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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

Jeg tror jeg har fått
litt frost i meg!
Så kom den første
frostnatta! Ruta på
bilen var helt tildekket
av rim og jeg tenkte at
nå er det omtrent et
halvår med skraping
av is og snø.
Naturen klargjøres!
Trærne har snart sluppet
alle bladene og formelig
ruster seg for den samme
kulda. Vekstsesongen er
så godt som slutt, - alt
stopper opp, - eller gjør
det? Hvordan er det at
levende planter og trær
ikke sprenges i stykker av
vinterfrosten og dermed er
døde når våren kommer?
Skaperverket er flott!
Forskningen viser at trærne
forbereder seg på vinterkulde og frost. Når nattefrosten kommer, begynner
en del planter og trær å
produsere sukker og lagrer
i røttene, som startkapital
for kommende vår.

Dernest trekker de tilbake
fra bladene næringsstoffer
og tømmer ledningsnettet
så mye som mulig for vann
og væsker, som gjennom
sommeren har forsynt
blander og blomster med
næringsstoffene fra jorda.
De lager en slags frost
væske, men det stopper
ikke der. De gjør noe
med selve celleveggene
også. For at de skal tåle
frosten, gjør de celleveggene myke og fleksible,
- de produserer flerumetta
fett. Dermed tåler cellene
frosten uten å sprenges i
stykker og planten overlever. Jeg blir så fasinert av
skaperverket og bakom
det: Skaperen.
Gå i dvale?
Hvordan overlever vi når
vinterkulda setter inn og
frostnettene melder sitt
nærvær? Vi kan krype inn
i hus og kjeller, lukke
dørene og prøve å samle

varme. Siden vi
er varmblodige
og selv produserer
varme innenfra,
er det liksom en
strategi å ikke
tape varmen. Da
kan vi jo balle
oss inn i lag på
lag med klær.
Skalke alle luker,
gå i dvale og stikke
hode ut igjen når
våren kommer.
Trenger
hverandre!
Isolasjon er en
håpløs strategi
for oss som er
født til fellesskap og tilhørighet.
Isolasjon er en felle som
klapper igjen med enorm
kraft og føder ikke annet
en smerte, ensomhet, motløshet og i neste runde
mer isolasjon og kulde.
Derfor må vi velge en
annen strategi for å overleve våre «frostnetter»,
når frosten truer med
å sette seg fast i sjel og
sinn. Jeg leste følgende
overskrift som vektlegger betydningen av
fellesskap: «Venner er

bedre enn behandling!»

sovnet flere ganger.

Det koster å leve tett
på, det skal en form for
mykhet til. Bevissthet
og klart valg om åpenhet
og mykhet er beste
medisin mot isolasjonens
«nattefrost». Når livets
«nattefrost» banker på,
På den kaldeste natten i må vi kneppe opp livet
og ikke kneppe igjen!
Jesu liv, Getsemane,
inviterte Jesus de nærmeste disiplene sine til Med hilsen
å følge han tett, - men Vidar prest.
de orket det ikke og
Åpenhet og mykhet!
Jeg tror svaret er åpenhet og mykhet. Plantene
gjennomgår en fysiologisk
forandring. Vi forandres
ved at vårt sinn og ånd
stadig formes av Gud.
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Mitt
sangvers
Inger Marie
Abelvik

Vi gratulerer
20 år
Johannes Trovi, 20. november
30 år
Go Go Chit, 26. oktober
40 år
Joseph Htun, 1. oktober
Mette Helene Aasland, 18. november
Amee Bya, 20. november
Thomas Bang Hauen, 28. november
50 år
Daniel Mondo Harris, 17. oktober
Eli Solvang, 18. oktober
Ole David Lysø, 27. oktober
Anita Solvang Hole, 14. november
Venke Hege Aasheim, 15. desember
60 år
Anne Kristin Langhus, 9. desember

O, store Gud, når jeg i
undring aner , hva du
har skapt i verden ved
ditt ord. Ser universet
med de mange baner,
og vet alt liv oppholdes
ved ditt ord.
:/: Da bryter lovsang i fra
sjelen ut, takk store Gud,
takk store Gud. :/:

70 år
Inger Britt Taranger, 6. oktober
Karin Skyer, 11. november
Døpt
Asia Lauren Kaysarn Hem, 24. september
Nye medlemmer
Signy Solvang, 31. mai
Ann-Christin Wright Lia, 3. september
Født
Nadine og Sveinung Vaagen, en gutt, 23. september
Bryllup
Julie Evensen Holm og Lotte Juul, 1. juli

Asia Lauren Kaysarn Hem ble døpt søndag 24. september

Hva betyr dåpen og Jesus for deg?
Veiviser’n utfordret
Asia til å fortelle om
hvorfor hun ønsket å
bli døpt og hva Jesus
betyr for henne. Hun
nølte ikke i det hele tatt
og her forteller hun.
av Asia Lauren Kaysarn Hem

Hvorfor ønsket jeg å
bli døpt?
Jeg har vokst opp i et
kristent hjem, og har hatt
barnetroa med meg hele
livet (vært med i kirken,
gått på Trall, Logos og
stått til konfirmasjon).
Men så føler jeg at man
kommer til et punkt hvor
man er nødt til å ta barnetroen videre til en voksentro, og jeg føler nå at jeg
har kommet til det punktet.
Jeg ønsker å si helt tydelig at troens vei er den
retningen jeg vil gå, og
at veien med Jesus er
den jeg vil velge videre.
Det er fint å kunne bekjenne det foran menigheten og få ta del i det
fellesskapet som er her,

siden fellesskapet er en
viktig del av trosvandringen. Min måte å ta del
i menighetsfellesskapet
på nå, er å delta på gudstjeneste og smågruppe
med jentene i kirka. Jeg
går også på Etter Skole
Tid (Bæggers), jeg er en
del av lederteamet til
Skien Soul Children og jeg
synger i det nystartede
Skien Soul Teens.

Han er støttespilleren
som alltid er der, og alltid vil være der.
Mine 3 favorittvers i
Bibelen:
Ja, selv om jeg må vandre
gjennom dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke for noe ondt.
For du er med meg. Din kjepp
og Din stav, de trøster meg.
(Salme 23,4 )

Bevar ditt hjerte framfor
alt som bevares, for livet
Hva betyr Jesus for meg?
utgår fra det. (Ordsp. 4,23)
Jesus betyr alt for meg.
Jeg kan få komme til ham Men Han sa til meg: "Min
uansett hva det måtte være nåde er nok for deg, for Min
og jeg kan snakke med kraft blir fullendt i svakhet".
han om alt. Han er min Derfor vil jeg mest av alt
frelser, han gir tilgivelse rose meg av min svakhet,
og han er den beste vennen for at Kristi kraft kan ha
og veilederen som finnes. rom hos meg. (2. Kor. 12,9)
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På besøk hos våre kirkeplantere!

Armenia - landet til Noah!

Gudstjenestefelleskap i den armensk-syriske flyktningmenigheten

landet skulle være kristent.
Baptistsamfunnet i Armenia
hadde en kirke når det
sovjetiske kommunistregimet kollapset i 1991.
I dag er det 150 baptistkirker i landet.
Klosteret Khor Virab under Araratfjellet

Velkommen hjem sier
Asatur Nahapetyan i
Det armenske baptistsamfunnet, når han
ønsker besøkende
velkommen. Han sikter
til at Noahs ark i
bibelhistorien strandet
på Araratfjellet.
Noah blir dermed
forfader til hele jordas
befolkning, derav

land. Bakgrunnen er
dramatisk. Gregor
Lysbringeren ble fengslet
når han forkynte det
kristne budskapet, og
satt i en trang hule i 13
år. Kong Trdat III ble syk,
og Gregor Lysbringeren
av Jan Sæthre
ba for han. Kongen ble
helbredet, omvendte
Kristent land
seg og ble døpt i år 301.
Armenia blir regnet som
Samtidig erklærte han at
verdens eldste kristne
hilsenen velkommen
hjem. Araratfjellet
ligger like syd for
hovedstaden Yerevan,
men over i nabolandet
Tyrkia til stor sorg
for armenerne.

Flyktningmenighet
Det første besøket går
til en armensk-syrisk
flyktningmenighet i

Besøk
Skien baptistmenighet
støtter 2 kirkeplantere i
regionen. Smågruppa
med Bjørg og Trond
Hjort, Live og Christer
Lilienberg, Solveig og
Vidar Bergsland og Kari
og Jan Sæthre bestemte
seg for å besøke kirkeplanterne. Det ble en Yerevan. Alle medlemmene
uforglemmelig reise og er flyktninger fra Aleppo.
et rikt fellesskap.
Menigheten som består
av 100 personer i alle

aldre, ledes av pastor
Hagop Gulesarian. Han
forteller hvordan Gud
ledet han til å starte

Avo Jerijan er kirkeplanter

menigheten i Yerevan,
ved at kirke, hus og bil
ble stilt til disposisjon.
Menigheten planter nå
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Forbønn i den armensk-syriske flyktningmenigheten

en ny menighet ut fra
modermenigheten, for å
nå ut til enda flere
flyktninger. Avo Jerijan
er ansvarlig for denne
menighetsplantingen,
som blir finansiert av
Skien baptistmenighet.
En søndagskveld i september fikk gruppen fra

Skien muligheten til å
delta på gudstjenesten i
flyktningmenigheten.
Pastor Vidar Bergsland
gav en hilsen, Kari Nøtland
Sæthre overrakte en
engel som gave og Jan
Sæthre talte med utgangspunkt i lignelsen
om kjøpmannen som

finner en verdifull perle.
Gudstjenesten inneholdt
mange fine lovsanger
med arabisk tonsetting.
Det ble også gitt anledning
til forbønn ved avslutningen
av gudstjenesten. Denne
kvelden ble sterke bånd
knyttet mellom menigheten
og gruppen fra Skien.

Det har vært kirker ved Sevansjøen i mer enn tusen år

Ortodoks gudstjenestene i klosterkirken Khor Virad på sletten under Araratfjellet

Undercover
Mandagen etter reiste
smågruppen fra Skien et
stykke sydover fra
hovedstaden for å møte
den andre kirkeplanteren.
Han var blitt fløyet inn fra
et land i regionen hvor
han jobber undercover
med menighetsplanting.
Det ble et sterkt møte
hvor det ble gitt et innblikk i
et vanskelig arbeid, som
hadde resultert med til
sammen to år i fengsel.
Kirkeplanteren hadde et
ønske, og det var at vi
må be for han. Ingen
økonomiske behov utover
lønnsstøtten Skien baptistmenighet gir, men
forbønnsbehovet er der

konstant. Det er et viktig
ansvar å følge opp for
Skien baptistmenighet.
Inntrykk av landet
Gruppen fra Skien fikk
også anledning til å se
noen av de historiske
kirkene i landet. Turen
gikk til den vakre Sevansjøen med tvillingkirkene
i Sevanavanklosteret,
som ligger på en høyde
over innsjøen. Klosteret Khor Virak som ligger på sletten under
Araratfjellet, hvor
Gregor Lysbringeren
satt i hulen i 13 år. Det
ble også tid til et besøk i
hovedsetet til den armensk-apostoliske kirken i

Edzjmiatsin. Den armensk
-apostoliske kirken er et
av 14 ortodokse kirkesamfunn i verden.
Årsmøte i EBF
Kari og Jan Sæthre var
igjen noen dager i
Armenia når de andre
reiste hjem, og deltok
på årsmøte i EBF - Den
europeiske baptistføderasjonen. Jan Sæthre
har hatt en ledende
rolle de siste 20 årene i
denne regionale baptistorganisasjon som omfatter
Europa, Midt-Østen og
Sentral-Asia. I årsmøtet
ble Jenni Entrican fra
England valgt som ny
president i EBF.
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Konfirmantene med ny hjelpetur til Latvia

Dugnadsoppdrag mottas
med takk!

Konfirmantkullet er klare til innsats

Også årets konfirmanter
i Skien baptistmenighet
har til hensikt å dra på
hjelpetur i vinterferien.
En slik tur koster penger,
og kanskje kjenner
Veiviserns lesere til noe
de kunne tjent penger
på? Noe penger går
med til å subsidiere noe
av turen slik at alle
konfirmantene har råd
til å bli med, men det
meste av det som
samles inn, skal gå til
innkjøp av mat og utstyr

som kan deles ut til
fattige barn og voksne
i byene Ogre og Riga i
Latvia.
av Odd Kløverød

Mange konfirmanter!
I februar i år dro konfirmantene på hjelpetur til
Latvia. I tillegg til konfirmantene, ble også andre
fra menigheten invitert til
å være med, og det ble
en givende tur for alle. Vi
hadde 12 konfirmanter i
fjor, og selv om det var et

rekordår, har vi like
mange konfirmanter i år!
Det er vi selvsagt veldig
glade for, og kanskje er
det turen til Latvia som
bidrar litt til at det er en
fin gjeng igjen? I år er alle
fra Skien unntatt tvillingparet Simon og Andrew
Nilsen fra Porsgrunn.
Liksom i fjor er guttene i
solid flertall også i år: 8
gutter og 4 jenter! Allerede
første helga i september
var årets konfirmasjonsundervisning i gang. Da

var de med på menighetshelg til Norsjø Ungdomssenter. Her fikk de møte
sine nye ledere: Gabriel
Stephen og Birgit Andersen.
I tillegg kommer både
Gunn W. Andresen og
Liv Marit Taranger til å
være med på samlingene.
Etter denne helgen, har
konfirmantene også blitt
presentert for menigheten
på en gudstjeneste, og
undervisningen annenhver
onsdag kveld er godt i
gang. Konfirmantene kan
også se fram til å være
med ungdommene til
Trovassli i november og villaen ved Baptistkirken
på torsdager fra 18.45.
til Vegårshei i januar.
Her kan du levere varer,
Latviatur koster penger og det er mulig å prate
litt – gjerne sammen med
En innsamling av klær,
gardiner, leker, sengetøy, en kopp kaffe og en vaffel!
radioer osv. er allerede i I tillegg til å fylle bussen
gang. Ann-Christin Wright med innsamlede saker, er
også konfirmantene på
Lia er mamma til en av
jakt etter dugnadsoppdrag.
årets konfirmanter
(Celine), og hun var også Ungdommene vil gjerne
gjøre en forskjell når de
med på turen i februar
kommer, og da trengs
fordi sønnen hennes da
det penger. Har du et
var konfirmant. Turen
gjorde et sterkt inntrykk forslag på noe konfirpå Ann-Christin, så hun mantene (kanskje med
er en pådriver for inn- hjelp av foreldre og andre
samling og mottak som i menigheten?) kunne
skjer i det rosa rommet i gjort for å få inntekter?

I fjor solgte de for øvrig
syltetøy, og det kom inn
mange penger når menigheten ble invitert på
kirkemiddag etter en
gudstjeneste. Her var
pastoren vår en pådriver!
Ungdommene solgte også
ulike «kort» ( Matkort,
hygienekort..) som var et
slags bevis på at kjøperen
hadde gitt en gave som
skulle brukes til mat eller
hygieneartikler til fattige
i Latvia. Noe av dette
kan være aktuelt i år
også, men nye innspill
og idéer er selvsagt
svært velkomne.
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Familieleir sommeren 2017

10 års jubileum!

Jubileumskake hører med

For 10.gang ble familieleir arrangert på
Vegårtun leirsted.
I alle år har SBU Sørlandets baptistbarnog ungdom - arrangert
denne leiren, mens
det i framtiden blir
Ung baptist sentralt
som får hovedansvaret
for å arrangere den.
av Birgit Andersen

sole, bade og prate.
Det var over 170 deltakere Samtidig har leiren blitt
der den yngste var bare så stor at det krever mer
noen måneder gammel organisering og også da
og den eldste var en litt flere aktiviteter, slik
bestemor fra Arendal :). at barn og ungdom kan
bli kjent.
Vi prøver fremdeles å
ha lave skuldre på leiren,
Inspirerende prosom betyr at det ikke
skal være så mye program gram
Hver morgen hadde vi
at ikke familiene får
morgensamling og i år
følelsen av å være på
ferie. Vi har god tid til å ble de ledet av Heidi

Mange deltakere

Trainer Flatebø og det
var Camilla Oseland
som hadde andaktene.
Det var sang, dans, oppdrag
og veldig engasjerende
samlinger. I løpet av dagen
var det noen ganger
mulighet til å lære dans
eller spille fotball dersom
man ville det. På kveldene
var det selvfølgelig
morosamling - til stor
glede for alle og kveldskafe nede i spisesalen,
med sang, andakt og
vitnesbyrd.

ettermiddagen var det
jubileumsshow med
tilbakeblikk på tidligere
leirer. Vi hadde en
fantastisk flott bildekavalkade og mange
ulike innslag. Etterpå
spiste vi tacomiddag og
hadde jubileumskake
som dessert - en kjempefin og god kake som var
fraktet forsiktig fra Skien.

fletter, ta lodd, kaste
vannballong, få tatovering,
ansiktsmaling og mye
annet moro. Vi fikk inn
mange kroner denne dagen.

God stemning
Selv om været kunne
vært litt bedre, så var
det veldig god stemning
på leiren vi hadde leirbål
der Noas ark (hoppeslottet) kom seilende
Misjonsfokus
inn på stranda som et
En av dagene hadde vi
ledd i andakten til Dag
misjonsmarked og samlet Frode Vaagsnes, det var
med dette inn penger til kiosk, mange som badet
Jubileum
misjonsprosjekt i Kongo. og var på kanotur, det
Årets leir var den tiende På grunn av været var
var hoppeslott, lek,
i rekken og dette ble
de fleste aktivitetene i
vennskap og vi fikk lære
markert en av dagene.
spisesalen og det krydde om Jesus hver dag. Vi
På formiddagen hadde
av ulike mulighet til å
gleder oss til neste år :)
Arild Brun Svendsen
støtte prosjektet. Man
familiesamlingen og på
kunne få massasje,
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Fine dager på Nordsjø ungdomssenter

God start på høstferien

Fullt hus på menighetsweekend!

Bønn og lovsangsweekend!

Første helg i september
var det nok en gang
klart for menighetsweekend på Norsjø
Ungdomssenter i Sauherad. Etter noen år
på pinsevennenes leirsted i Fyresdal, virker
det nå som om vi har
slått hos til ro på leirstedet til Misjonssambandet!

Fredag 6. oktober
samlet 60 ungdommer
seg i baptistkirka for
å tilbringe en helg
sammen, med fokus
på bønn, lovsang og
fellesskap.

av Odd Kløverød

Fullt hus!
I ukene før vi samles til
menighetsweekend, er
det lite som tyder på at
det skal bli fullt hus.
Helt mot slutten er det
imidlertid mange som
finner ut at de likevel vil
være med, og plutselig
er alle rommene opptatt! I tillegg er det flere
som bor i campingvogn,
og en del reiser fram og
tilbake fra Skien. Det er
selvsagt veldig hyggelig
for alle – men kanskje
en liten utfordring for
Solfrid Bergsland som
gjorde innkjøpene! Hun
og Bjørg Hafredal hadde

av Hege Kristine Eikland

David Sølyst satset alt på naturstien

for øvrig ansvaret på
kjøkkenet, og det er nok
ikke til å stikke under en
stol at de to er blant de
aller viktigste for at det er
fint på menighetsweekend.
Veldig mange må være
med å delta med kjøkkentjeneste, men det går ganske
greit så lenge de to nevnte
damene har kontrollen
på menyen og kjøkkenet!
Best ved weekenden?
Jeg stilte dette spørsmålet
til 3 litt tilfeldige deltakere.
Her er hva de svarte:
Roy Arild Jensen: At vi
kan være sammen alle
generasjoner fra voksen til baby.

Mette Aasland: Dagene
gir påfyll til hjerte og hode
i tillegg til samvær over tid
– og på tvers av generasjoner.
Arnhild Edvardsen: At
barna trives veldig godt
sammen og får bygd opp
relasjoner – og at de er
omgitt av voksne som gir
dem trygghet. Om jeg hadde
spurt andre, ville jeg kanskje
fått svar som: Fellesskapet,
bibeltimene, Underholdningen,
Sangen og musikken,
Gudstjenesten, Vitnesbyrdene
og Alle gode samtaler.
Kanskje noen av disse
punktene kan være en
grunn til at akkurat DU
blir med neste år??

Ledere
Leirsjefene for helga var
Fredrik Aasen og Magnus
Stulen. Fredrik har vokst
opp i menigheten, mens
Magnus har deltatt en
del på Bæggers.

Fornøyde deltakere

opp til 20 år, så det var
interessant å høre hvilke
tanker de ulike gruppene
hadde.

Lovsang
Lovsangsbandet bestod
av Anders, Bård, Jeremiah,
Allison, Tim Solwoong
Kim/Adrian Vaagsnes og
Aktiviteter
Ruben Høistad. For de
Undervisning
På
lørdagen
ble
det
som var på gudstjenesten
Robert Aleksandravicius
underviste oss om hva arrangert ulike aktiviteter. på søndagen fikk de høre
lovsang og bønn er, ulike Det ble vist to episoder en liten del av den flotte
måter å be på og hvordan fra serien «The Bible», lovsangen bandet ledet
oss i gjennom helga.
vi kan lovprise Gud. Vi gruppeleker i sofaLovsang er en stor del av
takker Gud for ordene seksjonen, maling av
krus,
ballaktiviteter
i
ungdommens tilbedelse
han la ned i Robert. På
Lundedalen og fritid for til Gud, derfor var det
lørdagen ble alle delt i
de som ønsket det.
så fint å avslutte helga
bibelgrupper hvor de
Ingrid Marie Eikland var med mye lovsang, i tillegg
skulle snakke om Apg.
til en fantastisk andakt
16:16-34. Etterpå samlet en superhelt og bakte
120
boller
til
oss,
så
vi
av Gabriel Stephen.
de seg igjen så de kunne
fortelle om refleksjonene fikk kost oss med boller
de hadde delt i gruppene. og kakao før aktivitetene Vi takker for en super
begynte.
helg i Skien baptistkirke!
Det var påmeldt ungdommer fra 13 år og
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Menighetslederen har ordet

Ny baptistmenighet i Porsgrunn

Menighetsnytt!
Tirsdag 3.oktober møttes
STL - Samarbeidsrådet for
tros- og livssynsorganisasjoner
i vår kirke. Mange menigheter
og Human-Etisk Forbund
var representert. Arne Holte
fortalte i korte trekk om
baptistenes historie og
Vidar Bergsland om hva som
kjennetegner baptistene.
Jeg var invitert til å si litt
om menigheten vår i dag,
blant annet om virkegrener,
visjon og verdier. Jeg håper
det bare var et engangstilfelle at muslimene ikke
var representert. Dialog
og kommunikasjon er
nøkkelen til å utvikle forståelse for hva de enkelte
står for. Det er særlig viktig
i «fredstid». Vi skal leve i
og utvikle dette samfunnet sammen, og da må vi
kommunisere. Det er
viktig at man er åpen og
tolerant, men samtidig
trygg på sine egne verdier
og historie. Og det var
noe av dette vi fikk vist
denne kvelden. Jeg er ikke
spesielt opptatt av at jeg
er baptist i det daglige,

men denne kvelden ble
jeg igjen minnet på hvor
stolt og glad jeg er for
den historien og det vi
som baptister står for –
på sitt beste.
Og apropos historie, så
jobber vi i disse dager med
å rydde på arkivet. Noe
vil bli fjernet (som f. eks
LP-plater), noe vil vi sende
til fjernarkivet til baptistsamfunnet, og resten vil
vi finne et nytt sted til.
Rommet kan dermed
disponeres til andre formål.
Det er ikke alle gitt å være
interessert i historie, men
på samme måte som vi
ikke kan fullt ut forstå
Jesu liv uten Det gamle
testamentet, så kan vi
ikke fullt ut forstå hvorfor
vi er der vi er i dag som
menighet uten å kjenne
vår egen historie.
30.september var FNs
eldredag. Når jeg går
med mor på butikken,
ser jeg at ting går litt
saktere enn tidligere.

Immanuel Baptist Church
Livserfaringene er flere,
men bena er skrøpeligere.
Et liv som startet med å
måtte flykte til Sverige
under den 2.verdenskrig.
Og når hun taper en
konvolutt sammen i
stedet for å ta en ny, så
minner det meg om den
nøysomheten hun vokste
opp under (et ord mange
ikke vet betydningen av i
dag). Hun representerer
blant annet en generasjon
som satte tæring etter
næring. Og jeg tenker jeg
er glad jeg er i en flergenerasjonsmenighet; der
vi må lytte til hverandres
historier og skape rom
for dialoger på tvers av
generasjoner. Da kan vi
utvikle forståelse for
hverandre på tvers av
generasjoner, nasjonalitet
og annen bakgrunn. Da
kommer vi nærmere
hverandre. Og det
viktigste vi deler er troen
på Jesus. Og deler vi den,
kommer vi også nærmere
Jesus.
Harald Dønnestad

Årets
misjonsinnsamling
i form av

Adventskveld
er onsdag
29. november 2017

Vi har stått sammen om
dette i over 20 år – og
fortsatt er det stor glede
og entusiasme å oppleve!
Loddarket kommer i slutten av oktober til alle
Pastor Shahram Barati menighetens damer – og
til flere og flere menn i tilSøndag 1. oktober
Felles logo
legg. Tøft!
ble det feiret at
Menighetene har utImmanuel Church er arbeidet felles logo, som
Hvis mange baker gode
blitt en del av Det
symboliserer at det løfter
porsjoner av sin favorittnorske Baptistkorset opp sammen.
kake , kan andre kjøpe
samfunn. Immanuel
den – og mange hjerter
betyr Gud med oss. Nummer 100
gleder seg!
Generalsekretær Terje
Samarbeid
Aadne og integrasjonsI tillegg handler det selvMenigheten holder til i
leder Mette Marie Hebnes
sagt om gevinster til årePorsgrunn baptistkirke
fra Det norske baptistsalget – både til voksne
og samarbeider med
samfunn deltok i gudsog til alle de flotte barna
baptistmenigheten der.
tjenesten, og fortalt at
våre.
Pastor Shahram Barati
menigheten ble menigfortalte hvor godt de
het nummer 100 i Det
Konfirmantene vil også
var tatt i mot under sin
norske Baptistsamfunn.
ha sin aksjon den kvelden
hilsen i festgudstjenesten.
Pastor Vidar Bergsland i
– og både for dem og
Iransk
Skien baptistmenighet
oss handler det om fokus
Immanuel Church bruker lyste Guds velsignelse
på medmennesker som
farsi som sitt språk, og over medlemmene i
lever under dårligere
alle medlemmene er
den nye baptistmenigforhold enn oss.
konvertitter fra islam.
heten i Grenland.
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En kampanje for respekten for den enkeltes menneskerettigheter

Stopp hatprat !
terskelen for å begå
hatefulle handlinger mot
andre mennesker. 22 juli
er fremdeles ferskt i
minne. Europeisk ungdom
har valgt 22 juli som dagen
da de minnes ofre for
hatkriminalitet.

Den som taler med
falsk tunge, hater
den han knuser; En
sleip munn volder
manges fald.
Ordspråkene 26, 28
av Arne Johannes Holte

 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

Vi har nettopp vært
gjennom en valgkamp hvor
temperaturen kunne være
ganske høy. Uttalelser
på grensen av det som
er akseptabelt, og noen
ganger over, kom både
muntlig og på nettet. Når
respekten for motpartens
integritet og menneskeverd blir tråkket på , er
det ikke greit.

opprinnelse, religion eller
livssyn, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne. Det kan være
meldinger, bilder og
symboler som sprer hat.
Hatprat handler ofte om
kjønn, og her er jenter
og kvinner mest utsatt
for grove kommentarer
og trakasering.

Skolene har kommet
godt i gang, men alt det
som serveres på nettet
av medelever, og andre,
som er sårende og nedverdigende er ikke greit.
Ungdommer utsettes
for hatprat, hatske ytringer som sprer eller
oppfordrer til hat mot
personer på grunn av
deres kjønn, hudfarge,
nasjonale eller etniske

Årsaken til hatprat er
ofte fordommer, rasisme
og fremmedfrykt. Fordommer og diskriminering
er et hinder for et inkluderende samfunn. Vi
trenger samhold i stedet
for splittelse. Hatprat
truer ytringsfriheten og
deltagelse og er derfor
et hinder for demokratisk
utvikling. Hatprat dehumaniserer og kan senke

Stopp hatprat ! er en
kampanje for respekten
for den enkeltes
menneskerettigheter og
spesielt mot hatprat på
nett. Den henvender seg
til oss alle og arbeider
gjennom møteplasser og
workshop for å bevisstgjøre ungdom, politikere,
medier, skole/universitet
og alle som vil gjøre noe
for å stoppe hatprat.
(Nettside : stopphatprat.no for å vite mer)
Vi har alle et ansvar,
også som menighet.
I Peter 3,8 formaner
oss til ikke å gjengjelde
ondt med ondt, eller
hån med hån …. Hold
tungen bort fra svikefull
tale. Vis heller medfølelse,
hjertelag og ydmykhet.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Foreldrekveld mandag 23. oktober kl. 19:00 - 21:30 i kirkens underetasje

Spill og skjerm!
Mandag 23. oktober
kommer Einar Ask til
kirken. Temaet er
skjem, spill og databruk blant barn og
ungdom.
av Kari Sæthre og Birgit Andersen

Einar Ask bor i Siljan.
Han er god på å kjenner
ungdommer, etter mange
års erfaring med ungdomsarbeid.
Kvelden bli delt i 3. I den
første bolken snakker
Einar om skjermtid, søvn
og det sosiale aspektet
rundt skjerm. I den andre
bolken snakker han om
spill ... mest rettet mot
spill som har med skyting,
vold, moral og negativ
påvirkning. Det er nok

endel foreldre som mener
de er nokså bevisst rundt
dette. Men Einar opplever
at mange ikke vet så mye.
Han snakker litt om hvordan man kan tilegne seg
kunnskap rundt slike spill,
uten å ha så stor interesse
for slik. I bolken midt i
mellom, blir det tid for
en hyggelig atmosfære

med deilig mat og sosial
samvær .
Kvelden er for alle foreldre
og besteforeldre eller
andre som har kontakt
med barn og ungdom.
Påmelding til
Birgit Andersen
 959 46 342

