SKIEN BAPTISTMENIGHET
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Allison og
Jeremiah Hurst
Sidene 6, 7, 8 og 9

Blink

Sidene 10 og 11

60 års feiring
Sidene 12 og 13

Soul - Children
på tur
Sidene 14 og 15

Bryllup
Side 15

Tweens på
fredager
Side17

Jubel over
nytt kirkebygg !

2

3

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
Ah Thi Khinlay

959 46 342
452 92 664
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
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

Bonden og Vår Herre!
Jeg er sikker på at bonden har hatt mange
konfronterende samtaler med Vår Herre
allerede denne våren.
Uenigheten har nok
til tider vært dyp og
alvorlig.
Takke Gud for alt
En reproduksjon av maleriet til Jean Francois Millet
henger i mange norske
hjem. De holder på med
å grave opp høstens avling av poteter. Klokkene
fra kirken har kalt til bønn.
Så står de der med bøyd
hode og skal takke for det
Vår Herre gav, enten det
var lite eller mye. Det
kjentes nok ikke alltid
like godt.

for nå måtte høyet i hus.
Velsignelser?
Bare en dag til så hadde
det ikke kommet en dråpe
regn i høyet. Nesten tørt
er liksom noe av det dårligste som finns når det
angår høy. Og så snakker
Bibelen om det velsignede
regnet som Gud sender
i rette tid for å vanne
jorden. I tide og utide, i
hytt og pine vil mange si.
Det er ikke lett for en
bonde å lese bibelen rett
på dette punkt. Bonden
må lære seg å lese bibelen
med omvendt fortegn når
det angår regn. Regn var
en velsignelse i det område der den boka ble
skrevet. Det er bare det
at velsignelsene av og til
på disse kanter vil ingen
ende ta. Da kan vi vel si
det slik at velsignelsene
regner bort.

Må bare...
Jeg er sikker på at mange
bønder opp gjennom
tida har kjørt høylasset
på søndag og tenkt at
Vår Herre kan nå bare Naturen ødelegger!
ha det så godt og latt
Det har vel vært mange
kirketid vært kirketid, - harde tak etter at tørråte,

skurv og potetvirus har
herja avlingene. Frost og
ekstremvær har ødelagt
hele avlinger. I løpet av
noen korte timer var
håp og nedlagt arbeid
gjennom vår og sommer
bare feid bort. Det
eneste jeg kommer på i
farta som vi ikke har i
Norge er gresshoppesvermer. Det har jeg aldri
hørt noe om.
Vår Herre må tåle
Hardt knytta never, tunge
skritt og bitre ord, - har
nok Vår Herre måtte tåle
mang en gang. Hadde det
ikke vært for at de aller
fleste gangene går det så
tålig bra, (for helt bra
blir det jo aldri, -det
kunne jo vært bedre), så
hadde det ikke vært en
eneste bonde igjen.

sloss med Vår Herre hver
vår og høst. Han som har
bedt så knokene var
hvite når sommeren ble
for våt eller tørr. Han
som har pløyd ned hele
avlingen senhøstes og
tenkt at så kunne da Vår
Herre like godt ta alt
når det ble så godt som
ingenting igjen.

Hør bare hva som venter:
Åp. 22, 2 : ”Midt mellom
byens gate og elven står
livets tre, fritt til begge
sider. Det bærer frukt tolv
ganger og gir sin frukt hver
måned. Og bladene på
treet er til legedom for
folkene.”
Det er fred i himmelen!
Bonden og Vår Herre er
skjønt enige, - dette var
litt av en avling!
Makan har han aldri sett!

Himmelen vil overgå
bondens fantasi. Han
kommer til å gå rundt
Himmelen
Men Vår Herre har et og smile fra øre til øre
trumfkort i ermet. Ingen Ingen kommer til å trives
er mer glad i himmelen bedre i himmelen enn God sommer
enn bonden. Han som har bonden.
Vidar-prest.
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Mitt
sangvers
Nilmar Tennås

Vi gratulerer
40 år
Heidi Trainer Flatebø,
29. september

Gudstjenesten søndag 13. mai

Årets konfirmanter!

50 år
Anette Holte Stensbøl, 16. august
70 år
Berit Kristiansen, 17. august
Inger Sofie Høegh, 22. august
80 år
Lillian Sivertsen, 8. august

Blott en dag!
Hjelp meg da å hvile trygt
og stille blott i dine løfter,
Herre kjær, og ei troens
rike trøst forspille, som i
livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud,
å nynne på den sangen
så mitt hjerte
mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk
om gangen, til jeg når
ditt gode land!

Opptatt som nye medlemmer
Gunvald Ingbret Sæthre, 10. april
Margit Johanne Sæthre, 21. mai
Conrada Vinia Navarro, 27. mai
Chris Frederiksen, 27. mai
Bryllup
Conrada Vinia Navarro og Chris Frederiksen,
søndag 17. juni

Sommersøndager!
I sommer blir det møte kl. 18:00
i kirken underetasje, følgende søndager:
24. juni, 1. juli, 15. juli, 22. juli, 29. juli,
5. august og 12. 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: Jonathan Taranger, Celine Wright Lia, Lucelie Celeste José,
Linnea Hoppestad, Sara Wensaas Andresen og Simon Nilsen.
Bak fra venstre: Thomas Oleander Abelvik, John Nyheim Henriksen, Andrew
Nilsen, Christian Lysø Sølyst, Marius Sommer Brustad og Erik Dexter Øygarden

Valg

av Kari Sæthre

Valgmøte i Skien baptistmenighet 5. juni gav følgende resultat, med funksjonstid fra 1. august 2018.
Familieutvalget var ikke
klart til valgmøtet. Valgkomiteen arbeider med
dette.

Strategiutvalget:
Harald Dønnestad
(menighetsleder), Jan Sæthre
og Thorbjørn Andersen

Driftsutvalget:
Jarle Stensbøl (leder), Rolf
Flatebø og Tormod Bergsland

Sekretærer:
Tjenesteutvalget:
Odd Kløverød og Mette
Ragnhild N. Grønseth (leder) H.L. Aasland
Inger Marie Abelvik og
Revisorer:
Trond Hjort
Eli Bakkevold og Jan Sæthre
Økonomiutvalget:
Solfrid Bergsland (leder), Valgkomité:
Trond Vegar Bergsland.
Reidun Johannessen og
(leder), Ingrid Eikland og
Christer Lilienberg
Marte Fjelddalen
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Jeg ber om at Gud vil
lære deg hvordan du kan
få hjelp av andre til å
følge drømmene dine,
dele din smerter, erkjenne
dine feiltrinn og samtidig
gi deg håp og mot for
morgendagen.

2 år som Tid for Gud arbeider er over!

Allison og Jeremiah Hurst!

Zoe’ på mammas mage mens hun spiller og synger

opplevd i menigheten.
Det har vært tider med
overflod, men også knapphet. Om vi har vært i
Latvia eller invitert folk
til vårt hjem, så har jeg
sett at våre to fisker og
fem brød er nok.
Jeremiah, Allison og Zoe

Hilsen fra Allison

Da vi startet vår reise i
juli 2016, ventet vi at
Det er helt klart at vi
Gud skulle gjøre noe
ikke blir de samme etter nytt. Men Gud overgår
å ha å ha bodd i Skien
alltid mine forventde to siste årene. Vi er ninger. Mitt liv har blitt
overveldet av og takk- forandret på grunn av
nemlig for de erfaringer Guds ledelse og nåde,
som vi tar med oss
som jeg har opplevd i
hjem.
Skien baptistkirke.

Av de mange erfaringer
som jeg har fått i løpet
av min tid i Norge, er
det to som jeg daglig vil
bære med meg videre:
Enkelhet - Herren kan
arbeide gjennom alle og
alt. Det er utrolig flott å
bruke det jeg har sett og

Stillhet – I de «mørke
dagene» så jeg ikke så
mange mennesker.
Som ekstrovert, er jeg
ofte tilbøyelig til å fylle
de tomme hullene med
sosiale forpliktelser. Men
jeg følte Gud dro meg
til «et rom» som virket
ubehagelig og stille, bare
for å høre Hans stemme
bedre. Her fant jeg den

freden jeg aldri kan finne
sammen med andre mennesker. Denne stillheten
fyller meg opp og gir meg
energi.

Vi kan lurer på hva mennesker rundt oss mener
om oss. Vil de forstå oss
eller vil de dømme oss
uten å prøve å bli kjent
med oss og Gud. Tre
tråder som er vevd sammen er vanskelig å ødelegge. Vår omsorg for
hverandre er et bevis på
Guds styrke i oss. Og
jeg vet at Guds styrke
finnes hos dere.
Jeg har skrevet en blogg
denne vinteren om Guds
mystiske beskjæring og
hvordan Herren har formet
meg på måter, som jeg
ikke kunne forestille meg.
Jeg ser frem til å komme
tilbake til dere å fortelle
om at Gud kontinuerlig
bygger sitt kongedømmet
med flotte mennesker
som dere. Takk for at
dere er de dere er.

Jeg er så takknemlig for
vennskapene jeg har fått
og gode minner i løpet
av disse to årene. Jeg
håper at dere kan være
modig å dele disse gode
minnene, med de som
er villige til å motta
Guds godhet. Det er
styrke og håp i å huske
Guds trofasthet sammen.
Mange mennesker i Skien
vil bli forandret av kraften
Guds kjærlighet til dere
i Jesu Kristi oppstandelse.
Allison Hurst
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Jeremiah Hurst

Hilsen fra Jeremiah

virket galt for oss, forlot
vi begge våre jobber i et
Før vi kom til Norge forsøk på å gjøre oss
jobba vi som vanlig. Jeg tilgjengelige for Guds
var lovsangsleder i en plan. Vi visste at Gud
menighet og Allison var ville være med oss.
lærer. Etter noen år følte
Jeg hadde ingen plan,
vi begge to at vi skulle
men fortalte pastoren i
gjøre noe annet. Dette
menigheten at jeg ville
var veldig rart. Frem til
slutte om to måneder.
nå hadde vi gjorde hva
To uker senere hørte vi
våre foreldre, mentorer,
om muligheten for å reise
og kultur fortalte oss ville
til Norge. Allison og jeg
føre oss til suksess, men
hadde bedt om å reise
vi innså at Gud ledet oss
utenlands å tjene som
på en annen måte enn vår
misjonærer i årevis, og
egen plan. Jeg ønsket bare
dette virket som en
å gi stabilitet for familien
mulighet til å bli sendt
min, slik at vi kunne være
ut for å tjene.
glade, men Gud fortalte
oss at planen vi fulgte ikke Det var usikkerhet omvar korrekt. Selv om det kring å reise til Norge.

Vi visste ikke nøyaktig
hva vi skulle gjøre, vi
visste ikke hvordan vi
ville finne et sted å bo
eller hvordan få penger
til mat og alt vi trenger.
Den dagen vi kom til Skien
ble vi ønsket velkommen med en kirke full av
mennesker. De ønsket
oss velkommen, spiste
med oss og feiret oss som
sin egen familie som om
de hadde kjent oss bestandig. Så gikk de med
oss bortover gata og viste
oss leiligheten som de
skulle betale for. Dette
var helt sprøtt for oss!
Gud var absolutt med

oss og Hans plan var å gi
oss rikelig. Så vi begynte
vår reise i Norge med
et fantastisk vitnesbyrd
om at Gud selv sørget
for oss da vi ikke forsto
hva Hans plan for oss.
Dette tjente som grunnlaget for vår tro som
fremmede i et nytt land.
Mens vi tjente, ble vi velsignet av de mange medlemmene i Skien Baptistkirke som ønsket oss så
hjertelig velkommen inn
i deres hjem, og inviterte
til måltider, og bare hørte
på oss. Dette var fantastisk å oppleve. Men vi
hadde utfordringer, fordi
Norge var et annet sted
med forskjellig mat, språk,
kultur og det faktum at
vi hadde hjemlengsel og
lengtet etter å se våre
familier. Vi visste at Gud
var med oss og at Han ga
oss styrke gjennom alt.

Jeremiah i kjent stil med gitaren.
Han gledet mange med sin gitar og sang.

som vi lærer å være foreldrene hennes. Hver
gang hun våkner etter
en lur, virker hun veldig
redd. Hun starter å gråte,
fordi hun er forvirret og
glemmer hvor hun er.
Vi hører henne gråte og
kommer inn i rommet.
I Norge har Gud vist oss Når hun ser våre ansikter
at han aldri vil forlate oss slutter hun å gråte, og
og at Han er vår tilflukt gjennom tårene smiler
hun av ren glede av å
og styrke, selv i tider
vite at hun er hjemme.
med vanskeligheter.
Vi fikk en datter som
heter Zoé, og vi har
vokst mye etter hvert

vi se på Gud. Vi smiler
av ren glede, for vi vet
at Jesus gir oss livet og at
Guds plan er mer enn
nok for oss.
Gud er vår tilflukt og vår
styrke, en hjelp i nød og
alltid nær. Derfor frykter
vi ikke når jorden skaker,
når fjellene vakler i havets
dyp. Vannet buldrer og
bruser, fjellene skjelver
når havet reiser seg.
Salme 46, 2- 4

Denne reisen til Norge
har lært oss at når vi er Jeremiah Hurst
redde eller forvirret kan
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Stavern 4. juli - 8. juli

BLINK - Baptistenes sommerfest

med seg alle dyra sine.
Malermesterne Brun,
forkynner på Alle sammen søndag formiddag.
Hver dag kan barna kose
seg på Sirkus DUCANO.

Programmet for sommerfesten!
Onsdag 4. juli
11:00 Resepsjonen åpner
11:00 Norsk Historisk selskap 40 år
14:00 Landsmøteåpning med gudstjeneste
17:30 Landsmøte - Tid for debatt
21:00 Kveld i teltet

Tilbudet med Transition
for 10 –13 åringene, Unite
for ungdommer og 20 +, Torsdag 5. juli
gjør at alle kan få et opp- 09:00 Landsmøte
18:30 Møte med felles start for alle på Blink
legg som opplegg som er
Tale av Terje Aadne
spes. tilrettelagt for dem.

Bente Sandtorp. Hun er
menighetsplanter i Oslo
og jobber med menighetsveiledning. Lørdag
kveld taler Truls Åkerlund. Han er lærer ved
HLT og menighetsplanter
Ulike gjesttalere
for SALT Skien. Truls har
Tekst av Kari Sæthre
Torsdag kveld kl. 18.30 i mange år vært menig(og brosjyren Blink)
begynner sommerfesten hetsveileder for flere
Skapt til fellesskap er med stort åpningsmøte baptistmenigheter.
temaet for Baptistenes for alle på Blink. Terje
For alle generasjoner
sommerfest. Blink er blitt Aadne som er general- Agnar Sæli, pastor i Tisteet møtepunkt, for alle sekretær i Baptistsam- dalen, vil være på plass hver
generasjoner med Jesus i funnet, taler på åpnings- morgen for å lede Alle
sentrum. Her er det god møtet. Fredag kommer sammen. Han har også
Fra 4. – 8. juli blir det
yrende liv på Stavern
folkehøyskole, Fredtun.
Fra morgenbønnen til
den siste går til sengs,
vil det være et mylder av
mennesker på tunet.

tid til å ha ferie, samtidig
som du treffer gode venner
og får åndelig påfyll.
Selve forhandlingene begynner på onsdag og avsluttes torsdag ettermiddag.

40 års jubileum
På onsdag formiddag vil
Norsk Baptist-Historisk
Selskap feire sitt 40årsjubilem. Peder Martin
Idsøe Liland vil holde foredraget "Om lavkirkelig
antisemittisme, og hva vi
kan lære av erfaringene!"

19:00
21:00
22:00

Sirkus DUCANO
Kveld i teltet
Kveldsgudstjeneste

Fredag 6. juli
10:00 Alle sammen
12:00 Ulike seminarer
14:00 Årsmøte Baptistkvinnene
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Bente Sandtorp
21:00 Kveld i teltet
22:00 Kveldsgudstjeneste i Stavern kirke

Årsmøtesaker
I år vil 3 nye menigheter
bli ønsket velkommen til
fellesskapet i Det norske
Baptistsamfunn - Grace
Church på Kjeller, Chin
Bethel Church i Egersund
og Baptistkirken Home i
Oslo.

Lørdag 7. juli
10:00 Alle sammen.
12:00 Ulike seminarer
14:00 Alle sammen - aktivitet
Misjonsløp
14:00 Kvinneforum - Speakers corner
18:00 Sirkus DUCANO
18:30 Møte - tale av Truls Åkerlund
21:00 Kveld i teltet
21:30 På grensen til allsang

En annen sak de knyttes
stor interesse overfor
er utbygging av skoleeiendommene på Stabekk.

Søndag 8. juli
10:00 Alle sammen. Avslutningsgudstjeneste m/ nattverd
Utdrag fra programmet.
Eget barne- og ungdomsopplegg hele uka.
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En annerledes bursdagsfeiring

Diakonalt fokus!

Fra bursdagsfeiringen på Tilja, lørdag12. mai

ga en følelse av både
glede og takknemlighet.

Christer Lilienberg

at kirken ikke bare må
være en kirke innenfor
kirkeveggene. Den må også
60 år er det noe å feire? nå ut til mennesker som
Det spørsmålet stilte står i en utfordrende livsChrister Lilienberg seg i situasjon - Diakoni!
vinter. Svaret ble «ja» for
alternativet, å ikke bli 60 «Et skritt på vei»
hørtes ikke fristende ut. Da han og Signe Marie
Christer forteller at han Aaslund, som er prosjektikke er så glad i hvite duker leder for prosjektet «Et
og høytidelige taler, så hvor- skritt på vei» skulle skrive
dan skulle dagen feires? prosjektsøknaden for 2018,
av Kari Sæthre og
Christer Lilienberg

Jobber på Tilja
Christer jobber til daglig
som virksomhetsleder på
CRUX Tilja oppfølgingssenter. Han er opptatt av

ble de enige om at en av
aktivitetene til musikk
og teatergruppa Tiljateateret skulle være å
opptre på feiringen. Når

svaret på søknaden kom
var alt innvilget, men det
sto klart at midlene ikke
måtte brukes til bursdagsfeiring av virksomhetsleder.
Dette var aldri tenkt.
Kjenner mange!
Christer har bodd på mange
steder og kjenner folk fra
forskjellige sammenhenger.
Nå fikk han mulighet å be
inn noen fra ulike tider og
plasser i livet, til en salig
blanding av mennesker.
Totalt var det ca. 120
mennesker innom. Det
å se alle disse sammen,

fra fjellklatrings miljøet.
Her er Cruxet det vanskeligste punktet i en klatreløype. Vi ønsker å stå
sammen med våre deltagere ved det vanskelige
punktet da de kommer
ut fra behandling eller
fengsel og skal etablere
seg i samfunnet igjen.
Det kan lignes ved å ta
av seg solbrillene en solskinnsdag. Vi liker lyset,
men det blir veldig sterkt
med en gang.

Har alt jeg trenger!
I invitasjonen til «Åpen
dag», sto det - Jeg har alt
jeg trenger, men om dere
vil, kan dere gjerne støtte
min sønn og svigerdatter,
Jon Viktor og Elinas
misjonsarbeid på Michaels
Childrens Village i SørAfrika. Når vi telte sammen det som var gitt,
både i Sverige og Norge
var det nesten 30.000,-.
Feiringen
Pengene kommer godt
Festen startet med at
med i arbeidet det komNathaniel Stephens danset
mende året.
til en sang av Michael
Jackson. Deltagere, ansatte
CRUX
og frivillige bidro med
CRUX er latin og betyr
underholdning i form av
kors, et uttrykk for vår
sang dikt og teater i tre
diakonale identitet, men
bolker i løpet av ettermidCRUX er også et uttrykk
dagen. Det ble også flere

oppmuntrende taler og
sang av Allison og Jeremiah Hurst. Mot slutten
konkluderte Christer med
at det er viktig å ikke bare
fokusere på det som har
vært vanskelig, men også
på resursene hos våre deltagere. Gi folk en pensel,
en hammer, en fastnøkkel
eller en scene og la de vise
for seg selv og andre hva
de kan få til. Da vokser
vi og kan ta tak i nye
utfordringer i livet.
Takk til alle!
Til sist vil Christer si et
stort takk til alle som
kom, alle som ga gaver,
jobbet på kjøkkenet,
deltok fra scenen bakte
kaker og mye mer. Og
til dere som nærmer
dere 60, det går bra,
avslutter Christer.
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Tistedal 1-3. juni

Kortur til Elim baptistkirke !

SSC på plattforma i Tistedal

Helgen 1-3 juni var
Skien Soul Childeren
så heldige for andre
gang bli bedt med på
kortur i Tistedal som
ligger i Halden.

plassene vi skulle sove
på, med jentene i andre
etasje og guttene i første
etasje. Kveldsmat var noe
vi gledet oss ekstra mye
til fordi det var taco på
menyen. Det smakte godt
for en sulten mage. Etter
dette hadde vi en liten
kveldssamling med lovsang og bønn.

synge til kvelden på
morosamlingen. Da vi
var ferdig var det inn i
bussen igjen for nå var
det tid for en Sverigetur.
En kort tur over grensa og
vi var på Nordby senteret.
av Katarina Tvedt Brekka og
Vi ble enige om et klokkeHelena Vestøyl Stålnacke
slett vi skulle samles
igjen og plutselig hadde
Buss og ferge
alle gått til hver sine
Turen startet fredag etterbutikker. Og en butikk
middag fra kirka. På bussen Sverige
de fleste var innom var
gledet vi oss veldig. Da På lørdagen var det opp Gottebiten der vi kjøpte
vi kom frem var vi slitene og spise frokost. Etterfulgt messe godteri. Da vi
etter å ha kjørt buss og av en liten korøvelse. På kom tilbake til kirka var
ferge i tre timer. Vel
korøvelsen øvde vi på
alle så varme at vi kjølte
fremme var det å finne sanger som vi skulle
oss ned i vannsprederen.

Bryllup på gudstjenesten
Alle sammen-gudstjenesten
17. juni ble en spesiell
gudstjeneste. For første
gang ble en vielse en del
av gudstjenesten på søndag
formiddag. Conrada
Vinia Navarro og Chris
Frederiksen gav hverandre
sitt JA. Pastor Vidar
Bergsland ledet bryllupsseremonien. Brudeparet
ønskes Guds rike velsignelse
over livet de skal leve
Conrada Vinia Navarro og Chris Frederiksen blir viet sammen.
Fellesskap
Da alle var tørre og ferdig
nedkjølt kom det flere fra
menigheten til morosamling. Vi samlet oss i salen
og de fra menigheten
hørte oss synge noen
sanger. Da sangene var
sunget gikk alle barna fra
Soul childeren og menigheten ut å lekte langball
til pizzaen kom. Alle
gikk inn og spiste pizza
og tacorester. Da vi var
ferdig å spise var det ut og
leke igjen. Noen spilte fotball, noen spilte kubb og
andre spilte langball. Etter hvert gikk vi inn og
hadde en avslutningssamling.

Gudstjeneste
Søndag morgen pakket
vi sammen tingene våre,
spiste frokost og øvde
på sangene vi skulle
synge på gudstjenesten.
Gudstjenesten på Elim
var morsom, interessant
og passende for alle i
alle aldre. Det var dukketeater, sang, leker, tale
og bønnevandring. Innholdet i talen var at man
alltid kan stole på Jesus
og om Peter som gikk på
vannet med Jesus.
Takk
Vi fikk takk og ros fra
menigheten etter opptreden vår. De ønsket

oss hjertelig velkommen
tilbake. Etter møtet var
det kirkekaffe med pølser
og brus. Så var det ut
igjen med aktiviteter for
barna. Det var gøy, men
nå ventet bussturen
hjem hvor alle var slitne,
men fornøyde. Det var
et godt samhold mellom
alle sammen. Flere fikk
nye venner. På tross av
aldersforskjell hadde vi
det fint sammen. Stor
takk til alle lederne våre
i Soul Children og en
spesiell takk til AnneMarie Dønnestad som
hadde sin siste kortur
med oss. Takk for en fin
tur!
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29.juli - 3. august

Fredag fra 18:00 - 20:00 er det Tweens

Familieleir på Vegårtun!

Fredag i kirken!

Hoppeslottet «Noas Ark» på Vegårvatnet

Velkommen til en herlig
ferieuke med lave skuldre
for hele familien. Her kan
du bade, padle i kano,
treffe nye og kanskje
gamle venner, leke, spille
fotball og andre gøyale
aktiviteter, slappe av,
spille spill, jogge tur, plukke
bær, gå på kveldskafe og
enda mye mere.

kveldskafe og kveldssamlinger
for litt mer voksent påfyll.
Dette årete er vi heldige å
få med oss Irene Ulnes fra
Ålgård og Øystein Samnøen
fra Hamar til å dele både til
barn og voksne.
Irene Ulnes

Fra brosjyre av Birgit Andersen
og Camilla Oseland

I løpet av uka har vi familiesamlinger, ten - samling,
kvinne - og mannssamling,
misjonsdag, morrokvelder,

Øystein Samnøen

Det finnes mer info om leiren,
påmelding og ulike priser
etter hvilke bomuligheter
du velger. Se Checkin https://www.checkin.no/
event/15968/familieleirvegaarshei-2018 eller
facebooksiden - Familieleir
på Vergårtun 2018.
Påmeldingsfrist innen 10. juli.

Tweens er en fredagsklubb for 5. - 7. klasse.
Vi leker, spiller, har
andakt, lager mat
sammen og samler inn
penger til gatebarn i
Latvia. Vi er Trond
og Bjørg Hjort og Kari
Sæthre, samt 10 - 15
Tweens, uten mobiltelefoner. På en vanlig
fredagskveld i våres
ble Tweens - gjengen
utfordret med følgende
spørsmål: Hva er bra
med Tweens?

Sommergave
til menigheten

Vennskap

Håper at du setter pris
på at menighetsbladet
kommer i postkassen
din 4 ganger i året?
Mange leser flere
av nyhetene på
menighetens nettside.
www.skienbaptist.no.

Samhold og spill

Noen ganger er det
allikevel godt å ha noe
håndfast å holde i.
Derfor velger vi fortsatt
å gi ut Veiviser’n.

av Kari Sæthre

Svarene var mange og her
kommer et lite utdrag
av svarene: Vi kan være
den vi er. Vi er personer.
Det er hyggelig å være
sammen med andre. Det
er gøy med ulike leker.
Opplever mange snille
mennesker og så er det
gøy. Alle er så hyggelige.
Mange flotte gjemmesteder når vi leker sisten.
Får nye venner, godteri
og deilig mat.

I dette nummeret ligger
det vedlagt en GIRO.
Denne kan brukes, om
du ønsker å gi en gave
til Veiviser’n. Dette er
helt frivillig. Om du ønsker
å bruke nettbank kan
Fysisk aktivitet
gaven overføres til
konto 2680. 34. 04266.
Til høsten starter vi opp
Veiviser’n er gratis, for
igjen og er nesten å finne
deg, men vi setter pris
hver fredag i kirken.
på gaver, da det ikke er
Så er du som er mellom
gratis å trykke bladet.
10 - 13 år - Stikk innom
Sommerhilsen fra redaktøren
da vel!
Mat og gøy
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Misjonsprosjekt i Sierra Leone

Landsbyen har fått ny kirke
I mange år har Skien
baptistmenighet hatt
samarbeidsprosjekter
i Sierra Leone i VestAfrika. De siste årene
har fokuset vært på å
bygge opp lokalsamfunnet i Tonko
Limba-distriktet.
Den gamle landsbykirken av Jan Sæthre

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

I våres har målet vært å
bygg en ny kirke i landsbyen Kabonka. Den gamle
kirken var absolutt moden
for å bli skiftet ut. Det
var nedleggelse av grunnstein for 2 måneder siden.
Vår lokale prosjektleder
er menighetsplanteren
Philip Kamara, som Skien
Den nye kirken er ferdig utvendig baptistmenighet har utviklet et nært forhold til
gjennom mange år med
utvikling av lokalsamfunnet i Tonko Limba.
Nå er den nye kirken
ferdig. Det er vår bønn
om at det kan være til
inspirasjon i lokalsamfunnet, slik at mennesker
finner troen på Jesus
Dugnadsinnsatsen er stor når gulvet skal lages Kristus.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Høsten 2019

Menighetstur til Israel

Reiseleder Jan Sæthre

Høsten 2019 planlegger som Nasaret, Kana,
Skien baptistmenighet Genesaretsjøen med
menighetstur til Israel. Kapernaum, Jordandalen,
Jeriko, Betlehem og ikke
Kjente steder
minst Jerusalem. Underveis
Turen planlegges å vare i håper vi å få til møter med
en uke. Det blir besøk til baptister både i Israel og i
mange av de kjente stedene Palestina. Det er til sammen
fra bibelhistorien, slik 30 menigheter i området.

Informasjon
Jan Sæthre kommer til å
koordinere turen. Dersom
du er interessert i å være
med og å få ytterligere
informasjon kan du sende
en SMS til mobil
90176760 eller epost til
jsaethre@online.no

