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Årsmelding 2018 for Skien baptistmenighet
Menighetens ledelse og ansatte:
Strategiutvalget:

Tjenesteutvalget:

Familieutvalget:

Økonomiutvalget:

Eiendomsutvalg:

Harald Dønnestad (leder)
Mette Aasland (vår)
Thorbjørn Andersen (høst)
Jan Sæthre
Ragnhild Grønseth (leder)
Trond Hjort
Inger Marie Abelvik
Heidi Flatebø (leder, høst)
Anette Bergsland
Trine Raflund Bassebo (vår)
Birgit Andersen (høst)
Gunn Andresen (høst)
Solfrid Bergsland (leder)
Reidun Johannessen, kasserer
Christer Lilienberg (høst)
Thorbjørn Andersen (vår)
Jarle Stensbøl, leder
Tormod Bergsland
Rolf Flatebø

Ansatte:
-

-

Vidar Bergsland 100% som pastor
Birgit Andersen, 60% med hovedvekt på barne‐ og familiearbeidet. 10% med konfirmasjon.
Totalt 70%
Gabriel Stephen, 50% (27,3% høst) med hovedvekt på ungdomsarbeidet.
Heidi T. Flatebø: 10% med hovedvekt på Supertorsdag
Jeremiah og Allison Hurst. Ansatt som TFG arbeidere frem til 8/7‐18 i samarbeid med Ung
Baptist – som har personalansvaret og avlønning. Vi takker for de 2 årene de var i
menigheten!
Stian Taranger fra og med 1/8 i 20% stilling med hovedfokus på musikk.
Ah Thi Khinlay er ansatt som renholder i kirken.
I tillegg er det ansatt renholder til å vaske bygningen til TCBC. Og pastor for TCBC. Disse
lønnes av TCBC.
Det er en flott stab vi har! La oss be for dem og oppmuntre dem i tjenesten! TAKK!!!

Tilbakeblikk:
Når en årsmelding skal skrives for vår menighet, så er det hyggelig med gode tall som fremkommer
av regnskap, gudstjenestebesøkende, deltakere i virksomhetene osv. Men det vi først og fremst bør
måles etter er om mennesker har kommet nærmere Jesus og nærmere hverandre. Og har vi lykkes
med å gi troen videre? Det er det det handler om, det er dette som er vår menighets visjon. Har vi
klart å etablere møteplasser og fellesskap der tro, tvil og liv deles og oppleves? Hvis vi har fokus på
visjonen vil det andre følge som en naturlig «bivirkning». Og jeg blir både glad og takknemlig når jeg
leser de ulike rapportene og spor av nettopp alt dette. Og enda er det mange utfordringer.
Det er mye som ikke kan måles og vurderes i en levende menighet. Det er umulig å holde oversikt
over alle telefoner som er tatt, sykebesøk, smser, brev, mailer, besøk, invitasjoner, samtaler,
menneskemøter, forbønn, praktisk hjelp, dugnader, bistand, arrangementer osv. Alt dette og mer av
det gode, er det som kjennetegner en levende menighet.
Og når vi ser tilbake, så vil vi kunne takke Gud og gi Han æren for utrolig mange fine opplevelser.
Samarbeidet med baptistmenigheten i Ogre
har blitt forsterket. Den første helga i januar
var ledere fra Skien baptistmenighet og
frivillige medarbeidere på plass i Ogre for å
møte den lokale baptistmenigheten. Skien
baptistmenighet ønsker å bygge fellesskap
med Ogre baptistmenighet, siden de vil være
den menigheten hvor Tabitasenterets arbeid
forankres lokalt. Det ble en god utveksling av
tanker og ideer. Konfirmantene og flere fra
menigheten hadde en opplevelsesrik tur i
vinterferien. Og flere fra Ogre har vært i Norge på både leirer og andre arrangement. Grupper som
kommer fra oss vil heretter i større grad ha følelsen av å være del av et arbeid ut fra Tabitasenteret.
Gudstjenestene våre er vår viktigste storamling. Det er variert innhold og uttryksformer; Soul
Church, Alle sammen, «Tid for stillhet», «ordinære» gudstjenester, sang/lovsangsgudstjenester og i
desember er det egne julegudstjenester, for å nevne noe. Mange gir uttrykk for at de ulike
gudstjenestene er inspirerende på hver sin måte.
Det er mange gode og flotte forsangere og musikere som løfter fellessangen.
Det er en liten nedgang i antall gudstjenestebesøkende. I gjennomsnitt sank det fra 131 i 2017 til 116
i 2018. Se egen oversikt.
De fleste søndagene var det pastor Vidar Bergsland som talte, men også Elsa Paulsen, Agnar Sæli,
Morten Sundkvist, Tor Erling Norøm, Kent Remi Westergren, Helge Skippervold, Sveinung Vaagen,
Jan Sæthre, Arne Holte, Heidi T.Flatebø, Birgit Andersen og Gabriel Stephen talte. Vi er velsignet med
gode talere i menigheten. Takk til dere alle!
Det er også svært mange som har sunget på våre samlinger. Det blir fort et 40‐talls ulike sangere. Vi
har blant annet hatt besøk av Con Calore fra Bærum baptistkirke og «blinkteamet» fra Tistedal.

Ledersamlinger i januar og oktober i
Luksefjellstua

John Tha Cung ble innsatt som ny pastoren i TCBC – Telemark Chin Baptist Church 28.januar. Vidar
Bergsland ledet innsettelsen.
«Lunsj og bønn» er fortsatt en viktig midtukesamling og samler mellom 15‐25 personer hver onsdag
formiddag.
Flere deltok også i år på DNBs lederkonferanse i Drammen.
Arne Holte (og pastor) representerer menigheten i dialogforum i Skien. Dette er en samarbeidsråd
for ulike tros og livssynssamfunn i Skien.
13.mai var årets konfirmasjonsgudstjeneste. 12 konfirmanter avsluttet konfirmasjonsopplegget hos
oss. Se egen rapport.
17.maifest i kirken kl 1814. Ungdommene/konfirmantene hadde rigget en flott kiosk utenfor kirken.
Vi deltok på felles pinsegudstjeneste i Skien kirke.
For første gang ble det vielse under en gudstjenesten. Conrada Vinia Navarro og Chris Frederiksen
gav hverandre sitt JA 17.juni.
Et hyggelig besøk på lunsj og bønn 27.juni med Sanna og Paul Msiza. Paul er president i Baptistens
Verdensallianse og pastor i Pretoria i Sør‐Afrika. De var på besøk i Norge i forkant av årsmøtet til
Baptistens Verdensallianse i Zurich i Sveits.
Det er gledelig at Sommersøndagene er så godt besøkt. På det meste var 53 samlet i underetasjen til
en matbit, vitnesbyrd, sang og som regel en tale. I alt 358 besøkende fordelt på 8 samlinger.
4.‐8.juli var vi godt representert på DNBs årsmøte og sommerfest i Stavern (BLINK).
Det er mange familier som deltar på familieleiren som Sørlandets Baptistungdom arrangerer på
Vegårtun. Et viktig møtepunkt sommerstid.
30.august hadde vi offisiell åpning av den nyoppussete Villaen og Supertorsdag. Se egne rapporter.
31.august – 2.september arrangerte vi menighetshelg for fjerde gang på misjonssambandets leirsted
ved Norsjø/Akkerhaugen. Stedet viser seg å egne seg godt for oss; til fellesskap, rekreasjon og gode
samtaler og samlinger. Det var om lag 110 personer innom i løpet av helgen.
23.september deltok flere på «storsøndag» for baptistmenighetene i regionen på Langesund Bad.
18.‐19.oktober var det for første gang Diakonikonferanse i kirken vår; «Roten til alt godt». Et
samarbeid med bl.a Tilja og Den Norske Kirke. Svært vellykket og godt besøkt.
22.oktober var det en klassisk konsert med venner fra Latvia.
24.oktober arrangerte vi en konsert/foredrag kalt «Sh!t Happens». 2 sterke historier ble formidlet
sammen med flott sang.
28.november hadde vi vår tradisjonsrike og vellykkete adventskveld til inntekt for misjonen.
Som en motvekt til alle dyre julekonserter, arrangerte vi for andre året på rad en gratiskonsert i
samarbeid med Tilja Oppfølgingssenter. Den ble svært godt mottatt av de om lag 100 tilhørerne.
Julegudstjenestene er særlig utformet og planlagt, og er godt besøkt. Og både «Vi synger jula inn» og
Julaften samlet full kirke.

Det er jevnlige husmøter i Bø og Gvarv sammen med Karenfamilier.
Menigheten har en solid og stabil økonomi, fundert på mange og trofaste givere. Det er mange som
gir fast over nettbank. Noen Vippser og færre og færre gir kontanter. Som frikirke er vi avhengig av
trofaste givere.
Når vi leser alle rapportene ser vi glimt av Guds velsignelser. I tillegg er det alt som skjer mellom
mennesker, og som ikke nevnes i noen rapporter. Alt er med på å gi Gud ære! La alt vi gjør peke på
Jesus!
Visjonen, verdiene og mottoet vi satt oss i 2011 lever i høyeste grad videre:
Nærmere Jesus – nærmere hverandre
Vår visjon
Å være en menighet hvor den
enkelte lever i nært felleskap med
Jesus og hverandre – og gir troen
videre!
Våre verdier
Menigheten skal være et felleskap
preget av godhet, raushet og vennskap
Menigheten skal være et felleskap der
mennesker opplever seg elsket
og tilgitt av Gud
Menigheten skal være et felleskap
der vi gjennom alt gir Gud ære
Menigheten er det fineste som finnes,
og menneskene som ikke er med
er de viktigste som finnes!
Misjon
-

-

-

Sierra Leone
o Mulig vi har hatt den siste store, ordinære dugnadsjobben der. Vi har
fortsatt økonomiske forpliktelser ut år 2020 (kr 30.000,- pr år til Phillip
Kamara), men dugnad kan organiseres av lokale aktører. Sierra
Leonegruppa opprettholdes og holder kontakten med SL. Det ble bygd 1
kirke i Kabonka.
Kongo
o Her er det fortsatt behov. Vi fortsetter å støtte evangelister.
Myanmar:
o Vi støtter 3 studenter i grenseområdet mellom Myanmar og Thailand,
med grunnskole og bibelskoleutdannelse.
Armenia og Midtøsten
 To menighetsplantere blir støttet gjennom Mission Partnership‐
programmet til EBF. En pastor planter menigheter undercover i et
land i Midt‐Østen. Den andre pastoren er flyktning fra Aleppo i
Syria, og planter en menighet i Yerevan i Armenia blant syriske
flyktninger.


-

I Midtøsten er spørsmålet om vi ønsker å fortsette å støtte dette
etter at 5 års perioden går ut om et par år.

Latvia
o Dette er fremdeles et konfirmantarbeid, men flere i menigheten er
engasjerte. Dette er gledelig. Det er også innsamling av klær og diverse
gjenstander som sendes bortover. Noe av dette går også til Solveig
Bergsland sitt arbeid i Estland. Dette er avklart og greit.
o Slik det er i dag så støtter vi Ogre arbeidet på det «nyetablerte» senteret
som Solveig Bergsland har kjøpt og driver, med frivillige.
o Dette er et utrolig positivt og viktig arbeid vi har kommet i gang med. Vi
må være tålmodige med tanke på samarbeidsformer og noen formaliteter.

Husmøter
Ordningen med husmøte en gang i måneden i Bø blant våre karen‐ og kachinmedlemmer er til stor
oppmuntring, og et viktig bindeledd til menigheten. Arbeidet blir koordinert av Kari Nøtland Sæthre.
Medlemmer.
I år kunne vi ønske 9 nye medlemmer velkommen, hvorav 2 som ble døpt. Det vil si at vi de siste 7
årene har vi ønsket 82 nye medlemmer velkommen. Det er utrolig gledelig! 2 døde og 4 valgte å
melde seg ut. Ved årsskiftet var vi dermed 319 medlemmer. Aldri før har flere tilhørt vår menighet.
Evaluering av målene for 2018:









Få på plass en god struktur for barne‐, familie‐ og ungdomsarbeidet i kirka
o Evaluering: Det er mange voksne som tar ansvar og deltar i dette arbeidet.
Flere av de ansatte bruker all eller deler av tiden på dette. Supertorsdag er et
nytt begrep som er satt i gang. En ny struktur prøves ut.
Skape «Supertorsdag» i barne‐ og ungdomsarbeidet
o Evaluering: Dette tiltaket er i gang for fullt. Villaen ble pusset opp og klargjort.
Se egen rapport.
Etablere flere smågrupper og økt bibelkunnskap i alle aldre
o Evaluering: Det er ikke etablert flere smågrupper. I taler og andre
sammenhenger har det vært en bevisstgjøring i bruk av Bibelen. Talene har
også vært bevisst på nettopp dette. Bibeltimen på Alle Sammen Helgen var
formidling av bibelkunnskap. Se ellers rapportene til virkegrenene.
Imøtekomme behovene til, og legge til rette for, andregenerasjons innvandrere i
menighet og samfunn.
o Evaluering: Det utnevnt et team som blant annet skulle tilby «familiekvelder»
mellom norske og immigrantfamilier. TCBC var en spesifikk målgruppe, og de
var i utgangspunktet positive til dette. De kunne ikke ta en avgjørelse på dette
før årsmøtet som skulle vært avholdt i desember, men som ble utsatt til
januar. Dermed er det ikke foretatt noen konkrete tiltak i forbindelse med
dette målet annet enn enkeltsamtaler.

Strategiutvalget
Det har vært 6 møter og behandlet i alt 55 saker. TCBC ble innkalt til de første møtene, men
ordningen fungerte ikke etter sin intensjon, og ble avviklet etter sommeren.
Saker som er behandlet er blant annet svart på høringsuttalelser fra DNB,
personal/ansatte/ansettelser, misjonsprosjektene våre, representasjon, burmeserarbeidet med
særlig vekt på samarbeidet med TCBC, årsmøtesaker, programmet, medarbeidersamtaler med 100
aktive medlemmer, temakveld, ledersamlinger i Luksefjell, menighetshelgen som vi byttet navn til
«Alle sammen helg», målene for 2018, valg, rutiner og oppfølging i forbindelse med dåp og
medlemskap, gudstjenesteteamet/‐innhold, ulike arrangement, konfirmasjonsarbeidet,
forberedelser til menighetsmøtene inkludert tema for fokusøktene vi har, drøftet temaet
«menigheten om 5 år», ungdomsarbeidet, medie‐/kommunikasjonssatsing og profil.
Noen av disse sakene ble behandlet sammen med tjenesteutvalget i et par møter.
Dette er fora som Skien baptistmenighet er representert i:
Skien diakonale senters representantskap
Fasteaksjonen (Kirkens Nødhjelp)
Misjonskontakt til DNB
Bibelkontakt (Bibelselskapet)
Dialogforum for tros‐ og livssynssamfunn
Menighetsmøter
Det ble avholdt 5 menighetsmøter og behandlet til sammen 31 saker. Oppmøte er mellom 30 og 39
personer (38 og 46 i 2018).
Menighetsmøtene starter alltid med mulighet for å dele bønneemner og/eller vitnesbyrd.
Det er en gjennomgående positiv atmosfære på menighetsmøtene. Fokusøktene setter fokus på
temaer som menigheten og strategiutvalget ønsker å drøfte. Det har i år vært: Tilbedelse, Jan Sverre
Bekkelund, pastor i Lillehammer besøkte oss og delte erfaringer fra eget liv med blant annet
menighetsplanting i Lillehammer.
Menighetsmøtene benyttes også til å informere og få tilbakemeldinger vedrørende ulike
arrangement, kurs, virkegrener og tiltak menigheten er engasjert i.
Faste saker er økonomi og eiendommen. (se egne referater)
Misjonsengasjement og samarbeidet i Latvia, ansettelsessaker, representasjon, målsettinger, valg er
noen andre saker som har vært drøftet og vedtatt.
Konfirmasjonsopplegg, dugnader – vår og høst samt den store oppussingen i kirkesalen og Villaen,
Deputerte til Landsmøtet i DNB, programmet, Alle Sammen helg (menighetshelg), informasjon
vedrørende ulike arrangement og tur til Israel i 2019, medie og profilering, vedtektsendring har vært
andre saker.

Forstanderens årsrapport 2018
Hilsen: Heb 13: 20 – 21.
«Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår
Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, 21 må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans
vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i
all evighet! Amen.»
Vi fanges lett inn i tanker om mangler, begrensninger og tidsnød. Å ville mye er vel og bra,
men vi kan tape selve livsnerven i stadig å leve i tanken på det som skal bli til virkelighet en
dag der framme. Det kristne livet baserer seg ikke på egne forbedringer men på en konkret
hendelse: Jesu oppstandelse og levende tilstedeværelse midt iblant oss! Vårt liv er knyttet til
Jesus, ‐ han er gledens kilde og livets kraft. Han utruster oss til alt godt.
Ingenting går av seg selv:
For snart 2 år siden hadde vi en manual for smågrupper klar. Vi løftet den fram i fellesskapet
og i den enkelte smågruppe. Grupper har i seg selv en kraftig dynamikk. Det er ikke lett å
kjøre opp nye spor. Det har vist seg utfordrende å implementere disse tre enkle målene for
en smågruppe: Hjelpe hverandre med det åndelige livet, omsorgsgruppe og inviterende med
klar målsetting om at gruppene var en dør inn i det kristne vennskap og fellesskap. Jeg
ønsker at vi løfter disse målsetningene opp på nytt. Jeg ber derfor om en samtale om disse
temaene nok en gang i gruppene og om villighet til å gi slipp på alle form for proteksjonisme.
Smågruppenes ut perspektiv må ikke undervurderes. Vi trenger helhjertete anstrengelser
for å nærme oss våre mål.
Diakonikonferanse 18.‐19. okt 2018.
Konferansen ble for meg personlig en stor oppmuntring. Jeg er stolt av at vi som menighet
har vært vertskap for en nysatsing i Skien innenfor diakonalt arbeid. Tilbakemeldinger fra 90
av samlet 150 deltakere gir oss som menighet svært gode tilbakemeldinger som vertskap for
konferansen. Konferansens målsetting var å sette det diakonale perspektivet på kartet i vårt
arbeid og samtidig være en oppmuntring for alle som står i slik arbeid i Grenland.
Diakonikonferansen var en felles satsing mellom Crux Tilja oppfølgingssenter, Der du bor
Grenland, Den Norske Kirke og Skien Baptistmenighet. Konferansen samlet 150 deltakere.
Tanken er å ha en slik konferanse hvert annet år. Dette må vi har mer av.
Stadig tilsig og stadig lekkasje.
Vi ser stadig nye mennesker komme til kirken. Den direkte foranledningen til at de kommer
er nok forskjellig. Mange gir det skussmål at menigheten har tatt godt imot dem. Vi har
gjennom året ønsket 10 medlemmer velkommen. Av ulike grunner ser vi ikke alle disse som
kirkegjengere. Personlig tror jeg vi har en utfordring i å inkludere på en måte som gjør at de
naturlige vennekretsene blir utvidet. Dermed blir relasjonene litt løse og felleskapet ikke så
attraktivt og forpliktene. Menigheten ønsker å være mer fellesskapsmenighet enn
aktivitetsmenighet likevel tror jeg at vi på det personlige plan går i aktivtetsfella. Vi opplever
nedgang i gudstjenestebesøkende og undrer oss over årsakene. Jeg mener vi arbeider seriøst
med både form og innhold. Dette er nok et spørsmål som trenger en større analyse.
Jeg ønsker at menigheten skal være et sted å komme hjem til og falle til ro, finne felleskap og
inspirasjon. Et sted å være seg selv i alle livets faser.

Telemark Chin Baptist Church (TCBC)
Chin miljøet bestående av 39 voksne medlemmer og 33 menighetsbarn har i snart 3 år hatt
sitt eget lokale på Østmo 2 på Kjørbekk med regelmessige gudstjenester og møter. De har i
en lengere tid snakket om og diskutert å danne egen menighet.
Vi registrerer at tiden nå er kommet dit at de ønsker å klippe navlestrengen til Skien
Baptistmenighet. Jeg hadde helst sett at vi kunne arbeide tettere sammen spesielt med
tanke på barn og unge som i for stor grad hindres i naturlig integrering i vårt norske
menighetsmiljø. Forenet i Kristus skulle være sterkere enn de kulturelle forskjeller, men
dette er i denne sak dessverre mer teori enn praksis. Jeg ønsker en åpen og god
kommunikasjon i fasen av adskillelse. Vi skal ivareta gode relasjoner som er skapt gjennom
mange år. Vi har et spesielt ansvar for å gjennomføre denne løsrivningsprosessen på en
åpen, respektfull og forbilledlig måte. De har betraktet oss som sine åndelige «foreldre»,‐ og
vi skal være åndelig modne i et veivalg som får konsekvenser for mange mennesker. Jeg har
mange spørsmål til Chin grupper og menigheter som synes å bli altfor isolerte og mister
kommunikasjon til lokalmiljø og norske naturlige relasjoner. Samtale på pastor og ledernivå
er gjennomført.
Selvangivelse:
Helse:

Den holder enda. Sover godt hver natt. Men er tom ved 20.00 tida, så etter
det må jeg være sosial,‐ det går fram til 22.00, da er det slutt fra min side.
Har til stor glede brukt sykkelen i sommer på Sula og turer innover
Høydalen. Må komme i gang tidligere kommende vår.
Trivsel:
Stor, ‐ møter mange hyggelige og imøtekommende mennesker.
Arbeidsmengde: Sikkert nok, klager ikke og har ingen å klandre.
Arbeidet:
Skulle ønsket mer tid til direktekontakt med medlemmer/grupper, og føler
at jeg svikter menighet og meg selv på dette punktet.
Stab:
Stor glede av å arbeide i stab. Ser at jeg er helt avhengig av mine gode
kolleger. Sammen er vi sterke!
Pensjonist:
Ikke enda ……… men hvem vet ?????
Fritid:
Jeg er dårlig organisator på det område. Tar fri uten dårlig samvittighet når
det passer. Føler stor grad av frihet.
Forbønn:
Er takknemlig for alle dere som jeg vet ber og holder meg oppe i bønn.

I takknemlighet til Gud og menighet
Vidar prest.

Tjenesteutvalget
TU: Trond Hjort, Inger M. Abelvik, og Ragnhild E. N. Grønseth ( leder)
Tjenesteutvalget (TU) har I 2018 hatt 3 møter sammen med Strategiutvalget ( SU)
Grunnet ulike årsaker , har vi kun hatt 3 ordinære møter I I TU alene. I tillegg har leder vært tilstede
på møtene til gudstjenesteteamet . Se derfor denne sammen med årsmeldingene fra SU og
gudstjenesteteamet. Vi har igjen drøftet ansvarsfordelingen av listene. Det er mange oppgaver å
fylle, og det er viktig å poengtere at alle tjenestene i menigheten er viktige ! Vi trenger Gud, men
også hverandre! Bjørg Hafredal har ansvaret for lister til møteverter og kjøkkentjeneste, og Trond
Hjort setter opp forbedere på gudstjenestene. Han har også ordnet med ansvarlige til
sommersøndagene. I tillegg har han oversikt over smågruppene. Bønn er noe av det viktigste som
finnes ! Og hver onsdag samles en god gjeng til lunsj og bønn I kirken vår. Vi ønsker å rette en stor
takk til Merete Tolnes som hver onsdag lager lunsj og har ansvaret for denne viktige tjenesten.
Gudstjenesteteamet setter opp alt som har med gudstjenestene å gjøre. Vi ønsker besøk av
sangere/kor iblandt, og høsten 2018 hadde vi besøk av koret Con Calore fra Bærum. Noen av
smågruppene fungerer ikke, og nå i 2019 skal Vidar prest besøke alle smågruppene, og vi skal ha en
gruppeledersamling. Ønske er å få flere smågrupper ; kanskje noen av de største må deles. Viktig at
alle som ønsker det skal ha et tilbud om en gruppe. Vi er veldig glade og takknemlige for at TU’s
forslag om å ansette Stian Taranger i en lav % stilling. Stian er en ressursperson med et stort og
engasjert hjerte for menigheten.
Vi har mye å glede oss over !
Skien17.1.2019
Ragnhild Grønseth
TU

Økonomiutvalget
Første halvår bestod økonomiutvalget av kasserer Reidun Johannessen, styremedlem Solfrid
Bergsland og leder Thorbjørn Andersen. Fra 1. august består utvalget av kasserer Reidun
Johannessen, styremedlem Christer Lilienberg og leder av utvalget, Solfrid Bergsland.
Utvalget har hatt to møter i løpet av året: et budsjettmøte på nyåret og et møte i august der
vi fordelte oppgaver i utvalget. Leder av ØU hadde også et møte med SKIBU, SKIBA og SSC i
etterkant av oppussing av villaen. I dette møtet ble utgiftene fordelt. Vi får fortløpende saker
som krever raske avgjørelser. Dette blir tatt på sms og mail. Kasserer legger ned et stort
arbeid med å føre regnskapet for menigheten. Vi sparer mye penger på å slippe
regnskapskontor. Økonomiutvalgets mål er å få nok faste givere. Vi har også et håp for 2019
at en del av medlemmene har mulighet til å øke det faste månedstrekket. Det ble sendt ut
en mail til alle medlemmer i 2018 med henstilling om å gi penger i form av månedlige trekk
eller et engangsbeløp. I løpet av 2018 har både kirkesalen og villaen vår blitt pusset opp. Det
medførte store utgifter. Regnskapet har et reelt underskudd på 272 782,88. Takket være
økonomisk støtte fra virkegrenene og bedre inntekter enn forventet, ble det ikke større. Det
er vi takknemlige for! Økonomiutvalget har ansvaret for å ordne arkivet i menigheten. Dette
arbeidet er i gang, men vil fortsette i 2019.
Solfrid Bergsland, ‐ØU‐leder

Eiendomsutvalget
Eiendomsutvalget har i 2018 bestått av, Rolf Flatebø, Tormod Bergsland og Jarle Stensbøl.
EU hadde møter i 2018, to møter i løpet av året.
Saker som ble behandlet var:
 Lekkasje i kirke spiret.
 Utbedring av gulv i kirkesal, toalett og vindfang.
 Løsning på utforming av scene med HC tilkomst.
 Utskifting av himlingsplater der det er behov for utskifting.
 Varmestyring/ mulig varmepumper i villa og underetasje i kirke
 Vurdere utskifting av belysning i kirkens underetasje sammen med utskifting av
himlingsplater.
 Flere saker som omhandler uteområdet er drøftet, som: Fjerning av garasje, utbedring av
parkeringsområdet, asfaltering og mulig tilbygg til kirkens underetasje.
Sammen med dette er også grøntområdet rundt kirken vurdert, som begrensing og
opprusting av bed.
 Det er av holdt møte med virkegrener for opprusting av ville innvendig.
Ting som har skjedd på eiendommen:
 Det ble gjort en vårdugnad ute og inne, med opprydding og vinduspuss i hele kirken. Skrot
ble fjernet og kjørt på søppelfylling.
 Villa har blidt pusset opp innvending, med nye overflater og en del utskifting av interiør, samt
kjøkken i 1. etasje. Arbeidsrom for ansatte er flyttet opp i 2. etasje etter at leieboere flyttet
ut.
Arbeidet er gjennomført under ledelse av ledere i barn og ungdomsarbeidet.
 Kirkens spir ble tekket med reinzink, etter fjerning av tak vinduer høsten 2017. Dette
arbeidet ble det en del utfordringer med, men ble sluttført akseptabelt, på sensommeren.
 Kirkesalen ble tømt, fliser fjernet og scenen ombygget. Hele salen ble avrettet og nye
teppefliser ble lagt.
 Løse fliser ble lagt på nytt i inngangsparti og dametoalett.
 Nye flyttbare kortrabulanter er kjøp inn som erstatter de gamle.
Kort status:
Kirken er i bra stand, det er gjort opprustning på overflater inne og ute. Men det begynner og bli
behov for utbedringer på noe teknisk anlegg som varmeovner og styring av dette. Her vurderes det
ulike løsninger. Belysning er også vurdert byttet da det ved noen anledninger oppfattes som svakt
lys, spesielt i underetasje.
Det gjenstår også litt innrednings arbeider for og få på plass ett lukket tolkerom i tilknytning til
kirkesal.
Benker i kirkesal må trekkes på nytt, da trekk på sete og rygg er skadet av sollyset.
HC åpner er ennå ikke på plass, men forventes montert i det nærmeste.
På villa er det behov for opprusting av brannvarsling da har manglende dekning av bygget.
Videre er det på tide å vurdere alternativ oppvarming av bygget da dagens sentralvarme er av eldre
dato og vanskelig å få styrt optimalt. Her gjøres det konkrete vurderinger.
Det vil bli byttet en ytterdør til terrasse i 2. etasje som er i dårlig forfatning. Hoveddør til bygget må
også rustes opp med tettelister og nytt glass over.
Terrasse i 2. etasje mangler fortsatt brystnings kledning, dette bør på plass til våren.
«Luksefjellstua» er i bra forfatning, og holdes i fin stand. Det forventes ikke større utbedringer på
denne eiendommen.

Stor takk til alle de som er behjelpelig med ettersyn av alle eiendommene.
For eiendomsutvalget.
Jarle Stensbøl

Familieutvalget
Vår
Våren 2018 besto familieutvalget av:
‐ Leder: Annette Bergsland (sykmeldt)
‐ Representant fra menigheten: Trine Bassebo (delvis syk)
På grunn av sykdom hos utvalgsmedlemmene var det lite aktivitet i familieutvalget våren
2018. Gabriel, Birgit og Heidi tok som ansatte ansvaret for familieutvalget våren 2018.
Høst
Det ble gjort omstruktureringer av familieutvalget høsten 2018. Leder for familieutvalget ble
valgt på menighetsmøte.
1. Leder for familieutvalget: Heidi Flatebø (valgt inn høsten 2018)
2. Leder fra SKIBA: Birgit Andersen
3. Leder SKIBU: Ann‐Christin Wright‐Lia og Gunn Andresen
4. Leder for Supertorsdag: Heidi Flatebø
5. Representant menigheten: Annette Bergsland
Møter og saker
Familieutvalget har hatt 4 møter i løpet av året. Tre møter våren 2018 og et møte høsten
2018. På et av møtene har representanter fra strategi‐, økonomi‐ og eiendomsutvalget vært
til stedet. Familieutvalget har arbeidet med disse sakene i 2018:
1. Omorganisering av familieutvalget
2. Omorganisering av barne‐ og ungdomsarbeidet ‐ SUPERTORSDAG
3. Oppussing av villaen
4. Lederkvelder
5. Kommunikasjon
Omorganisering av familieutvalget

FAMILIEUTVALGET
Leder for utvalget velges på
menighetsmøte og skal være
en nøytral representant fra
menigheten.

SKIBU

SKIBA

Styret består av:
Leder for SKIBU, hovedledere
for alle ungdoms‐aktiviteter i
kirken (Soul children, soul
Teens, Bæggers, lovsangsband,
ungdomspastor,
konfirmasjonsleder, 2
ungdommer valgt inn
på¨årsmøtet. Møtes 1‐2 ganger
i året).

Styret består av:
Leder fra SKIBA,
hovedledere for alle
barneaktiviteter i kirken
(Logos, Trall, Tweens,
Balauba, foreldrerep.)
(Møtes 1‐2 ganger i året.)

Supertorsdag
Supertorsdag har
en leder. Leder
har ansvar for
koordinering og
oppfølging av akt.
og ledere.

Represenant fra
menigheten

Modellen ovenfor viser hvordan vi har strukturert familieutvalget. Antall medlemmer i
utvalget har økt fra 2 til 5 og består av en leder for utvalget (rep. fra menigheten), leder fra
SKIBU, leder fra SKIBA, leder fra Supertorsdag og en representant fra menigheten (gjerne
foreldre). Menigheten har ikke lykkes med å finne en leder for utvalget. Heidi Flatebø ble
derfor valgt inn som leder, selv om hun er ansatt og leder for supertorsdag.
Omorganisering av barne‐ og ungdomsarbeidet‐ SUPERTORSDAG
Familieutvalget og ansatte i kirken har i en lengre periode hatt et ønske om samle flere
aktiviteter for familiene på en dag. Familieutvalget startet denne høsten opp med
SUPERTORSDAG, en aktivitetsdag i kirken for barn, ungdom og voksne. Se egen årsmelding
for supertorsdag.
Oppussing av villaen
Våren 2018 bestemte familieutvalget (med godkjenning på menighetsmøtet) å pusse opp
villaen for å få nok rom til Supertorsdag. Oppussingsprosjektet ble satt i gang i mai og
foregikk helt frem til oppstart av aktiviteter i august. Heidi Flatebø og Ann‐Christin W. Lia var
prosjektledere for oppussingen. Det ble organiserte fellesdugnader og lagt til rette for
individuelle jobbing i villaen. Disse rommene har blitt pusset opp: kjøkken, spisestue, stue,
gangene, trapp, toalettene, bønnerommet og danserommet. Det er fortsatt deler av
oppussingen som ikke er ferdig. Målet er at prosjektet ferdigstilles juni 2019.
Lederkvelder
Familieutvalget har som mål å ha to lederkvelder hvert år. Lederkveldene ble planlagt på
familieutvalgsmøtene og i år har vi hatt 2 møter våren (februar og juni) og et møte i
november. Omstrukturering av barne‐ og ungdomsarbeidet/ supertorsdag, oppussing av
villaen, kommunikasjon med foreldre/barn og unge har vært hovedsakene på disse
lederkveldene. Stort sett alle barne‐ og ungdomsleder har vært representert på disse
møtene og det har vært mange gode diskusjoner og samtaler.
Kommunikasjon
Familieutvalget har hatt et ønske over lengre tid å bedre kommunikasjonsflyten i barne‐ og
ungdomsarbeidet, til foreldre og mellom lederne. Sammen med de ulike gruppene i SKIBA og
SKIBA har vi ryddet opp i antall Facebook‐grupper, og vi har i tillegg opprettet en gruppe for
alle ledere i barne‐ og ungdomsarbeidet.

Mål for 2019
SKIBU har gitt klare tilbakemeldinger til familieutvalget at de har hatt utfordringer i arbeidet
sitt siden oppstarten i høst. Noen av utfordringene går på struktur, fordeling av roller og
aktiviteter i ungdomsarbeidet, men hovedutfordringer ligger i at Gabriel ikke lenger jobber i
kriken fra januar. En av målsetting for familieutvalget er å få inn en vikar for Gabriel frem til
han eventuelt kommer tilbake i august.

Dette ønsker familieutvalget å arbeidet med i 2019:
‐ Ansette en ungdomsleder i minimum 50% (aller helst 70% stilling) fra august 2019
‐ Gjøre Levende Tro planen kjent og aktuell for alle barne‐ og ungdomsledere
‐ Øke bevisstheten rundt bibellesning og bønn i barne‐ og ungdomsaktivitetene
‐ Få en nøytral leder for familieutvalget
‐ Ferdigstille Villaen
Utfordringer og gleder
Det har vært et innholdsrikt år i familieutvalget og vi er takknemlige for alle som har vært
delaktige og støttene i de ulike sakene vi har arbeidet med dette året. Det er mange barn,
ungdom og foreldre som er innom kirken vår hver uke, og barne‐ og ungdomsarbeidet vi har
i kirken er til stor velsignelse for mange. Det er en stor glede å se så mange barn og unge i
aktivitet, og vi er takknemlige for alle ledere som stiller opp uke for uke, og for støtte og
forbønn vi får fra menigheten.
Heidi Trainer Flatebø – leder for Familieutvalget.

Skien baptistmenighet
Møtebesøkstatistikk 2018
Formiddagsgudstjenester vår
Januar
88 84
Februar
94 60
Mars
114 131 61
April
75 106 133
Mai
417
Juni
81 102
Total form. vår 13 møter

2018
172
154
306
314
417
183
1546

2017 .
(188 på 2 møter)
(186 på 2 møter)
(243 på 2 møter)
(278 på 3 møter)
(545 på 2 møter)
(73 på 1 møter)
(1513 på 12 møter)

Gjennomsnitt pr gudstjeneste

119

(126 pr møte)

Kveldsgudstjenester vår
Januar
49 97 171
Februar
100 140
Mars
30 78
April
97 151
Mai
88 85
Juni
53
Total kveld vår 12 møter

317
240
108
248
173
53
1139

(302 på 3 møter)
(306 på 2 møter)
(336 på 2 møter)
(242 på 2 møter)
(238 på 2 møter)

Gjennomsnitt pr gudstjeneste

95

(129 pr møte)

Formiddagsgudstjenester høst
August
September
108 129
Oktober
92 99
November
119 102
Desember
Total form. høst 6 møter

0
237
191
221
0
649

(199 på 2 møter)
(124 på 1 møter)
(282 på 2 møter)
(279 på 3 møter)

Gjennomsnitt pr gudstjeneste

108

(126 pr møte

Kveldsgudstjenester høst
August
63 122
September
214 110
Oktober
93 94
November
105 36 176
Desember
95 85 270 57 350
Total kveld høst 14 møter

185
324
187
317
857
1870

(254 på 2 møter)
(392 på 3 møter)
(232 på 3 møter)
(796 på 4 møter)
(1674 på 12 møter)

Gjennomsnitt pr gudstjeneste

134

139 pr møte

Hele året
Antall besøkende 45 møter
Pr. Gudstjeneste
Sommersøndager 7 møter

2018
5204
116
ca 350

2017
(5459 på 42 møter)
131 pr møte
ca 358

(1424 på 11 møter)

(884 på 7 møter)

Avslutningsord
Jeg vil avslutte på samme måte i år som jeg gjorde i fjor, men jeg utvider listen litt for hvert år. Ikke
fordi jeg ikke kunne skrevet noe annet, men fordi det er like aktuelt. Oppmuntring og takk bør være
det naturlige som vi alltid raust kan dele – men du verden så vanskelig og langt inne det sitter mange
ganger. Uansett:
Takk til deg som tok en telefon til en som trengte det, takk til deg som hjalp en som trang hjelp, takk
til deg som hadde tid til å lytte til en som hadde behov for å fortelle, takk til deg som bakte, vasket
eller gjorde andre praktiske oppmuntringer, takk til deg som inviterte med deg noen inn i en
smågruppe eller på et arrangement, takk til deg som plukket opp noen på vei til kirken, takk til deg
som sprer De Gode Nyhetene, takk til deg som ba, takk til deg som trofast kommer på våre
gudstjenester og arrangementer, takk til deg som snakket med noen du aldri hadde sett i kirken vår
før, takk til deg som satt deg ved siden av en som trengte det, takk til deg som gir av din inntekt –
både trofast og raust, takk til deg som bidrar med dine evner og gaver, takk til deg som jobber i kirka,
takk til deg som tenker at jeg ikke har nevnt deg i disse linjene, men vet med deg selv at du har
betydd noe for noen, og gjort en tjeneste for Jesus på DIN måte! SAMMEN er vi Skien
baptistmenighet. SAMMEN kan vi skape et fellesskap der nye mennesker kan møte Jesus og oppleve
nye vennskap. SAMMEN er vi med å gir troen videre til nye generasjoner; venner og familie. Og
gjennom alt ønsker vi å gi Gud ære!
Håper du gjennom det siste året har opplevd at du er elsket og tilgitt, og kjent at din relasjon til Jesus
har blitt tryggere.
Jeg er takknemlig for et fellesskap der vi tenker det beste om hverandre og ønsker hverandre alt
godt. Jeg ser med forventning frem til 2019. Ikke for hva vi skal prestere, men hva Gud vil gjøre.
Guds omsorg gjelder deg
for Han er din Skaper.
Jesu kjærlighet omslutter deg
for Han er din Frelser.
Den hellige Ånd fyller deg og gir deg kraft
for Han er din Hjelper .

Årsrapportene er skrevet av lederne i de 5 utvalgene.
Skien 21.januar 2019
Harald Dønnestad, strategiutvalget

Solfrid Bergsland, økonomiutvalget

Jarle Stensbøl, eiendomsutvalget

Heidi Flatebø, familieutvalget

Ragnhild Grønseth, tjenesteutvalget

Skien Baptistmenighet
Resultatregnskap 2018 og budsjett 2019
3100
3410
3420
3600
3601
3900
3905
3910
3920
3921
3990
3991

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Statlig tilskudd
Kommunalt tilskudd
Husleieinntekt
Utleieinntekt
Kollekt
Gaver til prosjekter via mgh.
Lotteri
Arrangementsinntekter
Inntekter konfirmantopplegg
Andre inntekter
Tilskudd fra menighetens virkegrener

5100
5101
5102
5103
5110
5111
5210
5220
5320
5400
5401
5405
5420
5421
5800
5920
5990
5991
6320
6340
6360
6580
6600
6780
6800
6820
6821
6860
6861
6940
7100
7140
7320
7410
7430
7431
7432
7433
7500
7700
7701
7702
7760
7770
7790
7791

Driftsutgifter
Lønn til ansatte
Refusjon av lønn og feriepenger
Lønn korttidsarb. ‐ avgiftspliktig
Lønn korttidsarb. ‐ ikke avgiftspliktig
Feriepenger
Refusjon av feriepenger
Telefongodtgjørelse ‐ ansatte
Avisabonnement
Gruppelivsforsikring ansatte
Arbeidsgiveravgift
Refusjon av arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av feriepenger i opptj.året
Pensjonskostnad
Refusjon av pensjonskostnad
Refusjon av sykepenger
Yrkesskadeforsikring
Annen personalkostnad ansatte
Annen personalkostnad korttidsarb.
Renovasjon
Strøm
Forbruksmateriell
Multimedia
Vedlikehold
Skien Diakonale Senter
Kontorrekvisita og kontorutstyr
Kopieringsavtaler
Produksjon og utsendelse av kontaktblad
Deltageravgift ‐ betalt til andre
Studiearbeid
Porto
Kjøregodtgjørelse
Reisegodtgjørelse / bompenger
Annonsering
Kontingenter
Gave til Det norske Baptistsamfunns arbeid
Samarbeidsprosjekter med Ogre‐menigheten
Gaver til arbeidet ved Tabitasenteret
Gaver til andre
Forsikringspremie
Arrangementsutgifter (mgh.weekend, LT‐arr)
Bevertning
Kursmat
Blomster og gaver
Bankgebyr
Andre kostnader
Kostnader Konfirmasjonsopplegget

Budsjett 2018
‐25 000
‐195 000
‐280 000
‐36 000
‐290 000
‐1 650 000
‐130 000
‐45 000
‐200 000
0
‐30 000
0
‐2 881 000
1 370 000
‐122 500
12 000
0
0
0
8 400
2 000
0
215 000
‐18 000
0
55 000
‐6 000
0
11 000
40 000
27 000
30 000
205 000
35 000
15 000
160 000
30 000
6 000
20 000
7 000
45 000
2 000
9 000
17 000
2 500
45 000
43 000
186 000
50 000
0
0
53 100
100 000
27 000
0
25 000
6 500
0
180 000

Regnskap 2018
Budsjett 2019
‐37 950,00
‐35 000
‐219 255,00
‐220 000
‐338 293,96
‐340 000
‐18 000,00
0
‐366 010,00
‐250 000
‐1 730 866,50
‐1 710 000
0,00
0
‐45 730,00
‐45 000
‐80 842,00
‐85 000
‐277 090,15
‐190 000
‐249 249,06
‐35 000
‐124 424,19
0
‐3 487 710,86
‐2 910 000
1 486 371,46
‐239 077,95
2 100,00
3 800,00
0,00
0,00
8 400,00
1 599,00
7 578,00
217 312,00
‐35 017,18
0,00
52 420,18
‐9 707,45
0,00
3 337,00
32 175,00
24 408,63
36 406,30
212 917,44
22 737,77
78 294,14
777 197,71
35 000,00
6 203,25
15 397,03
13 351,42
10 500,00
385,00
3 695,50
19 277,00

1 861,00
39 652,44
39 940,19
242 010,00
49 967,22
116 513,49
82 400,00
53 031,00
100 099,99
25 341,43
28 420,06
25 382,08
5 118,82
0,00
295 727,34

1 050 000
‐
‐
‐
138 000
‐
8 400
1 700
9 200
180 000
‐
20 000
50 000
‐
‐
3 800
60 000
‐
40 000
235 000
25 000
25 000
175 000
30 000
8 000
16 000
16 500
10 000
‐
4 500
21 000
2 500
43 000
42 000
210 000
50 000
‐
‐
55 300
95 000
28 000
‐
28 000
6 500
‐
232 600

Sum driftsutgifter

8040
8800

2 893 000

3 892 526,31

12 000
‐12 000
0,00

404 815,45
‐9 724,27
395 091,18

Brutto driftsresultat
Renteinntekt
Netto driftsresultat*

2 920 000
10 000
‐10 000
-

Fordeling 2018‐regnskap
*Brukt av menighetens likvide midler

395 091,08

Brukt av Mediafondet
Brukt av Sierra Leone ‐ fondet
Lagt til Latvia‐fondet
Brukt av Arvefond ‐ lønnspenger TCBC‐pastor
Brukt av menighetskassa

1100
1101
1102
1380
1500
1900
1920
1921
1922
1923
1950

2020
2021
2022
2023
2050
2600
2770
2780
2940
2950
2980

Balanse pr.31.12.2018
Eiendeler
Skien Baptistkirke
Villa Brekkeby
Speiderhytta i Luksefjell
Fordringer på ansatte
Fordringer
Kontanter
Bankinnskudd 2680.34.04266
Bankinnskudd 2680.31.14527
Bankinnskudd 2610.22.10432
Bankinnskudd 1503.29.87750
Bankinnskudd for skattetrekk 1594.46.40433
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Mediafond
Arvefond
Misjonsfond Sierra Leone
Misjonsfond Latvia
Egenkapital
Forskuddstrekk
Arbeidsgiveravgift
Påløpende arbeidsgiveravgift av feriepenger
Feriepenger
Pensjonstrekk
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital

‐63 294,14
‐22 510,00
3 039,76
‐39 543,82
‐272 782,88

Regnskap 2018
16 000 000,00
2 000 000,00
300 000,00
0,00
210 573,00
4 561,99
354 701,32
3 097,33
53 613,72
2 109 486,88
51 946,54
21 087 980,78

Regnskap 2017
16 000 000,00
2 000 000,00
300 000,00
51 959,00
0,00
5 057,46
400 339,62
40 334,71
45 727,22
2 597 948,79
52 306,54
21 493 673,34

‐79 469,31
‐233 053,51
‐995,17
‐81 638,69
‐20 395 162,65
‐51 946,00
‐41 210,00
0,00
‐160 084,45
0,00
‐44 421,00
-21 087 980,78

‐142 763,45
‐272 597,43
‐23 505,17
‐78 598,93
‐20 667 945,53
‐52 306,00
‐37 484,00
0,00
‐147 571,49
0,00
‐70 901,34
‐21 493 673,34

Solfrid Bergsland/Christer Lilienberg/Reidun Johannessen (kasserer)
Spesifisert 7430
Kirkeplanter i Tonko Limba i Sierra Leone
Kirkebygg i Tonko Limba i Sierra Leone
Menighetsplanting i Armenia blant syriske flyktninger
Kirkeplanter undercover i Midtøsten
Bibelskole for karenske flyktninger fra Myanmar
Evangelister i Bas Uele i DR Kongo
Kirkebygg i Nijgadh i Nepal
Ung Baptist
HLT‐ Høyskolen for teologi og ledelse
Holtekilen Folkehøyskole
Alle våre prosjektene gjennomføres i samarbeid med lokale baptistiske virksomheter.

40 000
30 000
30 000
10 000
5 000
30 000
30 000
15 000
10 000
10 000
210 000

FORKLARINGER til inntektene 2018

3900

Den største inntektsposten er takknemlighetsgaver fra
de som har sitt åndelige hjem her:
1. 731.000

3410/3420 Statlige og kommunale midler
3601 Utleie
Luksefjellstua
Parkeringsplasser
Kurs og arrangementer

560 000
366 010
7 600
151 650
206 760

3921 Konfirmasjonsoppplegget
K‐kontingent; salgsinntekter, dugnader,
deltageravg. Latviatur

277 000

3990 Andre inntekter
Gaver gitt via mgh til skoleprosjekt i SL og
til Tabitasenteret

250 000

3991 Tilskudd fra menighetens virkegrener
Spleiselaget for oppussing av villaen vår

125 000

FORKLARINGER til utgiftene 2018
6600 Vedlikehold
Generelle utgifter ved byggene våre
Reparasjon av taket , prosjekt 2
Oppussing av hovedsalen
Oppussing og møblering av villaen

157000
245000
202000
173000

777 000

7430 Gaver til det norske Baptistsamfunns arbeid
Holtekilen
Høyskolen for ledelse og teologi
NBUF (6' + 10' til leirkoordinator)
Bibelskole for karenstudent i Thailand
Hjelpearbeid i Ukraina (øremerket gave)
Gaver til Flomofrene i SL (d)
Evangelisering i DR Kongo
Sierra Leone ‐ av SL‐fondet
Mgh‐planting i Europa EBFs prosjekt IMP
Mgh‐planting og kirkebygg i nordlige SL

10 000
15 000
16 000
5 000
10 000
20 000
30 000
22 500
37 000
76 500

242 000

7432 Gaver til arbeidet ved Tabitasenteret
Fadderordning, lønnsstøtte
7433 Gaver til andre
Skoleprosjekt i SL
Crux Tilja
HOME‐menighetens stiftelse
Musikerfamilien fra Latvia

116 500

82 400
62 000
5 000
10 000
5 400

Telemark Chin Baptist Church
Resultatregnskap 2018
3410
3900
3920
3950
3960
3990

Driftsinntekter
Frifond/statlige tilskudd
Tiende
Deltageravg og arrangementsinntekter
Kollekt på samlingene
Gave til kirkebygg
Gaver fra andre

Regnskap 2018
‐156 338,00
‐628 016,00
‐5 100,00
‐75 271,00
‐67 800,00
‐21 061,00

Sum driftsinntekter

5000
5500
6320
6340
6360
6540
6580
6600
6800
6860
7100
7140
7410
7430
7431
7440
7500
7700
7701
7760
7770

‐953 586,00

Driftsutgifter
Lønn til ansatt
Honorar til talere
Vann og renovasjon
Strøm
Forbruksmateriell (papp og papir)
Inventar
Musikkutstyr og datautstyr
Investering/vedlikehold
Kontorrekvisita
Deltageravgift hos andre
Kjøregodtgjørelse
Reisegodtgjørelse
Kontingenter
Gave til CC‐organisasjoner i Norge
Gave til CC‐organisasjoner i Burma
Tilskudd til egne grupper(s.skoler, ungdom)
Forsikringer
Arrangementsutgifter
Bevertning
Blomster og gaver
Bankgebyr

46 210,34
0,00
11 385,41
28 860,58
2 415,06
0,00
2 138,10
57 890,72
150,00
25 550,00
5 300,00
17 548,00
676,11
40 517,41
43 712,82
30 502,00
21 853,00
4 729,02
26 021,60
21 318,00
1 761,00

Sum driftsutgifter

388 539,17

Brutto driftsresultat

‐565 046,83

8040

Renteinntekt

‐222,00

8140

Renteutgifter

102 109,00

8800

Netto driftsresultat ‐ overskudd

‐463 159,83
Balanse pr. 31.12.2018

Eiendeler

Regnskap 2017
2 945 505,00

Regnskap 2018

1100

Eiendommen Østmo 2

1900

Kontanter

1920

Bankinnskudd 2650.25.00456

339 564,25

698 520,66

1921

Bankinnskudd 2610.24.14585
Sum eiendeler

6 995,61
3 300 743,74

25 694,03
3 669 719,69

‐963 281,74

‐1 426 441,57

‐2 337 462,00

‐2 242 628,00

0,00

‐650,12

‐3 300 743,74

‐3 669 719,69

8 678,88

2 945 505,00
‐

Gjeld og egenkapital
2050

Egenkapital

2240

Gjeld Sparebank1

2980

Gjeld (kortsiktige gjeld)
Sum gjeld og egenkapital
14.01.2019
Lian Biak Hu Sapai

Skien baptistbarn
Baluba, Logos, Jentesprell, Trall, Tweens, Hallovenn
Resultatregnskap pr.31.12.2018
3100
3410
3440
3900
3910
3920
3930
3990

Driftsinntekter
Arrangementsinntekt, Salgsinntekt
Statlig tilskudd (Ung Baptist)
Tilskudd fra menigheten
Kollekt
Aksjoner: utlodning, dugnad osv..
Kontingenter
Deltageravgift
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

6360
6810
6815
6860
6940
7100
7140
7410
7431
7440
7700
7701
7760
7770
7790

Driftsutgifter
Forbruksmateriell
Rekvisita
Utstyr
Deltagelse på kurs, leirer, festivaler
Porto
Kjøregodtgjørelse
Transportutgifter til leir og turer
Kontingenter
Gaver til andre (menighet eller andre org.)
Tilskudd til menigheten
Arrangementsutgifter
Bevertning/mat for salg
Blomster og gaver
Bankgebyrer
Andre kostnader
Sum driftsutgifter

258,10
1 256,00
13 633,93
7 580,00
689,00
0,00
0,00
4 350,00
1 506,00
34 115,99
0,00
15 608,75
308,50
561,00
0,00
79 867,27

Brutto driftsresultat
Renteinntekt - 1920
Renteinntekt - 1921
Netto driftsresultat

30 776,27
-61,00
-50,00
30 665,27

8040
8040
8800

Regnskap 2018
0,00
-34 900,00
0,00
-2 606,00
0,00
-2 500,00
-2 085,00
-7 000,00
-49 091,00

Balanse pr.31.12.2018
Eiendeler
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd 2610.18.95830
1921 Bankinnskudd Friluftsgutta - 2610.27.04028

2051 Egenkapital pr 01.01.2018
Underskudd i 2018
2051 Sum gjeld og egenkapital
Thorbjørn Andersen (kasserer)

Side 1

0,00
106 845,23
100 053,04
206 898,27
-237 563,54
30 665,27
-206 898,27

23.01.2019

Skien baptistungdom
Resultatregnskap pr.31.12.2018
3100
3410
3440
3900
3910
3920
3930
3990

Driftsinntekter
Arrangementsinntekt, Salgsinntekt
Statlig tilskudd (Ung Baptist)
Tilskudd fra menigheten
Kollekt
Aksjoner, utlodning, dugnad
Kontingenter
Deltageravgift
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

6360
6810
6815
6860
6940
7100
7140
7410
7430
7431
7440
7700
7701
7760
7770
7790

Driftsutgifter
Forbruksmateriell
Rekvisita
Utstyr
Deltagelse på kurs, leirer, festivaler
Porto
Kjøregodtgjørelse
Transportutgifter til leir og turer
Kontingenter
Gaver gitt til DNB's virkegrener(misjon)
Gaver til andre (menighet eller andre org.)
Tilskudd til menigheten
Arrangementsutgifter
Bevertning/mat for salg
Blomster og gaver
Bankgebyrer
Andre kostnader
Sum driftsutgifter

8040
8040
8800

1900
1923
1924
2982

Regnskap 2018
‐3 221,24
‐40 800,00
0,00
‐294,75
‐5 250,00
‐4 385,00
‐35 558,10
‐7 000,00
‐96 509,09

0,00
5 172,53
9 000,00
0,00
2 000,00
15 692,00
4 950,00
0,00
0,00
77 518,20
21 150,00
18 036,00
499,00
627,25
23 769,00
178 413,98

Brutto driftsresultat
Renteinntekt ‐ 1923
Renteinntekt ‐ 1924
Netto driftsresultat

81 904,89
‐32,00
‐742,00
81 130,89

Balanse pr.31.12.2018
Eiendeler
Kontanter
Bankinnskudd 2610 09 50129 ‐ Brukskonto Skibu
Bankinnskudd 2610 50 53753 ‐ Flexikonto Skibu
Kortsiktig gjeld
Sum eiendeler

0,00
54 661,87
43 425,33

2052 Egenkapital pr 01.01.2018
Underskudd i 2018
2052 Sum gjeld og egenkapital

98 087,20

‐179 218,09
81 130,89
‐98 087,20
Thorbjørn Andersen (kasserer)

Skien Soul Children
Resultatregnskap pr.31.12.2018
3100
3410
3440
3900
3910
3920
3930
3990

Driftsinntekter
Arrangementsinntekt, Salgsinntekt
Statlig tilskudd (Ung Baptist)
Tilskudd fra menigheten
Kollekt
Dugnad
Kontingenter
Deltageravgift
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

Regnskap 2018
0,00
‐21 800,00
0,00
‐2 886,00
0,00
‐10 750,00
‐78 040,00
‐8 000,00
‐121 476,00

6360
6815
6860
7100
7140
7410
7440
7700
7701
7760
7770
7790

Driftsutgifter
Forbruksmateriell
Utstyr
Deltagelse på kurs, leirer, festivaler
Kjøregodtgjørelse
Transportutgifter til leir og turer
Kontingenter
Tilskudd til menigheten
Arrangementsutgifter
Bevertning/mat for salg
Blomster og gaver
Bankgebyrer
Andre kostnader
Sum driftsutgifter

5 589,01
77 430,00
1 520,50
42 608,00
3 700,00
12 800,00
3 287,50
12 991,13
1 244,00
503,00
0,00
161 673,14

8040
8800

Brutto driftsresultat
Renteinntekt
Netto driftsresultat

40 197,14
‐74,00
40 123,14
Balanse pr.31.12.2018

Eiendeler
1922 Bankinnskudd SSC ‐ 2610.26.94812
Sum eiendeler

2053 Egenkapital pr 01.01.2018
Underskudd i 2018
2053 Sum gjeld og egenkapital

107 264,09
107 264,09

‐147 387,23
40 123,14
‐107 264,09
Thorbjørn Andersen (kasserer)

Årsmelding Trall småbarnssang 2018
Ledere: Birgit Andersen (vår). Trude Hauen, Nadine Vaagen og Birgit Andersen (høst)
Medhjelper: Helene Forberg (vår) og Helene Forberg og Anette Stensbøl (høst)
AKTIVITET
På våren samlet Trall seg i underetasjen annenhver torsdag klokka 17.00-18.30, som er det
samme tidspunktet Logos har. Etter omlegging til supertorsdag, har Trall fra høsten av brukt det
midterste barnerommet og rommet med klatrevegg. Kveldsmaten har blitt spist ved langbord i
kafeen.
Trall har først en samling med sang, dans og spill i ca. 40-45 minutter, før det er mulighet til å
spise en enkel kveldsmat sammen og barna kan leke litt. På Trall er det obligatorisk at en voksen
følger barnet i sangsamlingen. I 2018 hadde vi 7 samlinger på våren og 7 på høsten. Vi avsluttet
vårsemester med en diplomfest og høstsemesteret med at trall ble invitert med på Logos sin
juleavslutning.
Det var en nedgang i deltakere på våren, og om det ville bli nok barn for å ha en gruppe på
høsten, var usikkert. Når Nadine og Trude tok lederansvaret, ville vi likevel prøve, og det har
vist seg at gjennomsnittlig 8 barn deltar hver gang. Vi ser at det er et behov for at Trall
fortsetter og vi er glad for å kunne opprettholde tilbudet.
MÅL OG UTFORDRINGER
Vårt ønske er at Trall skal være et sted hvor foreldrene opplever at det er godt å komme med
barna sine og at det kan være en lav terskel for å bli med i kirken. Gjennom samlingene blir
barna kjent med og glad i sang, musikk og rytme, og en del av tekstene formidler vår tro og
kristne verdier. Det er også viktig med praten rundt kveldsmaten etterpå. Siden innføringen av
supertorsdag bidro med «lyttevenner» har det blitt en løsning på ønsket om at flere av
menighetens medlemmer er tilstede og prater med de av trallforeldrene som ikke er så kjent i
kirken. Det er vi glad for.
Vi ønsker også at Trall skal hjelpe til med rekrutteringen til barnekoret Logos og på slutten av
vårsemesteret 2018 var det 3 stykker som sluttet i Trall og begynte i Logos. For at trall skal
fenge flest mulig, legges programmet opp til 3 åringene og 1-2 åringer må strekke seg. For noen
av 4-5 åringene kan det kanskje bli for enkelt, men det er det vi har mulighet til akkurat nå.
Helene Forberg er trofast med og ordner kveldsmaten. På høsten, da kveldsmaten blir samkjørt
med pausemat for Logos, ble Anette Stensbøl også medhjelper på kjøkkenet.
ØKONOMI
Deltagerne på Trall betaler 100,- i medlemsavgift i året. Noe, som sammen med støtte fra Ung
baptist, tidligere opparbeidet utstyr og billig mat, ser ut til at holder.
Vi takker Gud for at vi får ha en kirke som gjør det mulig å drive et så utadrettet arbeid som
Trall er og for at vi opplever å få kontakt med flere nye mennesker gjennom Trall! Vi har i høst
opplevd at enda en familie uten tilhørighet i kirken har blitt med i Trall. Det er en stor glede! vi
takker også Gud for de nye medarbeiderne som ble med i trall høsten 2018.

Skien 18.januar 2019

Birgit Andersen

Årsmelding for Baluba 2018
Baluba er søndagsskolen for barn fra 3 år og til og med 7 klasse
Visjon:
Jesus til barna. Vi ønsker at barn som ikke kjenner Jesus skal bli kjent med ham.
Ledere på Baluba:
Undervisning og ledelse: Anne Lene Romsdalen og Birgit Andersen
3-6 år: Marte Fjelddalen (vår) og Live Lilienberg (høst)
1.- 4.klasse: Lisa Nilsen
5.-7.klasse: Ragnhild Aasheim (vår) og Anette Bergsland (høst)
Unge medhjelpere har vært:
Martine Sølyst, Sofie Elise Hauen, Ada Romsdalen, Daniel Vaagen og Jona M. Helgen.
Medhjelpere på Kirkekino: Nils Håvard Giskeødegård, Alla Alexadraviciene, Atle og Sandra Kjeldsen og
Negin Sayadi.
Vi hadde 9 Balubaer på våren og 7 på høsten. Når det ikke var Baluba, var det kirkekino eller Alle Sammen
gudstjeneste.
Medlemmer
På medlemslista er vi 35 barn, men det er gjennomsnittlig kun 12 deltakere hver søndag.
Samlingene våre
Baluba er fra 3 år og oppover og samles når det er gudstjeneste i kirken. Barna på Baluba møtes først til
gudstjeneste og går deretter samlet ned i underetasjen etter ca. et kvarter. I vårsemesteret hadde de to
yngste gruppene felles undervisning, mens de eldste gikk for seg selv. På høsten gjorde vi en større endring
i strukturen. Nå går alle rett i grupper og har sin undervisning og aktivitet og tilslutt samles alle gruppene
rundt et langbord i underetasjen for å spise god mat.
Vi hadde planer om å begynne å bruke opplegget til Jesus Kids i 2018. Det ble ikke ferdig og vi har derfor
fortsatt med å bruke Sprell levende. Vi har plukket tema/historier etter egne ønsker fra materiellet vi allerede
har. På våren brukte vi fortellinger som fortalte hvem Jesus var og hva han sa og på høsten hadde vi
lignelser som Jesus fortalte.
Opplegget for 5.-7.klassegruppa har vært DVD med Viggo for Tweens, oppgaver, samtaler og spill/lek.
Kirkekino
Når det ikke er Baluba, kan barna delta på Kirkekino. Da samles barna i underetasjen til film og popcorn.
Dette krever færre ledere og has i forbindelse med søndager man tror at færre barn (og ledere) er tilstede
(på grunn av ferier/turer). Vi bruker blant annet «Veggitales»-filmer, som ligger på Tv-kanalen VisjonNorge.
Superlørdag
Lørdag 15.september var kirken med på å med på å arrangere Superlørdag i Herkulesparken, som er et
felleskristent arrangement for kirkene i Skien. Baluba og Logos deltok på dette med å ha ansvar for
aktiviteter/salg og å være med i felles barnekor. Dette var et vellykket arrangement som vi ønsker å være
med på i 2019 også.
Gleder, utfordringer og planer
Det er gledelig at det hver eneste søndag er barn i kirken, enten det er ferier eller vanlige søndager. Det er
derfor viktig at det er et tilbud for barna hver søndag. Likevel kan det være meget vekslende antall som
kommer og det kan være utfordrende for ledernes planlegging og gjennomføring.
Baluba er veldig takknemlig til Gud for lederne som er med på Baluba, trofast år etter år. Spesielt er vi også
dette året glad for nye medarbeidere og unge medhjelpere. Vi ønsker å vokse i nærhet til hverandre som
ledere og team og håper på å bli enda flere ledere og Kirkekino-ansvarlige, slik at det ikke blir så sårbart
dersom noen er av ulike grunner ikke kan.

16.januar 2019

Birgit Andersen

Årsmelding 2018
Korledere:
Merethe Sølyst (vår)
Heidi Kløverød (vår og høst)
Birgit Andersen (høst)
Medhjelpere: Heidi T. Flatebø (vår), Vinia Navarro Frederiksen (høst) og Jenina fra ungdom i
oppdrag (høst)
Lyd og bilde: Thorbjørn Andersen (vår), Philip Sandmo (høst)
Medlemmer: Det var 15‐20 medlemmer i Logos på våren, men siden 11 barn sluttet i Logos pga
alder og at de kunne begynne i Soul Children, så ble vi en del færre på høsten. Vi har vært 10
barn i gjennomsnitt på øvelsene og på lista vår har vi 13 barn. For å øke medlemstallet hadde vi
både på våren og høsten ”ta med venn”‐øvelse.
Samlinger
Logos har øvelse annenhver torsdag kl.16.50‐18.30. Fra høsten av har vi hatt pause til slutt: kl.18‐
18.30 og organisert det sammen med å ha kveldsmat sammen med Trall. På øvelsene våre synger
vi, leker og har andakt. Fra høsten av, når Supertorsdag ble innført, har vi fått hjelp til andaktene
gjennom organiseringen av Supertorsdag, der flere, blant annet Harry Trainer og Vidar Bergsland
deltar med andakter.
Fra i høst, i forbindelse med supertorsdag har vi også startet en dansegruppe for barna i Logos
kl.18.30‐19 i Villaen. Omtrent 6 barn er med og danser. Birgit leder denne gruppa.
Logos har sunget på Alle Sammen gudstjenester, i felleskor på Superlørdag i Herkulesparken og
på høsten var 4 av barna med på Barnegospelfestivalen i Kragerø. Vi var også med på vårkonsert
med Soul Children i april.
Logos har også hatt et overnattingsdøgn i kirken på våren og en gang på høsten. Dette er et
veldig hyggelig og populært døgn. Vi har øvelse, lek, film, pizza og godteri. Dette døgnet avsluttes
ofte med å delta på Alle Sammen gudstjeneste i kirken.
Økonomi:
Logos har felles økonomi med Skien baptistbarn. Medlemmene betaler en medlemsavgift på
100,‐ som i tillegg gir oss medlemsstøtte fra Ung Baptist. Utgiftene er som tidligere:
deltakeravgifter og utgifter i forbindelse med Barnegospelfestivalen i Kragerø, overnattingshelger
og t‐skjorter og noter/singback.
Mål for 2017:
Vi ønsker å til rette for fellesskap og tilhørighet og formidle troen på Jesus. Det er alltid gøy å
være mange og vi ønsker å få med flere barn i koret. Det er også et ønske å få med flere unge
hjelpere som ser barna og blir en miljøfaktor.
Vi takker Gud for alle de flotte barna, familiene deres og teamet som har vært med i Logos dette
året. Takk også for forbønn for barna og ledere.
20.januar 2018 Birgit Andersen

Årsmelding for Supertorsdag 2018
SUPERTORSDAG
Familieutvalget og ansatte i kirken har i en lengre
periode hatt et ønske om å omorganisere barne‐
og ungdomsarbeidet i kirken ved samle flere av
aktivitetene på en dag. Januar 2018 begynte
planleggingen av arbeidet og høsten 2018 startet
vi opp aktivitetsdagen «Supertorsdag.»
Målsetting for supertorsdag
Bildet er tatt fra åpningen av Supertorsdag .
 En dag med varierte aktiviteter for ulike
aldersgrupper (flere aktiviteter parallelt)
• En dag med flere generasjoner samlet rundt middagsbordet
• Et sted der foreldrene kan slappe av og prate mens de venter på barna sine (kafè og
lyttevenn)
• Et sted hvor barn, ungdom og voksne får formidle tro gjennom strukturerte andakter
og med et aktivt bønnerom
Organiseringen av supertorsdag
Supertorsdag har foregått annenhver torsdag i ulik uke. Slik har timeplanen vært høsten
2018.
Barn 1‐5 år
Barn 1.‐4.trinn
Barn 5.‐7.trinn
Kl.16.00: Middag
Kl.16.00: Middag
Kl.14.30: Leksehjelp
Kl.17.00: Trall
Kl.17.00: Logos m/andakt
Kl.16.00: Middag
Kl.18.00: Kveldsmat
Kl.18.00: Kveldsmat
Kl.17.00: Matlaging
Kl.18.30: Dans
Kl.17.30: Dans /spill
Kl.18.15: Soul Children/
lyd og bilde
Kl.19.15: Andakt i kirken
Kl.19.30: Pausemat og lek
Ungdom 8.trinn +
Ungdom 10.trinn +
Voksne
Kl. 14.30: Leksehjelp
Kl. 14.30: Leksehjelp
Kl.16.00: Middag
Kl.16.00: Middag
Kl.16.00: Middag
Kl.17.00 – 19.30: Kafè
Kl.16.30: Lovsangsøvelse
Kl.16.30: Lovsangsøvelse
Kl.20.00: Ledersamling
Kl.17.30: Ungdomsmøte
Kl.17.30: Ungdomsmøte
Kl.18.00: Bæggers /Soul
Kl.18.00: Bæggers/ Soul
Children/ lyd og bilde
Children/ lyd og bilde
Lyttevennene er
Kl. 19.15: Andakt i kirken
Kl. 19.15: Andakt i kirken
tilgjengelige for barn,
Kl.19.30: Pausemat og lek Kl.19.30: Pausemat og lek
ungdom og voksne fra
Kl.20.00: Soul Teens
16.00‐20.00
Erfaringer
Tilbakemeldingene på Supertorsdag har vært stort sett positive, både fra foreldre, barna og
lederne. Hver supertorsdag har vi hatt en kort ledersamling hvor vi har evaluert hvordan
dagen/kvelden har vært. Vi har dermed kunne gjort små justeringer på organiseringen
underveis. I tillegg har vi hatt en egen evalueringskveld med alle barne‐ og ungdomsledere i
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kirken (november 2018). Trall, Logos, Soul Children, Soul Teens, Bæggers med
lovsangsgruppa har egne årsmeldinger. Her kommer evaluering av de andre supertorsdag‐
aktivitetene.
Middag
Det er mange som benytter seg av middagstilbudet og når det nå har blitt felles med
ungdommene har det vært 70 personer på middag flere ganger. Middagen lages av en
voksen damegjeng, men fordi vi har mistet 2 hjelpere det siste året, trenger vi å få flere
hjelpere for å opprettholde tilbudet.
Matlaging med 5.‐7.trinn
Matlagingsgruppa har holdt til i Tweensrommet (innerste lekerommet). Det har vært ca.5‐9
barn innom hver supertorsdag. Heidi Flatebø og Merethe Sølyst har vært ledere for gruppa.
Målet for gruppa har vært å lage enkel (god) mat og skape gode relasjoner med barna og
mellom barna. Det har vært en aktiv gjeng innom denne høsten og det bør være minst 2
ledere hver gang. Birgit har stått for innkjøp av maten og det er vi takknemlige for. Vi har
erfart at det har vært viktig at aktiviteten har vært godt forberedt.
Dans
I august/september fikk vi ferdig danserommet vårt i villaen. Det er et eget rom med
speilvegg og et enkelt lydanlegg. Emma Kastmo Kristensen har vært leder for dansegruppa
for 5.‐7.trinn og for 8.trinn + og lært bort jazzfunck/hiphop. Birgit Andersen har vært leder
for dansegruppa for 1.‐4.trinn. Det har vært ca. 4‐8 barn innom dansingen for 5.‐7.trinn, ulikt
antall hver gang.
Dans for 8.trinn+ har vært veldig vanskelig å gjennomføre denne høsten. Det har vært
vanskelig å finne riktig tidspunkt å gjennomføre aktiviteten på, og det har vært en jobb å få
motivert ungdommene til å bli med.
Etter Logos (kl.18.30‐19) har vi dansegruppe for 1.‐4.klasse og 5‐6 jenter som har vært med
på dette. Det øves på ferdige danser, men barna har også vært med på å lage egne
bevegelser på en sang.
Leksehjelp supertorsdag
På supertorsdag har vi denne høsten hatt leksehjelptilbud for 1.‐7.trinn i kirken
(Tweensrommet) og for ungdommene (8.trinn +) i villaen (møterommet oppe). Reidun
Johansen og Per Christian Holm har vært ledere for 1.‐7.trinn og Anette Bergsland har vært
leder for ungdomstrinnet.
1.‐7.trinn
Det har vært ca. 2‐3 barnskolebarn innom for å gjøre lekser hver supertorsdag. Enkelte av
disse har hatt behov for ekstra oppfølging med skolearbeidet. Kontoret i 1.etasje har blitt
brukt som et ekstrarom i den sammenheng. Lederne opplever at det er et tilbud det er
viktig at vi fortsetter med.

Årsmelding for Supertorsdag 2018
8.trinn +
På leksehjelpen for ungdommene har det vært 2‐3 ungdommer hver gang. Det er stort sett
de samme som kommer. Flere har blitt oppfordret til å kommen, men har takket nei. De
som har gjort lekser har vært selvgående og ikke hatt behov for hjelp. Tilbudet har ikke vært
brukt så mye som vi har ønsket, men bør gis litt mer tid før eventuelle endringer.
Kafè
Hver supertorsdag fra kl.17.00‐19.30 har vi hatt åpen kafè for foreldre/voksne som er innom
kirken og som venter på barna sine. Christel Trainer har vært hovedleder for kafèen og har
hatt med seg Cossy Gasarasi og Liv Flatebø ca. annenhver gang. I kafèen har de solgt noe
godt å bite i til en billig penge (fersk gjærbakst, vafler eller kaker) og servert gratis kaffe/te.
Det har vært mye aktivitet i kafèen og både barn, ungdom og voksne har vært innom.
Kafèmedarbeiderne erfarer at det er viktig å være to på vakt, og at kafèen har blitt et trivelig
samlingspunkt for alle aldere.
Lyttevenn
Denne høsten har vi startet opp med et Lyttevenn prosjekt. En lyttevenn er en voksen som er
100% tilgjengelig for å prate med de som er innom supertorsdag, enten det er barn, ungdom
eller voksne. Lyttevenner denne høsten har vært: Vidar Bergsland, Torbjørn Andersen, Harry
Trainer, Liv Flatebø, Cossy Gasarasi, Tore Jensen, Inger Abelvik, Solveig Bergsland og Reidun
Johansen.
Vi har hatt ca. 2‐4 lyttevenner på vakt hver supertorsdag. I hovedsak har vi prøvd å ha både
kvinner og menn som lyttevenner hver gang. Det har vært mange foreldre/voksne innom
kafèen og det vært et stort behov for å ha nok lyttevenner tilgjengelig. Lyttevennene erfarer
at tiltaket har vært viktig for at alle som er innom kirken skal bli sett. Flere av lyttevennene
og lederne i kirken har fått tilbakemeldinger om at personer føler at kirken vår er et godt
sted å være pga. lyttevennene.
Andakter
Denne høsten har det vært ansatte i kirken som har hatt ansvaret for andaktene på Logos og
Soul/Bæggers. Hovedtemaene denne høsten har vært Hvorfor Jesus kom, hvorfor han måtte
dø, hvem han var og hva han sa. Andaktene for Soul Children, Soul Teens og Bæggers har
vært felles denne i høsten i kirkesalen. Vi har fått tilbakemeldinger på å organisere
andaktene på denne måten. Utfordringen har vært å ha andakter som er korte, konkrete og
som barna/ungdommene kjenner seg igjen i.
Bønnerommet
Bønnerommet i villaen har dessverre ikke blitt helt ferdig innredet og dermed ikke mye
brukt. Målet er å få satt det i stand tidlig i 2019 og fått motivert de ulike lederne til å ta med
barn/ungdom på bønnerommet hver supertorsdag. Det er også et ønske om å ha
bønnevakter som sitter på bønnerommet og er tilgjengelig for barn/ungdommer som
trenger noen å prate/be sammen med.

Årsmelding for Supertorsdag 2018
Nær Jesus og nær hverandre
Jeg er takknemlig for alle som har bidratt til at Supertorsdag har kommet i gang. Det er
mange barn, ungdom og voksne innom kirken disse torsdagene og det myldrer av aktivitet.
Helt herlig – det er jo dette vi har ønsket! Jeg er takknemlig og glad for alle ledere som stiller
opp hver supertorsdag og gir av seg selv til dette arbeidet. Det hadde ikke gått uten de, for
dette arbeidet gjør seg ikke selv!
Jeg ber om at alle som «jobber» eller «er i aktivitet» disse torsdagene, føler seg velsignet av
å være i kirken. Jeg ønsker og ber om at supertorsdag i kirken skal bli et hjem hvor vi kan
komme «nær hverandre og nær Jesus» over en kaffekopp, gjennom en samtale, over
middagsbordet, gjennom en sang, gjennom nye dansetrinn, gjennom en lek, gjennom
forbønn, et oppmuntrende ord eller gjennom en andakt.
Jeg gleder meg veldig til supertorsdagene i 2019 og ønsker menighetens støtte og forbønn i
året som kommer.
For Supertorsdag,
Heidi Flatebø, januar 2019.

Årsrapport 2018 – Levende tro
Bakgrunn
Menighetens levende tro plan ble vedtatt i januar 2013. Det er en plan som viser hvilke mål,
tiltak og hvilket fokus menigheten har på de ulike aldersgruppene. Det er familieutvalget, i
samarbeid med barne- og familiearbeider, som følger opp planen gjennom året.
Mål
Målet med den Levende tro planen er å hjelpe mennesker til å ha en levende tro på Jesus i
hverdagen. Den skal hjelpe menigheten til å ha ulik fokus og tiltak for de ulike
aldersgruppene og hjelpe hjemmene i trosopplæringen.
Tiltak som er gjennomført i 2018 av familieutvalget og/eller barne- og familiearbeider,
pastor/ungdomspastor:
 1 hjemmebesøk/samtaler i forbindelse med nyfødte barn
 2 barnevelsignelser med utdeling av barnebibler og med samtale i forkant.
 En samling for 4-åringer med utdeling av 4-årsbøker til 6 barn
 Markering med bokgave til 1.klassinger på samlingssøndagen i august.
 Bibelsamling for 5.klassinger i november 2018. Det var 9 barn med hver sin foresatte
tilstede. I tillegg har 4 barn til fått bibelen fått Tweens studiebibel.
 Menighetstur til Bakkestranda i juni.
 Torsdagsmiddager – middager for familier som skal videre på aktiviteter i kirken.
 Konfirmasjon, som er opplæring i kristen tro. Konfirmasjonsåret 2017/2018 hadde 12
ungdommer som hadde avslutning 13.mai.
I tillegg har vi hatt generasjons-gudstjenester (Alle Sammen) ca. 3-4 ganger i semesteret og
Sammen i Advent som også er gudstjeneste for alle aldre, hadde vi i desember.
Annet
Arbeidsgruppa for levende tro har ikke hatt møter i 2018. Det har vært mye fokus i
familieutvalget på oppussing av Villa, oppstart av supertorsdag og struktur i utvalg og
grupper. Arbeidet med Levende tro planen har derfor hatt fokus på de markeringene og
tiltakene vi har hatt tidligere år. Birgit har vært på et møte i baptistenes nasjonale gruppe for
Levende tro, og også denne nasjonale satsingen gikk litt langsommere i 2018.
Økonomi
Det er menigheten som har ansvar for økonomien. Inntekter og utgifter til torsdagsmiddag og
gaver i forbindelse med markeringer, går gjennom menigheten. Levende tro får støtte av Ung
baptist til bibler og andre gaver.
Planer
I 2019 ønskes det å synliggjøre og aktualisere Levende tro planen for barne- og
ungdomsgruppene i kirken, slik at vi har en plan som stemmer med virkeligheten og som er
aktuell. Det ønskes også å ha flere små/store tiltak for å fremme bibellesning og tro blant barn
og unge.
Takk
Vi takker Gud for alle barn, ungdom og familier som tilhører kirken og vi ber om at troen på
Jesus skal være levende både i kirke og hjem.
20.januar 2019

Birgit Andersen

Årsmelding Tweens – 5. -7. klasse - 2018
Ledere:
Trond Hjort
Bjørg Hjort
Kari Sæthre
Medhjelpere våren/høst:
Gabriel Stephen med ungdomsgruppa
Vidar Bergsland
Allison Hurst
Christer Lilienberg
Nils Håvard Giskeødegård
Marte Fjelddalen
Tweens er et tilbud på fredager, til aldersgruppen 5. – 7. klasse. Vi samles i kirken fra kl.
18:00 – 20:00. På våren hadde vi 14 samlinger og på høsten ble det 11 samlinger. Antall barn
har stabilisert seg på en fast gjeng mellom 9 - 15 stykker. Ledersituasjonen har ganske stabil
gjennom året. Tweens har fått hjelp av andre i menigheten, når hovedlederne har vært på
turer, jobb eller har vært syke.
På Tweens satser vi på mye voksenkontakt, masse lek og konkurranse. Andaktsstunden og
bønneboka er faste elementer i samlingen. Tweens-barna er svært aktive og deler bønne– og
takkeemner om smått og stort. Vi avslutter med et lite måltid som de fleste er med å
forbereder. Det dekkes langbord, og vi spiser sammen før vi avslutter med velsignelsen helt til
slutt. Vi har også en sparebøsse, som står fremme hver gang. Vi samler inn penger til barn og
fattige familier i Latvia. Pengene sendes direkte til Tabita Ascmevica, som er vår
kontaktperson i Latvia. Sparebøssen telles opp siste gang før sommeren og før jul. Totalt
samlet vi inn kr. 2 455,- i 2018
Tweens har vært på ulike utflukter gjennom 2018, som fakkeltur, badetur til Slettevannet og
besøk hjemme hos Vidar Bergsland.
I løpet av våren har det vært samlinger sammen med ungdomsgruppa for 7. klassingene. Dette
samarbeidet er viktig for å kunne knytte bånd videre inn i ungdomsarbeidet. Fra midt i april
og frem til sommeren ble det også sendt ut invitasjon til alle 4 klassinger om å komme på
Tweens. Responsen var god. Det var opptil 7 nye 4. klassinger.
Vi har hatt 3 planleggingsmøter og drøftet 21 saker. I forhold til økonomi har vi ikke ført noe
eget regnskap, da Thorbjørn Andersen har ført regnskapet felles for barnearbeidet.
For Tweens - Kari Sæthre

og teens
Årsmelding 2018
Ledercrew:
Vår: Anne-Marie Dønnestad (hovedleder), Anne Therkelsen Skyer, Bård Aasland, Thorbjørn
Andersen, Bertil Sandmo, Hilde Thoresen Myhra og Asia Hem
Høst: Anne Therkelsen Skyer (hovedleder), Bård Aasland, Bertil Sandmo, Hilde Thoresen Myhra, Asia
Hem, Merethe Lysø, Anne W. Sandmo, Heidi Flatebø, Jon Martin Sandmo og Stian Taranger
Visjon
Vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i!
Målgruppe og antall medlemmer:
Skien Soul Children er for barn/ungdom fra 5.klasse til 16 år. Skien Soul Teens er i utgangspunktet for
ungdommer i 10.klasse og oppover, men vi åpner opp for 9.klassinger i vårhalvåret. Pr. 31.12 2018
telte korene totalt 47 sangere.
Aktivitet
I vårhalvåret hadde SSC og SST øvelse på hver sin torsdag, annenhver uke. På høsten har SSC og SST
hatt øvelser samme torsdag, i ulike uker, som en del av kirkens Supertorsdag. Soul Children har da
øvd fra 18.15-19.15. Felles pause med andakt/mat/lek for SSC, SST og Bæggers, kl.19.15-20.00. Soul
Teens har øvd fra 20.00-21.00.
Våren 2018 hadde SSC sju ordinære øvelser. SST hadde ni musikaløvelser, da de samarbeidet med
Porsgrunn Soul Teens om oppsetting av musikalen «Victory».
Korene sang på to gudstjenester i egen kirke, hvorav den ene var ”Soul Church”, der vi hadde ansvar
for hele gudstjenesten. I tillegg sang vi på konfirmasjonsgudstjenesten i kirken vår og hadde
vårkonsert sammen med Logos. På vårkonserten ble Anne-Marie og Thorbjørn takket av for lang og
tro tjeneste. Vi er takknemlige for alt arbeidet de har lagt ned for barna/ungdommen. Thorbjørn
fortsetter heldigvis som vår kasserer, selv om han sluttet i Soul Crew.
Koret var på en vellykket overnattingstur til Elim Tistedal, ved Halden, 1.-3.juni, med dagstur til
Sverige på lørdag.
I tillegg til den musikalske aktiviteten, ble det arrangert flere ”hjemme hos”-samlinger sammen med
Bæggersungdommen, for de som er 7. klassinger eller eldre.
Sommeravslutningen hadde vi sammen med Bæggers og Tweens. Dette var også en avskjedsfest for
Tid for Gud-arbeiderne, Allison og Jeremiah Hurst, som betydde mye for oss i Soul.
Høsten 2018 hadde korene sju øvelser hver.

Et av årets høydepunkt var fremføringen av
musikalen «Victory» i Ælvespeilet med Skien og
Porsgrunn Soul Teens, 8.sept. Soul Children fikk
også være med, og varmet opp med noen sanger.
All øvingen ga resultater, og publikum fikk oppleve
en musikal med høyt nivå, både på koreografi og
sang, og budskapet var tydelig og sterkt.

I oktober var vi på tidenes Soul Children Festival i Oslo Spektrum. Vi var 50 sangere og 10 voksne fra
koret vårt som sammen med 2100 andre deltagere tilbrakte helgen i Oslo. Lørdag marsjerte hele
gjengen opp Karl Johan og sang på Universitetsplassen. På søndag var det over 4000 mennesker i
Spektrum på Konsertgudstjeneste. Det var en stor opplevelse for både store og små. Også denne
gangen var vi heldige å få sove i Bærum Baptistkirke og Holtekilen folkehøyskole.
I egen kirke sang korene på gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene, hadde ansvar for en
Soul Church og var både forsangere og hadde egne sanger da vi sang julen inn. Vi samarbeidet med
Hauges Soul Children om juleprogrammet og sang også på et adventsmøte på Hauges Minde.

Vi hadde en hyggelig juleavslutning/grøtfest, sammen med Bæggersungdommen.
Første helga i desember fikk SSC for tredje gang en stor dugnadsjobb på «Barnas idrettsdag», i Skien
Fritidspark. Denne gangen var det vanskelig å skaffe nok folk, siden det var samme helg som leiren på
Trovassli. Vi takket derfor bare ja til halve jobben. Bertil Sandmo gjorde en formidabel jobb som
dugnadsleder, og arbeidsvillige foreldre, ledere og andre snille hjelpere sørget for en god inntekt til
kassa.
Ledercrewet har hatt 4 møter. Årsmøtet ble avholdt 3.september 2018, i forkant av en Teens-øvelse.
Ledersituasjonen
Thorbjørn og Anne-Marie gikk ut av Crew etter vårhalvåret. I tillegg trakk Asia seg som leder i slutten
av oktober. Heldigvis fortsatte de fleste, og nye har kommet til. Merethe var ny i høst og har vært en
viktig kontaktperson for de nye 5.klassingene, i tillegg til at hun har hatt noe musikalsk ansvar. Hun
tar dessverre en pause neste halvår. Jon Martin har vært med som hjelpeleder tidligere, men er nå
fast Crewmedlem og vår trofaste tekniker. Anne WS er ny musikalsk medleder, som sammen med
Anne GTS har spesielt ansvar for Soul Teens. Heidi har hatt hovedansvaret for organisering av Supertorsdagene, så vi så ikke så mye til henne i starten på høsten, men hun har kommet mer med etter
hvert og sto som hovedansvarlig i planlegging av høstens Soul Church. Stian er med på Teensøvelsene som pianist og litt tekniker. Han jobber også med band knyttet til koret, noe vi er veldig
takknemlige for. Hilde, Bård, Bertil og Anne GTS har vært med i mange år og sørger for kontinuitet i
arbeidet. Kirkens ansatte, Birgit, Vidar og Gabriel, har rullert på hvem som har hatt andakt. Selv om vi
er mange ledere, ønsker vi flere ledere som kan jobbe med administrasjon og/eller musikalsk eller
som framtidig hovedleder. Vi ønsker også flere unge ledere.
Økonomi
Dette året har koret hatt store utgifter i forbindelse med kortur og festival, og inntektene har vært
mindre enn fjorårets. Det er viktig for oss å holde deltakerkostnadene så lave som mulig, så
dugnadspenger, støtte fra Frifond og IMDI-midler kommer godt med. Vi valgte å øke den årlige
medlemsavgiften fra 200 kr til 250 kr denne høsten.
Korets saldo pr 31.12.18: 107 264,-. For detaljer, se eget regnskap.
Så langt – og veien videre
Vi har gjennom korarbeidet kontakt med en stor gruppe ”tweens” og tenåringer. Vi er takknemlige for
å kunne gi dem et positivt fellesskap med musikk og mye moro og ikke minst et tydelig fokus på Jesus.
Gjennom andaktene, tekstene vi synger og i det vi formidler, ønsker vi å gi dem mer enn de gode
opplevelsene. Vi ønsker å gi dem en tro de kan ta med seg i livet utenfor koret – både nå og når de blir
voksne.
Nytt dette året var etableringen av Supertorsdag. Vi opplever det noe utfordrende tidsmessig, med
mindre tid til selve korøvelsen, men til gjengjeld opplever vi det veldig positivt å føle at man er en del
av noe større. Felles pause med begge korene og Bæggersungdommene har fungert greit, og det har
vært ekstra fint at kirkens ansatte har hatt ansvar for andaktene.
Vi ber om at nye, inspirerte ledere kommer til og er takknemlige for menighetens støtte og forbønn, og
for velsignelsen det gir å kunne jobbe med alle de flotte tweensa og ungdommene!
For Skien Soul Children og Teens,
Anne G.Therkelsen Skyer

Årsmelding konfirmasjon 2018
Ledere våren: Birgit Andersen - leder
Gabriel Stephen (medleder og undervising) og Vidar Bergsland (undervisning)
Gunn Andresen og Liv Marit Taranger – hjelper med diverse og ordner snacks.
Odd Kløverød – dugnads ansvar, Latviatur leder og hjelper
Jon Martin Sandmo – medhjelper
Ledere høst: Birgit Andersen (leder)
Gabriel Stephen (medleder og underviser)
Mette Aasland og Heidi Trainer Flatebø - Snack/hjelper/gruppeledere
Andreas August Aasland - medhjelper
Odd Kløverød - dugnadsansvarlig
MÅLGRUPPE OG INNHOLD
12 konfirmanter avsluttet sitt konfirmantår med gudstjeneste 13.mai. Vårens innhold var
foruten vanlige samlinger; Vegårshei leir, Latviatur og Kirkens nødhjelps Fasteaksjon.
Høydepunktet for de fleste var turen til Latvia i vinterferien. Alle konfirmantene var med,
sammen med andre fra menigheten. Det ble arrangert hyggekveld for vanskeligstilte barn, vi
delte ut mat-poser til fattige hjem, pusset opp i Tabitasenteret og var noe sammen med
ungdommer fra Ogre baptistkirke.
Konfirmasjonsåret 2018/2019 startet opp med 15 nye konfirmanter i september. De deltok på
menighetsweekenden på Nordsjø og ungdommenes helg på Trovassli i tillegg til vanlige
samlinger. Samlingene er nå på annenhver torsdag kl.18-20 og er bygd opp med undervisning,
snack, lek/aktivitet og gruppesamtaler. Før jul var konfirmantene på besøk til eldre, noe som
har blitt en fin tradisjon. Gjennom året har ungdommene diverse dugnader, blant annet lage og
selge kirkemiddag og selge syltetøy til inntekt for Latviaturen.
GLEDER OG UTFORDRINGER
Det var en glede at det ble så mange konfirmanter i 2018/19. De fleste av disse ungdommene
har tilhørighet til menigheten gjennom å være menighetsbarn, men også mange begynt fordi de
synger i Soul Children eller har venner som går her. Det er en glede at barne- og
ungdomsarbeidet rekrutterer konfirmanter gjennom sitt arbeid.
På slutten av 2018 varslet Gabriel at han skulle ha permisjon og vi har derfor en større
utfordring i forhold til undervisningen det siste halvåret. Vi løser dette med at Vidar og Birgit
tar noen undervisninger og at vi trekker inn andre mennesker der det er behov.
ØKONOMIEN
Konfirmasjonsarbeidet er menighetens virksomhet og Reidun Johannesen er derfor kassereren.
Avgiften er på kr. 2000,- for et konfirmasjonsår, noe som inkluderer leirer, samlinger og gaver.
Avgiften dekker ikke alle utgifter, men vi får også noe støtte fra ung baptist for hver enkelt
konfirmant, samt studiestøtte.
TAKK
Vi takker Gud for alle konfirmantene som vi har kontakt med og for ledere som villig bruker
tid på samlinger og leirer. Konfirmantene har hver sin personlige forbeder, noe som har styrket
bønnetjenesten rundt konfirmantene og kontakten med dem. Vi er takknemlige for all forbønn
for konfirmantarbeidet.
20.januar 2018 Birgit Andersen
Herman Baggersgt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 52 90 00 Fax 35 52 90 05 E-post skien@baptist.no

Skien Baptist Ungdomsgruppe
Styreleder: Vår: Heidi Flatebø, Høst: Gunn Wensaas Andresen
Ungdomsleder: Gabriel Stephen
Andre ledere: Jeremiah og Allison Hurst, Roy Arild Jensen, Charlotte Wærstad, Ann
Christin Wright Lia, Stian Taranger, Trond Vegar Bergsland
Ungdomsstyret: Anders Dønnestad, Mattias Aasen, Celine Wright Lia, Asia Kaysarn
Hem.
Målgruppe: Ungdommer mellom 13 år og oppover. Dette året har vi hatt ungdommer i
ungdomsskole og videregående og jobb. Vi har hatt 12-15 ungdommer i gjennomsnitt på
hver samling.
Aktiviteter, turer og leirer 2018:
• Ung baptist lederkonferanse i mars
• Tur til Halden: 4 ungdommer
• Sommerleir Vegårshei: 43 stk. fra Skien deltok
• Bønn og lovsang i Kristiansand: 4 ungdommer
• 5 dagers besøk fra Latvia, 10 ungdommer og 4 voksne. En god del av våre
ungdommer var med, mest lørdag.
• Trovassli i november: 68 ungdommer, ledere og noen lederbarn
• 3 ungdommer som deltar på Emmaus ledertrening igjennom Ungbaptist.
• Styremøter: Vår: 3 stk., høst: 2 stk
Program på samlingene
Vår-18: Onsdager:
Dører åpner kl. 14:30. Ungdommer pleier å henge litt /noen gjør lekser. De fleste er bare
sosiale. Kl. 16.00 er det middag. Kl. 17.00: samling (lek, andakt, lovsang og bønn).
Avslutter samlingene kl. 18.30.
Høst -18: Torsdager:
Dører åpner kl. 14.30. Tilbud om leksehjelp ble innført, alternativt være sosiale. Middag
kl. 16.00. Kl. 16.30-17.30: Band og lovssangsøvelse. kl. 17.30: Samling med lovsang,
andakt og bønn. Felles andakt og lek med Soul Children fra 19.00 på Supertorsdager.
Fredager: Vår: Samlinger for gutter. Høst: Noen samlinger med sosialt samvær satt
igang av ungdommene selv.
Det er i år blitt gjort et betydelig stykke arbeid i Villaen. Hele bygget er pusset opp og
blitt veldig brukervennlig ovenfor hva vi treninger av lokaler.
Når vi ser på fjorårets mål, har vi oppnådd mye. Ungdommene har nærmet seg
hverandre ved at annenhver torsdag er det Supertorsdag. Det blir planlagt flere
treffpunkt på tvers av ulike grupper. Det er gjort noe med informasjonskanaler bl.a
facebook og mail, og de nye lokalene som er blitt satt istand mye takket være dugnad av
ungdommene selv og ledere/foreldre.
Mål: Skape trygghet, tilhørighet, engasjement og vekst. Alle fire er knyttet til hverandre.
Vi ønsker at ungdommene skal gjennom ungdomsaktivitetene komme nærmere
hverandre og nærmere Jesus.

- Vi ønsker en tydelig langsiktig tilnærming for ungdommene. Den må være bærekraftig
og tett knyttet til menighetens tenkning.
• Vi ønsker ansettelse av en ungdom/ung voksen som alltid kan være tilstede, der
ungdom treffes.
Vi takker Gud for alle ungdommene vi får møte hver uke. Vi ber om at Gud leder
oss på rett vei i ungdomsarbeidet.

ÅRSRAPPORT 2018
KVINNEGRUPPA ALLEHÅNDE

Styret har bestått av:
Leder: Else Margrethe Holte
Sekretær: Wenche Aasland
Styremedlemmer: Ruth Brynhildsen og Anne Hegge
Regnskap og kasserer Mia Taranger (som velvillig gjør jobben uten å være medlem av styret.)

Årsmøte og valg: Hvert år i januar. Alle styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
Målgruppen er kvinner som ønsker åndelig fellesskap og sosialt samvær.
Styremøter : 4 er avholdt, vesentlig med planlegging av møtene.
Møtene holdes hver annen tirsdag kl. 19 ‐21. Det er ca. 20 forventningsfulle kvinner som gleder seg i
fellesskapet, flest fra menigheten, noen utenfra og noen nye i blant. Ledelse, andakt og vertinner for
kveldsmaten går på omgang. Kollekt hver gang. 17 møter er avholdt i 2018.
Freeset vesker selges av Liv Flatebø. Grete Moen er trofast pianist. Alle gjør sitt etter helse og
mulighet, forbønn, takkebønner, vitnesbyrd, delekvelder, sang og avspilling av CD.
Vi hadde tre delegerte til Baptistkvinnenes årsmøte i Stavern.
Besøk: Solveig Bergsland har flere ganger orientert om arbeidet i Latvia en gang sammen med Tabita
som viste bilder og fortalte om forholdene ved Tabitasenteret i Ogre.
Turid Mandt Olsen fortalte visdomshistorier.
Kari Margrete Rensel Løvgren presenterte historien om sin far «Fortellinger fra en emisærs dagbok»
Dette er en del av boka hun har skrevet om sin barndom.
Pastor Elsa Paulsenfra Hvittingfoss holdt andakt på sommeravslutningen vår.
Christel Treiner illustrerte Maria, Jesu mor, på Juleavslutningen vår.
Innsamlede gaver:av det som har kommet inn har vi gitt kr 10 000 til arbeidet i Latvia, kr 5000 til
Mor‐Barn i Kongo, kr 5000 til Sierra Leone, kr 5000 til Unni og Jacobs arbeid i Kambodsja.

Wenche Aasland, sekretær

Mål for 2018






Utarbeide en ny medie‐ og profileringsstrategi
Ny ungdomsleder
Digitalisere og få nye arkivrutiner
Øke antall faste givere og gaveinntektene
Arrangere pensjonisttreff på dagtid 1 gang pr måned fra høsten

