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Andaktshjørnet - Vidar Bergsland
Ansvarlig redaktør: Kari Sæthre
Herman Baggers gate 1, 3717 Skien
Internett: www.skienbaptist.no
E-post: skien@baptist.no
Menighetens kontor: 35 52 90 00
Gavekonto: 2680 34 04266
Pastor
Vidar Bergsland
415 59 303
E-post: vidar.bergsland@baptist.no
Medarbeidere
Birgit Andersen
Gabriel Stephen
Heidi Trainer Flatebø
Stian Taranger
Ah Thi Khinlay

959 46 342
452 92 664
971 26 991
952 87 266
400 54 251

Utleie
Reidun Johannessen

980 46 190

Strategi & menighetsleder
Harald Dønnestad
920 13 186
Økonomi
Solfrid G. Bergsland 913 08 413
Familie
Heidi Trainer Flatebø 971 26 991
Tjeneste
Ragnhild N. Grønseth 928 85 721
Drift
Jarle Stensbøl

915 50 970

Søndagsskolen
Birgit Andersen

959 46 342

Logos
Heidi Kløverød
Birgit Andersen

900 37 088
959 46 342

Skien Soul Children & Soul teens
Anne Therkelsen
909 20 457
Trall (småbarnssang 1 - 6 år)
Nadine Vaagen
467 90 422
Trude Hauen
472 54 225
Tweens
Kari Sæthre

995 91 714

Ungdomsgruppa
Gabriel Stephen

452 92 664

Allehånde
Else Holte

995 48 424

Telemark Chin Baptist Church
Van Ci Sapai
400 51 448

Grågåsa!
Høyt over meg hører
jeg noen kjente høstlyder. Jeg ser opp.
En flokk med grågås
har lagt ut på langtur
sørover til varmere
strøk.

ligge i helt rett posisjon
i forhold til den foran
for at flygingen skal gå
lettest mulig.

Ønske om å flykte?
Den som kunne slått
følge? Tanken streifer nok
Tyngst å ligge foran mange når en kommende
Med målbevisste vinge- vinter med regn og vind
slag og i kjent plogfor- snart står for døren.
masjon hjelper grågåsa
hverandre på veien.
Frost i sjela
Det er alltid tyngst å
Men vi har jo hus og klær.
ligge først i plogen så
Mange har vel også sikra
derfor veksler de med seg vinterforsyning både
jevne mellomrom.
av ved og annet brensel.
Ingen trenger å fryse.
Rett posisjon er viktig Men det hjelper ikke å
Vingeslagene er jevne legge en kubbe i ovnen,
og taktfaste slik at så
når frosten sitter i sjela.
lite energi som mulig
Det hjelper ikke med
brukes. Det er viktig å bredbånd, når ordene

ikke når til den andre
siden av kjøkkenbordet.
37 grader kroppstemperatur føles ikke
slik når, ord er kjølige
og uten nærhet og tilstedeværelse.

Kanskje det hadde
vært bedre å sette ned
varmen i huset og heller
krøpet tettere sammen.

Victory - seier!
Flokken med grågås
høres og synes fremdeles i horisonten. Jeg
kaster på ny et lengselsVi kunne sette ned farten fullt blikk etter den,på kommunikasjonen da ser jeg det:
også - fra korte raske
Familien
beskjeder til en samtale De danner en tydelig V
Skal vi nå «varmere
om hvordan er det å form. V for Victory!
strøk» må vi lære og fly være deg og meg.
sammen. Være villige til
Takk for hilsenen og
å dra og fly helt fremst! Eller vi kunne se om vi god tur!
Ta initiativet til å komme kunne stake ut kursen
i takt med de nærmeste. for et ”varmere strøk” Vidar-prest.
sammen.
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Mitt
sangvers
Harry R.Trainer
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Vi gratulerer
30 år
Stallar Lawrence, 9. oktober
Christer Lauritz Slettebø-Thompson, 6. november
40 år
Ching Thawng Hlawn Ching Lal, 23. oktober
Margareth Eikstad, 25. oktober
Johan Eikstad, 6. november
50 år
Alla Aleksandravicene, 11. oktober
60 år
Live Marie Hafredal Lilienberg, 20. oktober
80 år
Ivar Langerud, 30. oktober

Dine løfter er mange,
din trofasthet stor.
Vi vil takke,
vi vil lovprise deg.
Du vår Skaper som elsker
oss alle på jord
Og vet nøye om vår
vandring og vei.
Herre, led du oss frem.
La oss bli til hjelp for dem
Som du viser oss
trenger en hånd!
Gi oss lys til å se.
Gi oss vilje til å be.
Herre Gud, fyll vårt liv
med din Ånd!

96 år
Martha Thorkildsen, 25. desember
Døpt
Eisa Fooladivanda, 26. august
Opptatt som nye medlemmer
Christel Else Welfonder Trainer, 9. september
Harry Reeves Trainer, 9. september
Nyfødt
Caroline og Magnus Tarangen, en gutt,
Sebastian, 26. juli

Døde

Gunvald Ingbret Sæthre, 28. oktober

Ny «rekord» i Baptistkirken

Hele 15 konfirmanter!
Etter at det har vært
rekord i antall konfirmanter de siste årene,
er det i år hele 15 gutter
og jenter som møter
til konfirmasjonsundervisning! Så mange
Konfirmantkullet 2018 / 2019. To av konfirmantene var
konfirmanter har det
ikke til stede da bildet ble tatt.
aldri vært før i vår
kirke – i alle fall ikke inntrykk gjennom kon- flere ledere, sier Birgit.
i «nyere» tid….
firmantåret, og kanskje
Høydepunkt
vil det bli slik i år også?
-Som sagt så har vi våre
av Odd Kløverød
Samling på torsdager vanlige torsdagssamlingTuren til Latvia appellerer Torsdag har fra i høst blitt er, fortsetter Birgit. –
den store dagen for barne- Her tar vi opp ulike tema
Det er selvsagt utelukkende positivt med og ungdomsarbeid. Da hver gang. Vi deltar på
en så stor konfirmant- møtes også konfirmantene. noen gudstjenester, og
gruppe. Den store gruppa Birgit Andersen er leder, allerede 11. november
skaper bare en liten ut- og hun sier kveldene stort arrangere konfirmantene
fordring: Vil det være sett følger den samme og deres foreldre en kirkemulig å ha bare én kon- malen. – Vi starter med middag til inntekt for turen
firmasjonsgudstjeneste en «icebreaker». Etterpå til Latvia. Vi har for øvrig
12. mai? Det er heldigvis har Gabriel Stephen under- en middag til i 3. februar. I
et hyggelig «problem». visning, og så går vi grupper. slutten av november blir de
Det kan være ulike grunner I løpet av kvelden er det med de andre ungdommene
til at så mange ungdommer også litt frukt eller kake. i kirka, til Trovassli, og i
vil være med i vår kirkes Andreas Aasland er med januar går turen til Vegårshei
opplegg. Det helt sikkert som hjelpeleder. Mette for å møte konfirmanter
fint med tur til Trovassli Aasland deltar også på fra andre baptistmenigog Vegårshei, men tidligere samlingene, og Heidi
heter. I vinterferien blir
konfirmanter sier at turen Flatebø kommer til å
det ny tur til Latvia, og
til Latvia i vinterferien er være med litt også. Det den tror jeg mange ser
det som har gjort aller mest er viktig at vi kan være fram til, avslutter Birgit.
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Forrige november ble vi
kontaktet av en pastor i
Frankfurt, som ønsket å
få oss på besøk, med en
mulig tanke om at vi skulle
komme og jobbe der.
Dette var en pastor som
Victoria kjente fra et
lederkurs med EBF
(Europeisk Baptist Føderasjon). Han jobbet for
en menighet som tilhører
IBC (Internasjonal Baptist
Konvensjon), og var en
av menighetene som
grunnla konvensjonen.
Vi dro på besøk, og ganske
kort tid etter, bestemte
oss for at Frankfurt ble
stedet der vi skulle bli.
Vi flyttet altså noen dager
etter bryllupet, og har
bodd her siden den 2.
september.

Multination Church i Frankfurt am Main

Pastorparet i Frankfurt!

Victoria og Robertas fra bryllupsfeiringen i Bulgaria.

Stor hilsen fra Frankfurt am Main, fra en
tidligere Skien-eser,
Robertas og kona
Victoria! Vi savner
Skien Baptistmenighet og håper og få
komme på besøk
sammen en dag.
av Robertas Aleksandravicius

Så mange forandringer det
er i livene våre akkurat
nå! I sommer, nærmere
bestemt 26. august, giftet
vi oss i Sofia, Bulgaria. Vi
hadde flere fra Skien,
som var med og feiret oss.
Det var skikkelig hyggelig! Jeg hadde allerede da
bodd i Bulgaria i noen
måneder og hjulpet med

bryllupet. (så mye som
en mann får lov til!)
Perioden var strevsom,
men fin, og var avsluttet
med en flott bryllupstur
til Praha.
Hva gjorde vi så?
Vi hadde allerede gjort oss
noen tanker om hva vi
skulle gjøre etter bryllupet.

Hva går kirken ut på?
Multination Church, som
den heter, har noen drømmer. Mottoet er «Å koble
med Gud, med hverandre
og koble andre globalttenkende folk med Gud».
Kort sagt, så forsøker
Multination Church å
være en trofast Jesu kirke
i internasjonale byer.
Målgruppe er folk som
tenker internasjonalt, er

i internasjonale kretser,
jobber for utenlandske
selskaper og snakker
engelsk.
Framgangsmåte er å plante
nye menigheter rundt om
i verden som kommer til
å tilhøre ett samme nettverk, bære på samme navn,
ha likt fokus i Bibeltro
undervisning, evangelisering og kirkeplanting.
Jeg og Viktoria er noen
av de første som det er
tenkt at skal bli trent i
Multination sitt «DNA»,
for en viss periode i
Frankfurt, for så, hvis det
er de planene som Gud
har, å bli sendt ut til et
annet sted for å starte
en Multination Church.

fordrer oss til å være
kreative og på mange
måter skape oppgaver
for oss selv.
Vi studerer også teologi
begge to. Jeg tar siste
året på Høyskole for
Ledelse og Teologi
(mest fra avstand) og
Victoria har akkurat
begynt på en master.

Hvordan går det så
langt?
Vi synes at det er en
kjempefin mulighet for
oss å lære og å bli utfordret. Det er ikke så
enkelt å flytte til et nytt
land og prøve å lære seg
tysk (vi snakker bare
engelsk på jobb). Men
Gud er med og vi er
veldig fornøyd.
Hva gjør vi praktisk? Vi har lyst til å få mange
På en side, hjelper Victoria besøk, så om noen skal
og jeg med behov som innom Frankfurt, så si
gjerne ifra!
menigheten har. Det
består nå hovedsakelig i
strukturering av barne- Be for oss
og ungdomsarbeidene. Vi vil spørre dere om å
På en annen side, får vi be for oss. Be om visdom
i arbeidet, og i det å hvile.
opplæring i typiske
«pastoroppgaver», slik Be om at vi skal høre
som preking, barnevelsig- godt etter hvor det er
nelser, besøk, og så videre. Gud vil at vi skal være
Men våre oppgaver er og hva vi skal gjøre. Be
for våre studier.
veldig fleksible og ut-
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Bjørg og Trond Hjort i Nepal.

Gud gjør store ting!
I slutten av september
dro Bjørg og Trond
Hjort på sitt 3 menighetsbesøk til Nepal.
Opplevelsene og inntrykkene har vært
mange. Bjørg ønsker å
formidle to «sterke»
historier fra møtet
med mennesker de
har blitt kjent med.
av Bjørg Hjort

Underet ved graven.
For 4 år siden møtte vi
pastor Peter som hadde
plantet mange menigheter i Nepal. Da han
døde av kreft måtte
sønnen finne et sted å
gravlegge ham. Alle de
kristne menighetene i
Kathmandu sa nei pga.
kapasitetsproblemer. Det
var en fortvilet situasjon
- i sorgen over farens død
måtte han ringe rundt og
be om hjelp til gravplass.
Hjelpen kom i landsbyen
Khotang langt østover i
Nepal. Og familien dro i
den lille privatbilen 9

Gravstedet til pastor Peter!

timers kjøring til fjelllandsbyen med et lik i
bagasjerommet. Vel fremme
måtte de klatre ned en bratt
fjellskråning og spa en plass
til en grav. Nå 2,5 år senere
forteller pastoren i fjelllandsbyen at hinduene i
landsbyen har kommet
èn og èn til menigheten
for å gi livet sitt til Jesus.
Da forteller de at de har
sett et lys over graven
til pastor Peter om natta.
Så langt har 10 personer
blitt frelst på denne måten.
Vi fikk besøke landsbyen
og graven samme med

familien til pastor Peter
da vi besøkte Nepal nå i
september.
Pastor Hari sin historie.
Pastor Hari fra Nijgadh
ble frelst 16 år gammel,
etter å ha blitt helbredet
for en hudsykdom som
foreldrene hans hadde
søkt hjelp til i flere år.
Da Hari fortalte om helbredelsen og frelsen til
faren sin, som er hinduprest, fikk han valget
mellom Jesus eller familien. Det endte da med at
han ble kastet ut hjemme

Pastor Hari med datteren og kona Stuti (til høyre). Damen i midten er søster til Hari, Urmilla.

og dro til India.
I Kerala området startet
han på teologisk seminar
hos baptistene. For å
overleve jobbet han på
et hotell om natta og
gikk på skole om dagen.
Etter mastergrad i teologi
ønsket han å tjene Jesus i
India. Han hadde allerede
lært seg urdu. Men Gud
ba ham om å dra tilbake
til hjemstedet sitt.
Hjemme i Nijgadh ventet
mye forfølgelse og pro-

blemer. Bare det å få leie
et rom var veldig vanskelig, når faren hans øvet
sin innflytelse som hinduprest og ba folk stenge
hjemmene sine. Menigheten som Hari har vært
pastor for i noen år nå,
har vokst jevnt og trutt.
Nesten hver uke er det
nye mennesker som blir
frelst. Og så begynner
det endelig å skje noe i
familien hans. Det startet
med at lillesøsteren hans

kom på besøk igjen og
igjen og spurte mye om
troen til broren og familien hans. I august i år
valgte hun å følge Jesus.
Kort tid etterpå ringer
Hari sin bror fra Gulfen
hvor han jobber og forteller at han har tatt imot
Jesus. Å oppleve at en
bror og søster tar imot
Jesus er utrolig stort for
en som ble utstøtt av
familien sin.
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Supertorsdag

En møteplass for alle generasjoner!

dansetrening eller Bæggers.
For å nevne noe.
Vetle Sivertsen Bassebo
og mamma Trine er to
som jevnlig er å se på
Supertorsdag. Mens resten
av familien er på Trall
tar vi en prat med dem.
Hva er det som er så
bra med å være her?

Etter Logos strømmer koret ned for å spise kveldsmat sammen.

Hvordan kan vi som
menighet bygge fellesskap på tvers av generasjoner? Dette spørsmålet resulterte i
Supertorsdag – et tilbud annenhver uke
med fokus på å skape
nye, sterkere relasjoner
mellom barn, ungdom
og voksne i kirka.
av Caroline TarAngen

Fra halv tre til sent på
kveld annenhver torsdag
er det nemlig mye som
skjer i kirkerommene:
en mengde barne- og
ungdomsaktiviteter, felles
måltider, samt mulighet
til å slå av en prat med
andre i menigheten.

mange av aktivitetene
for barn og ungdom til
disse torsdagene, sier
Heidi Trainer Flatebø.

Fullt hus
Når Veiviser’n er til stede
vrimler det i matsalen.
Klokka er fire og pølser
med brød står på menyen.
Jeg mener det er sunt å Langs bordene er det fullt
samles som storfamilie, av barn og ungdom som
og det har vi nå forsøkt å sluker matbiten før de
legge opp til ved å samle drar videre på Trall, Logos,

Vetle Sivertsen Bassebo og
Trine Raflund Bassebo koser seg.

Det er veldig god mat, på - en utvikling som er
sier Vetle, som er spesielt langt fra tilfeldig.
glad i pølse- og hamburgerVi ser at det er veldig
brødet som blir servert:
mange flere som er på
Det smaker bolle! Han middagen nå enn tidligere.
smiler bredt og forklarer Folk i alle aldre. Det er
også folk i kafeen hele
videre at det er veldig
dagen, og nettopp denne
gøy å møte alle han
tilstedeværelsen er noe vi
kjenner. Trine er enig:
ønsker å satse på framDet er utrolig deilig å slippe over. At vi kan ha en arena
å lage middag, samtidig der alle er sammen, sier
som vi er der barna har Heidi.
fritidsaktivitetene sine.
Også er det jo veldig sosialt For å skape nettopp en
å spise middag og drikke slik arena har flere i menigkaffe med andre i kirka, heten blitt spurt om å
være såkalte lyttere.
sier hun.
Deres oppgave er å se
til at alle har det bra, be
Forbilder
Heidi trekker fram at for deg eller bare slå av
det er spesielt super- en prat.
torsdagsmiddagen de
opplever økende besøk Jeg tror det er behov for

et sted vi kan møte andre
og bli inspirert av hverandre.
Bånd kan skapes uavhengig av om en er voksen, barn eller ungdom.
Alle trenger forbilder, og
det kan vi være for hverandre, sier hun.
Reidun Johannessen er
en av lytterne på Supertorsdag, og hun er enig i
viktigheten av å bygge
relasjoner:
Da jeg var liten var det
alltid ”tanter” og ”onkler”
i menigheten som jeg
kunne gå til med både
gleder og problemer.
Voksne mennesker som
jeg alltid visste var der for
meg. At barn og unge
kjenner en trygghet og en
tilhørighet når de er i

12

13

Program for supertorsdag!

Skien baptistkirke synes
jeg er superviktig. Hvis det
er noe jeg kan bidra med,
er jeg veldig glad!

er nemlig også blitt utformet en bedre og mer
bevisst plan for fokuset
på trosopplæringen til
barn og unge i menigheten.
Bevisst plan
Det innebærer et felles
Det er ikke bare mat- temaopplegg på tvers av
tilbudet og de sosiale aktiviteter.
rammene som er forbedret i det nye super- Denne uken går for
torsdagsopplegget. Det eksempel alle fra Logos og

oppover gjennom temaet
”Hvem er Jesus?” Det gir
en trygghet for oss å vite
at vi gir noe av Guds ord
til de som er innom, og at
det er gjennomtenkt, sier
Heidi.
Lyst til å komme?
Her er programmet:

Middag

16:00-16:55

Alle

Bæggers

14:30- 20:00

Fra 8.trinn og oppover

Leksehjelp

14:30-16:00

1.-trinn og oppover

Dans

16:45-17:30

8.trinn og oppover

Lovsangsøvelse

16:30-17:45

8.trinn og oppover

Trall

17:00-18:00

1-6 år

Logos

17.00-18.00

Fra 1.- 4. trinn

Matgruppe

17:00-17:30

5.-7.trinn

Lyd og bilde

17:00-18:00: Logos
18:00-19:15: Soul

5.-7.trinn

Dans Tweens

17:30- 18:10

5.-7.trinn

Lovsang/bønn/ andakt

17:45-18:15

8.trinn og oppover

Kveldsmat

18:00

Alle

Skien Soul Children

18:00-19:45

Fra 5.klasse –t.o.m
10.trinn.

Lyd og bilde

18:15-21:00

Fra 8.trinn og oppover

Dans Child

18:30-19:00

1.-4.trinn

Skien Soul Teens

19:00-20:45

Fra 10.tinn–vg3
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Bjørg Hjort og Ali Fouladivanda var på besøk hos Amin

Hilsen fra Granada i Spania!
Vi sitter i en sofa i en
liten ett-roms leilighet midt i Granada,
omtrent 1,5 times
kjøretur fra Malaga.
Her bor Amin Vanda
som de fleste sikkert
husker fra menigheten i Skien.
av Bjørg Hjort

Amin, du forsvant plutselig
fra Skien baptistmenighet
for omtrent et år siden hva skjedde?
Jeg fikk endelig avslag på
asylsøknaden min fra UNE,
med noen få dagers frist
på meg til å forlate Norge.
Så jeg var veldig nervøs,
og jeg lurte på om det var
en plan. Og jeg snakket
mye med Solveig, Bjørg
og Trond i den tiden.
Kanskje dette var en
slags eksamen fra Gud,
at han ville at jeg skulle
være et helt annet sted
og ha en annen oppgave.
Hvordan er dagliglivet
ditt nå?

Amin Vanda

Det var hardt til å begynne
med, og da Solveig besøkte
meg i april var jeg fortvilet.
Hun ba meg tenke nøye
over om Gud kanskje
hadde en oppgave til meg i
Spania. Den setningen hjalp
meg til å endre måten
jeg tenkte på. Nå er jeg
er takknemlig til Gud og
fornøyd med den situasjonen jeg er i. Noen dager
i uka går jeg på skole for

å lære spansk. Hver dag
ber jeg om at Gud skal
hjelpe meg med å lære
språket. Jeg har fått venner
her, og dag for dag prøver
jeg å gjøre livet litt bedre.
Jeg prøver å ha kontakt
med folk fra forskjellige
kulturer og trosretninger.
Noen ganger snakker
jeg med dem om kristendommen. Men først og
fremst prøver jeg å hjelpe

andre med å være til oppmuntring, og ha god relasjon til andre mennesker.
Hvordan fungerer det med
asylsøknader her i Spania?
Det er veldig annerledes
enn i Norge, men nå har
jeg slått meg til ro med
det. Hvert halvår må man
søke på nytt om opphold.
I løpet av to år skal saken
være avgjort, da vil man
få en endelig avgjørelse.
Men det kan også hende
at saken blir avgjort tidligere. Det første halvåret får man bo på et
mottak, neste halvår må
man finne bosted selv
som man får støtte til,
pluss at man får en beskjeden sum til livsopphold. Når man har bodd
i Spania i et år må man
skaffe seg jobb, for da
forsvinner støtten fra
myndighetene. Jeg fikk
leilighet før det første
halvåret var over, det var
svar på bønn! Nå ber jeg
om å få en jobb og endelig opphold i Spania.

Hyggelig med besøk av Ali fra Norge

De var katolske, og det
var ikke noe oversettelse
til engelsk. En gang ringte
Solveig til meg og fortalte
om en kirke hvor det
var en dame fra USA.
Jeg gikk dit, og nå trives
jeg i den kirken. Der er
det flere som snakker
engelsk. Jeg føler meg
akseptert der.

Har du en plan eller en
drøm for fremtiden?
Jeg drømmer om å hjelpe
folk som er husløse og
hjelpeløse i fremtiden.
Gi mennesker håp og gi
dem hjelp og omsorg.
Jeg drømmer om en
stor bygning hvor folk
kan få hjelp både praktisk, men også med å
finne sine gode egenskaper og få hjelp til å
komme i jobb.

Har du erfart at Gud
har hjulpet deg underveis?
Har du funnet noen menig- Gud har gitt meg masse
hjelp, og han har gitt Amin hilser til alle i menighet å tilhøre?
Først da jeg kom til Spania meg mennesker som heten i Skien, og han ber
spesielt om forbønn!
gikk jeg til noen kirker. har hjulpet meg.
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Samarbeidsarrangement på tvers!

Strålende diakonikonferanse!

Den første Diakonikonferansen i Grenland samlet over 160
mennesker i to dager
til foredrag og workshops rundt temaet
"Roten til alt godt",
og med egen Bob Dylan
-messe på kvelden.
av Christer Lilienberg

miljøer. Deltakerne kom
hovedsakelig fra ulike
lokale diakonale organisasjoner, ansatte og diakonalt interesserte fra
menigheter, i tillegg til
noen interesserte fra
Skien kommunen og
friomsorgen. Ordfører
åpnet konferansen, og
varaordfører deltok på
deler av arrangementet.

Målet var å samle diakonien i Grenland og løfte
Samarbeid
frem hva diakoni er for
Konferansen var et
menigheter, diakonale
initiativ fra CRUX Tilja
organisasjoner og fagoppfølgingssenter. De

kontaktet Skien Baptistkirke, "Der du bor
Grenland" og Den
norske kirke som ble
medarrangører av konferansen, som ble holdt i
Skien Baptistkirke. Neste
Diakonikonferanse er
allerede fastsatt til
høsten 2020. Da blir
også Kirkens SOS med
som arrangør.
CRUX Tilja oppfølgingssenter driver prosjektet
«Ett skritt på vei» som
skal motvirke ensomhet.

var viktig, og høy faglig
kvalitet både på innhold
og gjennomføring av
konferansen. Det er veldig positivt når vi ser at
man snakker på tvers av
både menigheter og
organisasjoner. Det var
jo det vi ønsket å få til.
Vi ønsker å bruke felles- Dette arrangementet
skap som metode for å setter CRUX enda en
gang på kartet i Grenjobbe med ensomhet,
og skape innhold i livet. land, på en utrolig god
Dette ville vi bruke inn i måte.
en diakonikonferanse,
Bob Dylan-messe
da både gjør man og
Som en del av konfesnakker man diakoni.
ransen ble det holdt en
Og vår erfaring med å
Bob Dylan-messe i Skien
jobbe med musikk og
kirke torsdag kl. 19.00.
teater blant deltakere,
er den aktiviteten som Planen var at den også
skulle holdes i Skien
fort bidrar til å bygge
selvfølelse og selvtillit fengsel. Fordi artistene
sier virksomhetsleder ikke ble sikkerhetsChrister Lilienberg. I klarert i tide, ble kontillegg var det også en serten flyttet til Arkaden
salgsutstilling av kunst kjøpesenter fredag kl. 12,
laget av deltagere ved som en gave til byens
CRUX Tilja oppfølgings- innbyggere. Både rådmann og kommunalsjef
senter.
var tilstede, og mange
stoppet opp og lyttet.
Gode
tilbakemeldinger
Stolt generalsekretær
Den umiddelbare re- Jeg er både glad, takksponsen har vært fannemlig og imponert
tastisk god. Vi har fått
veldig mange gode tilbake- over at CRUX Tilja har
tatt på seg oppgaven det
meldinger om at dette
Dette har blant annet
resultert i «Tilja-teateret»
som er et musikk- og
teaterprosjekt. Deltakerne derfra gjennomsyret
konferansen med kulturelle innslag før hver
programpost.

er å organisere en slik
flott Diakonikonferanse.
Dette er viktig for diakonien i Grenland for å
bygge identitet og kontakt mellom diakonale
aktører, og for å gjøre
diakonien enda bedre.
Det er kjempebra at de
løfter frem deltakere
som på en flott måte
illustrerer hva diakonien
egentlig handler om.
Det siste innslaget på
konferansen var Tiljateateret sang «Det
handler om å leve» som
ble sunget sammen med
salen. Det gjorde sterkt
inntrykk, sier generalsekretær Helmuth M.
Liessem.
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Menighetsnytt av menighetsleder Harald Dønnestad

Uten internett stopper menigheten

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

Heldigvis er vi ikke der,
og jeg håper ikke vi kommer dit noen gang, men
det er en kjensgjerning
at flere og flere benytter
nettet i kommunikasjon
med andre og til å hente
informasjon. Derfor er
det viktig at vi som menighet følger med i tiden og
tilpasser oss. På neste menighetsmøte 20. november,
vil strategiutvalget legge
frem forslag på at det
settes ned ei gruppe
som kan jobbe med dette.
De vil blant annet kunne
se på utbedring av hjemmesiden, alternativer for
annonsering og markedsføring, podcast, youtube
og facebook. Brukervennlighet og design er
sentrale stikkord.
Vi er nå en menighet på
320 medlemmer. Det er
320 enkeltindivider som
er elsket av Jesus. Hver
og en har sin historie,
lengsler, drømmer,
talenter, nådegaver og
erfaringer. Og vi trenger

hverandre i et fellesskap.
Gjennom blant annet
Diakonikonferansen og
Sh!t Happens, fikk de
som var tilstede servert
mange livsfortellinger.
Det berører og gjør noe
med oss. Jeg opplever at
det er mange i dagens
samfunn som ønsker å
samles «rundt bålet»;
dele og høre hverandres
historier. Vi trenger å
dele store og små, ekte
og vanlige livshistorier, helt uten filter. Jeg håper
at vi på alle møteplassene
vi har i kirken har tid og
rom for ekte, enkle og
ærlige historier. Det
naturlige er å tåle mye
av hverandre.

Bergsland om tjenende
lederskap og det åndelige
livet. Utvalgslederne vil
samles i januar og 1-2
ganger i halvåret fremover.

På menighetsmøtet
20.november vil vi også
drøfte forslag til ulike
mål for kommende år.
Det er utrolig mye som
skjer, og det er utrolig
mye å være takknemlig
for, men samtidig er det
utrolig mye som ligger
ugjort. Hva skal vi prioritere og satse på av misjon, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester,
eiendommen, ansatte
osv. Har du synspunkter,
tanker og drømmer eller
ønsker du bare å bli
Lørdag 20.oktober var bedre kjent med det
alle utvalgene og ansatte som skjer i menigheten
– kom! Et menighetsmøte
invitert med til Luksefjellstua. Det ble en in- fører oss blant annet
nærmere hverandre,
spirerende dag der vi
delte fra egne liv, delte inspirerer, skaper identitet
nattverd, delte gleder og og et sterkere «vi».
utfordringer i tjenesten
og lyttet til innlegg av God førjulstid!
Jan Sæthre og Vidar

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Onsdag 28. november kl. 18:00

Adventskvelden for 20 gang!

I god tradisjon samler
vi oss onsdag 28.
november kl.18:00 og i
følge mine notater er
det for 20.gang i den
formen vi har nå.
av Reidun Johannessen

Velkommen til en kveld
der hovedhensikten er å
få inn penger til alle de
gode hjelpetiltak vi har

medansvar for i Myanmar, Salg av julens utvalg av
i Latvia, i Sierra Leone
kaker, styres av de som
og i DR Kongo.
baker. Og ikke minst trekning av høstutlodSelve samlingen starter ningen vår.
kl.18:00. Kafeteria er
åpen fra kl.17:30. Du Vi lover en hyggelig kveld!
kan betale for kjøttsuppe Konfirmantene våre deltar
og pølser men du skal også, og de vil presentere
få kaffe og julekake etter sitt dugnadsprosjekt i
maten. Det blir et gedi- forbindelse med årets
gent åresalg med gode, konfirmanttur til Ogre.
gitte gevinster.

