philip og kona,
Hawa, sto på i alle disse
ukene for at vi kunne
være mest mulig effektive.
Kveldene ble avsluttet
foran sprakende bål med
Takknemlighet!
lysende stjernehimmel
Vi som var i Sierra Leone over oss og gode mulig-

heter for samtaler og
refleksjon.
Takk til alle som har
husket på oss mens vi
var på tur, for alle
«lykke til» og «god tur»
ordene vi fikk. Dere har
alle vært med og bidratt!
Alle innsamlede penger
fra kollekt, loddsalg og
kirkekaffe, gjør arbeidet
i Tonko Limba mulig.
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jeg knapt nok fikk takket
menigheten og alle som
bidro med penger! Jeg
får benytte sjansen til å
takke nå, ler Vidar.

Fikk ny el - sykkel på gudstjenesten 7. mai!

Pedalpresten!

Masse godhet!
-Det var faktisk overveldende, og så kom den
ene etter den andre opp
med lapper som sa noe
om meg. Jeg tok det som
en kjærlighetserklæring,
og alle de kommentarene
gir meg styrke og frimodighet. Det var veldig
fint for meg at så mange
ga uttrykk for at jeg betydde noe for de, og jeg
må si at dette bidro til
at jeg er ble enda mer
glad for den tjenesten
jeg får lov til å stå i.

Klar for ut i det fri!

- Jeg ble totalt overrumplet! Vidar
Bergsland ler og
rister på hodet av
«seansen» da han i
etterkant av en gudstjeneste for en drøy
måned siden ble
bedt om å komme
opp på plattformen.

glemt eller om jeg skulle
ha sagt noe; jeg lette
febrilsk i hodet for å
– Jeg skjønte ingenting!
finne en årsak til at
Alle i salen så jo Richard
Harald Dønnestad ba
Skyer komme med sykmeg komme opp!
kelen, men jeg så ingenting fra der jeg sto. Jeg
Takk for gaven!
lurte på om det var et
-Jeg ble så perpleks da
eller annet jeg hadde
sykkelen dukket opp, at
av Odd Kløverød

Ikke treningsstudio!
- Hvorfor en slik gave,
tror du? – Jeg husker en
samtale med Richard og
Harald om sykling og
kondisjon. Jeg tror jeg
sa at jeg burde gjøre noe,
men treningsstudio var
helt utelukket. Hvis jeg
skulle trimme, måtte
det være mens jeg gjorde
noe «nyttig». Kanskje det
var der de fikk idéen?

Mange stod i kø for å dele godord om Vidar!

Flott sykkel!
-Sykkelen er veldig flott!
Den som ble vist i kirka,
var kanskje litt vel fancy
for meg! Nå har jeg
nettopp fått min. Den
er sort og går sinnssykt
fort! Jeg har nesten ikke
syklet de siste 40 årene,
så dette må jeg vende
meg litt til. Batterikapasiteten er så god,
at jeg kan sikkert kjøre
både fram og tilbake til
Kilebygda! Foreløpig
har bare fått et par
prøveturer, så nå skal
jeg til byen for å få meg
hjelm og sykkelbukse.
Jeg tror fort jeg kan bli
sår i rumpa uten sykkelbukse, når en tenker på
hvor lite jeg har syklet!
Det blir nok ikke alltid
jeg sykler helt fra Kilebygda, men da kan jeg

ha sykkelen med i bilen
og sykle rundt i byen,
når jeg kommer til kirka.
Helsebringende!
Det som også er bra
med denne sykkelen,
er at jeg håper syklingen
skal føre til at blodsukkeret går ned. Jeg
har diabetes, og litt
mosjon tror jeg absolutt
kan ha en positiv effekt
på dette. Vi får håpe de
som dro dette i gang
var profetiske når de
sa jeg nå kom til å bli
«pedalpresten» eller
«sykkelpresten»!
Denne nye sykkelen
tror jeg kan føre til at
det blir en litt spesiell
sommer, avslutter en
entusiastisk «pedalprest».
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På besøk i Örebro

Skien Soul Children i Sverige!

På sightseeing i byen

Soul Children med utekonsert i sentrum av Örebro

Fredag i pinsehelga
fylte 49 sangere og
ledere en flott turbuss
med bagasje, sanganlegg, norsk brød
og store forventninger
til den første utenlandsturen for Skien Soul
Children.
av Anne Marie Dønnestad

Etter starten for fem år
siden, har koret vært på

flere festivaler i Oslo og
besøkt kirker på Sør- og
Østlandet, men i pinsa
var målet Örebro. Vertskapet var Brickebergs kyrkan, der vår tidligere
pastor, Ingemar Fhager,
nå er ansatt.

kom vi endelig fram
nærmere midnatt. Vi
ble ønsket velkommen
av Anna Lena og Ingemar.
Det viktigste denne
kvelden, var å få luft i
madrassene, soveposen
rullet ut og hodet på puta.

Lang busstur
Etter en lang bussreise
som inkluderte Bastøferga
og godishandel i Töcksfors,

Høydepunkt å synge ute
Lørdag formiddag sto
utekonsert i sentrum på
programmet. For å kunne

gjennomføre konserten,
måtte vi ha oppholdsvær
på grunn av lydanlegget.
Været så dårlig ut, men
vi fulgte likevel planen
med korøvelse og rigging
i byen for Thorbjørn og
hjelpere. Like før planlagt konsertstart, stoppet
regnet, og SSC gjennomførte sin aller første utekonsert. Flere av kormedlemmene syntes det
var et av helgas høydepunkt. Det var sterkt å
høre «Vi er her for å prise
Guds navn» runge over
travle handlegater.

tid for å gå litt rundt i
sentrum. Resten av pinseaften ble tilbrakt i kirken,
med tacokveld, morosamling og en fin kveldssamling med lovsang,
vitnesbyrd og bønn før
leggetid. Noen av de
svenske ungdommene
kom også for å bli kjent.
Pinsedag fyltes kirken til
familiegudstjeneste, der
SSC sang hele ni sanger.
Det var utrolig bra å synge
i denne kirkesalen, og
koret låt så flott! Forsamlingen ble tydelig
berørt av tekster og
musikk. Midt i en av
Sangen berørte!
sangene begynte flere
Etter konserten var det av de som satt i salen å

reise seg og peke på
sangerne mens de sang
«Jesus is right here to say
he loves you» tilbake til
koret! Det ble en helt
spesiell opplevelse for
både kor og ledere!
Gustavsvik
Etter kirkekaffen hadde
alle store forventninger
til å tilbringe søndag
ettermiddag i Sveriges
største innendørs badeland, Gustavsvik. Vannsklier, bølgebad, lek og
moro var stor suksess!
Hva er bra med tur?
Da turdeltakerne fikk
spørsmålet «Hva var bra
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Ledertreningskurs for 5. – 8. klasse

Slush - kurs!
I april og mai har vi
gjennomført Slushkurs
for barn/unge i alderen
5.-8.klasse. SLUSH
betyr Sprell Levende
Unge Søndagsskole
Hjelpere og er et kurs
som Søndagsskolen
Norge tilbyr.
av Birgit Andersen
Ut på tur aldri sur !

med turen til Örebro?»,
var svarene mange: Det
sosiale, å få være sammen,
bli bedre kjent, badeland,
bytur, utekonsert, synge
et annet sted, kveldssamlingene, gudstjenesten
og enda mer.

Innvestering i TID
Mette Aasland, som var
med som mamma, oppsummerer: ”Som voksen
sitter jeg igjen med en
skikkelig go'følelse. For
en fin gjeng! Så verdifullt
det er å investere i slikt
som dette! En helg med

variert innhold; mye
moro, sang, fine samtaler, godis, delte måltider. Og kanskje noe
av det viktigste; Tid. Tid
til å bygge gode, sterke,
trygge relasjoner, som
forhåpentligvis vil vare
lenge etter SSC.”

Verdens snilleste!
Vi ledere var strålende
fornøyde med å få være
på tur med verdens snilleste barn og ungdommer,
som følger avtaler og
beskjeder, tar vare på
hverandre, er sammen
på tvers av alder og gir
alt når de synger om
Han vi tror på.
Noen av guttene som er med i Soul Children

Vi gjennomførte kurset
sammen med Pinsekirken
Tabernaklet Fra oss var
det 11 stykker som fullførte kurset, som gikk over
3 samlinger, en praksissamling og avslutningsfest. Kursets innhold var
å lære om Sprell levende
materiellet, litt grunnleggende bibelkunnskap,
om hvilke interesser og
evner de selv har og hva de
vil hjelpe til med i søndagsskolen (hvis de vil det).
Det var noe teori på kurskveldene, aktiviteter og
barna fikk øve på ting de
kunne bruke i praksis.
Og selvfølgelig fikk alle
deltakere Slush å drikke
hver gang.

11 flotte Slushere med sine diplomer for fullført kurs

Praksissøndagene hadde
vi over to søndager og
gjennomføringen gikk
kjempebra. Noen deltok
med bilde og lyd, noen
med å ønske velkommen
og lede, en var hånddukka
Gustav, en hadde bibelverslæring og to jenter
viste fortellingen i dramalek en gang. Alle sammen
var kjempeflinke. Onsdag
31.mai hadde vi avslutningsfest med pizza, brus,
slush, lek, konkurranse
og utdeling av kursbevis.

betyr mye for de selv og
for søndagsskolen Baluba.
Vi håper de vil være med
som hjelpeledere det neste
året og da blir det nok
enda gøyere å være med
på Baluba både som barn,
men også som voksen leder.
Disse Slusherne vil hjelpe
til og de trenger noen som
går sammen med de.

Dersom du som leser dette,
tenker at du vil være med
som voksen i søndagsskolen, så ta kontakt med
Birgit Andersen. Vi har
Det at disse flotte barna / ca. 6 Baluba i semesteret
ungdommene ble med og det handler om å dele
på dette kurset tror vi tro og gi Jesus til barna.
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Sommer er leirliv

Leirer på Vegårtun!

Alltid masse moro på leir!

Kanoturer er moro for liten og stor på familieleirene

Sommertid betyr
leirtid for mange av
oss og ung baptist
arrangerer leirer
flere steder.

å ikke ha for mye program, men ha senkede
skuldre, bruke tid som
familie, med andre og
med Jesus. Hver dag har
vi familiesamling på forav Birgit Andersen
middagen, kveldskafe på
kvelden og på dagen har
Familieleir
man tid til å bade, leke,
31.juli - 5.august arvære på kanotur, spille
rangerer Ung baptist Sør,
fotball, spise is, bli kjent
familieleir på Vegårtun
med nye og gamle venner
for tiende gang. Dette
og mye mer. Her kan man
er en leir der vi prøver
ha ferie som familie, og

få gode samlinger med
Jesus i sentrum i tillegg.
Det er mange som kommer tilbake til familieleir
år etter år. Ofte er det
barna som gjerne vil tilbake. Det skapes mange
gode leiropplevelser og
man kan være samme
med mange andre barn.
Det er også mange som
har gode leirminner fra

ungdomsleir på Vegårtun når de var ungdommer og ønsker å vise
familien stedet og atmosfæren man en gang
opplevde. I år markeres
10 års jubileum. Arild
Brun Svendsen kommer,
det blir misjonsmarked,
leirbål, morosamlinger,
god mat og god tid til
familie og venner. De
første åra vi arrangerte
familieleir var vi under
hundre personer, mens
de siste åra har vi vært
160-170 personer til stede.

Ungdomsleir
Når familieleiren slutter
lørdag 5.august så fylles
Vegårtun opp av ungdommer, slik det har
vært i mange tiår. Her
kan man være deltaker
fra man er ferdig med
7.klasse og når man er
ungdom, er dette leiren
rett og slett et "must".
Det er utrolig bra samlinger, aktiviteter, festmiddag, misjonsdag og
tid til å være med nye
og gamle venner. Hege
Kristine Eikland fra
Skien er leirsjef og Dag

Frode Vaagsnes er prest
for de eldste. Miriam
Rudebjer og Marius
Hetlevik er leirprester
for de under 16 år.
Så dette er virkelig en
leir alle ungdommer bør
få med seg. Leiren avsluttes fredag 11.august.
Påmelding til begge
leirene skjer på Checkin.
Både BU-leiren 2017 Vegårshei og Familieleir
på Vegårtun 2017 er å
finne på Facebook.
Velkommen til en herlig
leirsommer!
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Menighetslederen har ordet

pastor Vidar Bergsland.

Menighetsnytt!

Tabita Asnevica og Mudite Mardoka er våre kontakter i Lativa.

Å tilhøre vår menighet
innebærer å være en
del av et fellesskap
der det stadig skjer
noe. Hvis jeg kan
driste meg til et sitat
fra Joh. 21:25 kan vi si
at «Skulle det skrives
ned, hver enkelt ting,
tror jeg ikke hele
verden ville romme
alle de bøker som da
måtte skrives.» Men
et lite glimt får vi til.
av Harald Dønnestad

Medarbeidersamtaler
Det er gjennomført om
lag 50 medarbeidersamtaler med frivillige denne
våren. Det har vært mange
gode samtaler. Vi tror
det er viktig å være i
dialog om det som skjer
i menigheten, men også
skape en arena som
inviterer til å snakke
om eget liv og tjeneste.
Planen er å gjennomføre
ytterligere 50 samtaler
til høsten. Noe av det
som kommer frem tar
vi med oss i vårt videre

arbeid med å utvikle
menigheten, men det
viktigste er å lytte og
være i dialog.
Nye konfirmanter
1. juni var 7 konfirmanter
med foresatte samlet til
informasjonskveld. Til
nå er det påmeldt 11
konfirmanter. Det er
plass til flere, men det blir
uansett en flott gjeng!
Ledere blir Odd Kløverød, Gunn Andresen og
Gabriel Stephen i tillegg
til unge hjelpeledere og

Latvia
Til stede på denne samlingen var også Tabita
Asnevica og Mudite
Mardoka som er våre
kontakter i Lativa. Konfirmantene planlegger
også i år en tur til Latvia
i vinterferien. Arbeidet i
Lativa er forankret i menighetsmøtet og er noe vi
som menighet har valgt
og ønsker å engasjere
oss i fremover. Det er
så nytt enda at vi ikke
helt vet hvilket omfang
dette vil ha, men strategiutvalget vil jobbe med å
etablere et team, som
vil jobbe spesielt med
dette. Det blir spennende
å se hva Jesus har kalt
oss til her!

Velkommen på menighetshelg på Norsjø 1. –3. september

alle som slutter i et utvalg takket for innsatsen.
Samtidig ønsker vi de
nye velkommen! Det er
mye opp til den enkelte
hva man gjør ut av en
utvalgsrolle. Jeg håper
de får oppleve at Gud
utruster og velsigner
dem til mange gode
gjerninger!

Orden, ryddighet og
funksjonalitet er med på
å skape trivsel og tjenesteglede. I tillegg fikk strategiutvalget fullmakt til å
utvide nåværende stillinger eller ansette nye
personer inntil 30% for
å dekke behovet for
ledere i ungdomsarbeidet.

Når vi i det samme
møtet fikk opplyst at vi
Kirka «fornyes»!
ligger kr 40.000,- under
Menighetshelg Norsjø På menighetsmøtet i
budsjettet, så er dette
Den første helgeturen etterkant av valgmøtet
troshandlinger. Noe
konfirmantene skal være bestemte menigheten å
dekkes av egenkapital,
med på er menighets- gå til innkjøp av en
men skal vi kunne øke
helgen på Norsjø 1.- 3. steamkoker på kjøkkenet,
stillingene til ansatte, så
september. Jeg håper reparere taket på kirken,
kreves det at vi øker
du/dere setter av helgen få på plass rekkverket på
inntektene.
allerede nå. Brosjyre verandaene i 2. etasje i
og mer informasjon
Villaen, gå til innkjøp av Så gleder vi oss til å se
Pedalpresten suse rundt
kommer i løpet av juni. en «plattformheis» og
døråpnere for rullestol- på sin nye EL-sykkel i
Valg i menigheten
brukere samt reparere sommer!
På valgmøtet 6.juni ble
flisgulvet i kirkesalen. Ha en velsignet sommer!
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Gi en Englehuset
sommergave til
Keramikk og Ikoner
menigheten!
Ragnhild E. N. Grønseth
Tlf.vedlagt
928 85 721
Se
giro

Bruker bilkjøringen i tjeneste for Gud

Milslukeren !
1 mil, 2 mil, 15 mil
eller 65 mil, det
betyr lite for Trond
Hjort. Heller ikke
når tid på døgnet,
om noen ønsker å bli
kjørt hit eller dit.
av Kari Sæthre

 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

Trond har alltid vært, er
og kommer alltid til å bli
et JA menneske. I alle fall
når det handler å få kjøre
bil. Han liker å sitte bak
rattet å kjøre og stopper
sjeldent før han har nådd
målet. Uansett hvor langt
det er, er det jo ikke nødvendig å sløse bort tid, med
stopping, ifølge Trond.
- Hva gjør du den tiden
du sitter i bilen, for det
blir jo ofte noen timer
av døgnet?
«Når jeg har passasjerer i
bilen , blir det nok alltid til
at jeg snakker om Jesus»,
forteller Trond. «Jeg er
glad i mennesker og ønsker
dem bare det beste, nemlig
Jesus. Jeg liker også å snakke
om helt dagligdagse ting,
og det får en jo tid til når en

Trond Hjort

sitter i bilen. De kommer jo noe godt på lur. Den godikke unna. De må jo sitter het og kjærlighet som han
der», humrer Trond.
selv har fått oppleve fra
Jesus, smitter over på andre.
Til vanlig jobber Trond
på Yara, tidligere Hydro. Trond synes han er heldig,
Her har han jobbet skift når han får kjøre noen
siden 1979. Dette gjør ekstra mil. «Jeg blir selv
at han blir fleksibel i for- glad, når jeg kan få glede
hold til å kjøre å hente andre. Jeg er også svært
eller bringe folk hit eller takknemlig for at jeg kan
dit. Alle som kommer i få bruke min lidenskap,
nemlig bilkjøringen, i
nærheten av Trond vil
merke at denne karen har tjeneste for Gud.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Herkulesparken 16. september

Øystein show!
16. september klokka
12:00 til 14:00 kommer Øystein og Chris
til Herkulesparken
med sitt søndagsskoleshow. Øystein
er en hånddukke og
blir styrt av buktaler
Chris. De reiser Norge
rundt og brenner for
at hele Norge får
høre om Jesus.
av Birgit Andersen

Alle i Skien!
I forkant av dette besøket er det et mål at
alle husstander i Skien
får en innbydelse til
showet. Sammen med
innbydelsen ligger det
også en CD. De fleste
menigheter i Skien er
med på denne evangeli-

sering. Vår kirke er også en «stand». Kanskje blir
med og deler ut innby- det sang av Logos eller
delser, når før sommeren. så blir de med i et stort
felleskor. Det blir også
God evangelisering! hoppeslott, ansiktsKanskje det er en fin maling og mange andre
CD å spille i bilen når aktiviteter.
man drar på ferietur? På
selve showet kan alle Dette blir en kjempe
søndagsskoler i Skien ha fest som du inviteres til!

