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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

Gripande
Astrid Søyland fra Figgjo
har tatt i bruk ordet
«gripande» for å formidle
at noe berører og betyr
noe for henne spesielt.
Hun kan si: «Det var
gripande å møte deg,» og så ler hun gjerne litt.
På grunn av språkbruken
og selvfølgelig hennes
generøse holdning og
livsglede, blir det langt
merke til. Hun treffer
noe i oss, - hun berører
en nerve av hjertespråket
uten at andre blir klamme
og brydde. Ekthet kommuniserer alltid, - takk
Astrid.
Når min mor skulle
oppmuntre meg i min
tjeneste som forkynner
kunne hun i forkant av
en gudstjeneste si. Vidar
nå må du si noe gripende!
Hun mente at vi trenger
noe som berører, noe
som ligger på et mer
dypere plan. Vi trenger
ikke mer underholdning,
vi trenger ikke mer prat, vi

trenger ikke mer kulisser
og pynt, vi trenger ikke
mer stemning heller.
Men kanskje vi trenger
noe gripende, - dypt
gripende. Noe som
berører sjelens innerste
og hjertets dypeste. Jeg
skal ikke bli dramatisk
men forsøke å holde
dette såre enkelt.
Jeg trenger ikke nye om
jeg bare kan få noe ekte.
Jeg trenger ikke volum
om jeg bare kan få noe
som varer. Jeg trenger
ikke noe glitrende om
jeg bare kan få noe slitesterkt. Jeg trenger ikke
noe dyrt om jeg bare
kan få noe som er dyrebart. Jeg trenger ikke
mange hilsener om jeg
bare kan få en kjærlig
«berøring». Jeg trenger
ikke masse mat om jeg
bare kan spise min mat i
takknemlighet og med
fred med de jeg spiser
sammen med. Jeg trenger
ikke ha orden på alle

aktørene i julens
evangelium, forstå alt og
tro alt hvis jeg bare vet
og erfarer det aller
viktigste: Jesus er her,nå!
Hva er så det gripende
med dette? Det er lettere
å gå på fest enn i et
oppvaskmøte. Det er
lettere å sette seg ned å
ikke gjøre noe enn å ta
ansvar og gi av seg selv.
Det er mye lettere å ikke
gjøre noe for å slippe og
bli skuffet enn å gjøre
noe og ikke få det til

eller bli skuffet over
noen andre. Isolasjon i
egen herlighet, fred og
fordragelse er lettere
enn å overvinne frykt,
makelighet og i det
kjenne på egen sårbarhet.
Det at Jesus kom til jord
er gripende! Det at han
valgte å bli hos oss i vår
elendighet. Han valgte
ikke det enkelsete,
letteste og flotteste.
Men han valgte å komme
til deg og meg.

er likevel at Jesus er her
og møter all vår tilkortkommenhet, vår synd,
vår feighet, vår maktesløshet og likevel sier
han grepet av kjærlighet til oss:
«Det var gripende å møte
deg!» La ikke det møte
gå i glemmeboken!
Beste hilsen. God jul og
ha et gripende møte
med Jesus.

Det aller mest gripende Vidar-prest
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Mitt
sangvers
Margit Sæthre

Vi gratulerer
30 år
Julie Holm, 17. februar
Hjørdis Eytorsdottir, 7. mars
Peter Htun, 26. mars
50 år
Harald Dønnestad, 8. februar
Jørn Roger Steen, 14. februar
Harald Hem, 21. februar
Bertil Sandmo, 6. mars
60 år
Odd Kløverød, 6. februar
70 år
Thor Grønseth, 8. januar

Jeg har vandret med Jesus
i mørke og lys,
Under vekslende tider og kår,
Men når alt om meg skiftet,
jeg sang til hans pris:
Han er trofast i dag
som i går!
Hvilken lykke og fred, ja,
vidunderlig fred,
Som jeg har når med
Jesus jeg går!
La så allting forandres –
min sang blir dog ved:
Han er trofast i dag
som i går!

80 år
Nilmar Sverre Tennås, 13. januar
Opptatt som nytt medlem
Carina Olsen
Nyfødt
Mary Chung Sa Thin og Za Cung Sang Zo Bawi,
en jente Veronica 11. september

I desember har vi fokus på å
støtte menighetens misjonsarbeid!
Bankkonto 2680 34 04266
Vipps 10933

Juleevangeliet på en ny måte

En sau forteller !
Hei, jeg er en sau. Jeg
bor her ute på marken.
Jeg har mange gjetere
som passer på meg og
alle vennene mine. Men
nå skal du få høre noe
rart.
Dette kommer til å få
alle krøllene i pelsen din
til å stritte ut. Hør bare!!
For to netter siden stod
jeg oppe på en haug like
ved byen. Natta er kald
og klar. Jeg løfter hodet
litt og snuser. Jeg kjenner
deilig lukt av sau, vennene
mine overalt.
Plutselig kommer et
blendende lysglimt, som
får meg til å breke høyt.
Jeg løper og gjemmer
meg bak noen busker.
Hele pelsen min er stiv
av skrekk.
Jeg titter litt frem og hva
ser jeg. Det er midt på
natta, men allikevel er
himmelen full av lys og

det er ikke stearinlys,
Nei mange lysende
mennesker.

med på. Jeg vil også se
den lille kongen.
Gjeterne stopper opp
foran en liten stall. Jeg
smyger med inntil beinet
på gjeteren min. Inne i
stallen kan jeg se en
mann og en dame og i
midten står et matfat til
oksen. Men det er ikke
bare høy oppi.

Jeg er redd, men en av
disse menneskene snakker med gjeteren min –
”Ikke vær redd”, sier
han. ” Jeg har en
kjempenyhet til dere. I
dag er det født et barn i
Betlehem. Han er
kongen som var lovet
dere. Dere kommer til å Jeg ser, nei det er ikke
mulig, jo så sannelig. En
finne han i en krybbe.
Skynd dere, løp og se!” liten nyfødt baby ligger
der. Så det er kongen
som de lysende menneskene
Plutselig er de lysende
menneskene forsvunnet. snakket om.
Gjeteren min stirrer på
de andre. Så begynner Dama sier at babyen
heter Jesus. Jeg får også
de å hoppe og le og
lov til å se. Gjeteren min
klappe i hendene. Jeg
blir bare stående å stirre. løfter meg opp. Å så
Så rare de er. De løper nydelig. Ansiktet hans
av gårde inn mot byen. skinner like mye som de
lysende menneskene
Jeg holder meg hakk i
gjorde. Jeg har sett en
hæl med gjeteren min.
konge. Og det er det
Jeg går ingen steder
ikke mange sauer som
uten at han er med.
kan si.
Jeg er redd for byen,
men dette må jeg være
Kari Nøtland Sæthre
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Stian Taranger

Med hjerte for musikk

skap mellom generasjoner,
utvikle og finne troen til
ungdommer uten at den
nødvendigvis er basert
på foreldrenes, samt få
andre til å føle seg både
sett og brukt. Alt med
en enda bedre søndagsgudstjeneste for øye spesielt med fokus på
sang og musikk som er
en viktig del. Likevel er
han bevisst på å ikke
stresse med å få planene
gjennomført.

Stian Taranger

Etter over 20 år som
engasjert i kirkas
sang- og musikkarbeid
ble Stian Taranger i
høst ansatt i en 20%
prosjektstilling. Det
gir mer rom for å
leve ut ønsker og
visjoner han har hatt
for arbeidet i mange
år.
av Karoline TarAngen

- Hvordan har det første
halvåret vært?
- Bra! Jeg føler at jeg er
på rett sted - at alt har
skjedd i Guds ledelse.
Nå har jeg tid og mulighet
til å gjøre enda mer av
det som alltid har ligget
mitt hjerte nær, og det
er jeg svært takknemlig
og ydmyk for. Samtidig
er det noe større som

har ført meg akkurat dit
jeg er nå. Jeg gjør det
ikke av egen kraft, men
som et resultat av noe
jeg tror Gud har gitt meg.
Stresser ikke
Stian sitter med kaffekoppen i hånda og
forteller engasjert om
planene hans framover.
De handler blant annet
om å skape bedre felles-

- Jeg har vært opptatt av
å gi meg selv tid til å finne
ut av hvor og hva Gud
vil med denne stillingen.
I tillegg til å videreføre
oppgaver jeg allerede
har hatt i mange år, er
det flere ting jeg lenge
har ønsket å få til, som
jeg nå har muligheten til
å gjøre noe med. Som
blant annet å jobbe mer
med komp/band og
rekruttering av forsangere/
solister. Det føles godt,
men det handler likevel
om å bygge stein for stein –
og å ikke gape over for
mye med en gang!

Bevisst på prioriteringene
Utover alle tidligere
oppgaver har han i høst
fokusert på å ta med seg
ungdommer på kompøvelser og å delta på
Bæggers. Han har utforsket nye sanger, i
tillegg til at han gitt seg
selv bedre tid til å studere
Bibelen og forankre alt
han driver med i bønn.
Stian forteller at nettopp
denne forankringen har
ført til et enda bedre
fokus i tjenesten:

sine prioriteringer. Nå
ønsker jeg i enda større
grad å bruke tiden min
på Gud og mennesker,
samtidig som at jeg er
bevisst på at jeg trenger
tid av for å kunne være på.

De som kjenner Stian
vet at han slapper veldig
godt av når han kan stikke
en tur over dammen for
å se de rødkledde
spillerne i kamp. Eller er
på andre siden av jorden
for å hjelpe de som
trenger det. De vet også
- Jeg merker at bekym- at han er en mann som
er strukturert, som liker
ringene forsvinner når
at ting han leverer er av
jeg får tid til å lese og
be. Fokuset blir i større god kvalitet og som
grad på det positive og synes at det er best å
konstruktive – som igjen planlegge nøye.
fører til at jeg gjør en
bedre jobb. Det hjelper - Veien blir til mens man
går, men likevel er jeg
meg også til å finne en
ikke den som hopper i
god balanse i hvordan
noe uten å vite og
jeg kan bli fylt selv og
når jeg kan gi til andre. kjenne at det er riktig,
samt at det lar seg
- Hvordan gjør du det, da? gjøre. Derfor er det
godt å være så trygg på
- Med årene blir man jo at jeg er på rett sted nå,
så får Gud lede meg
bedre og bedre kjent
videre på veien der han
med seg selv og ikke
vil jeg skal gå.
minst mer bevisst på

K8

9

Kari og Jan Sæthre på besøk hos Loftstofan baptistkirke på Island

Å være kirke i landet av ild og is

Svava Maria Ómarsdóttir leder lovsangen

Svava, Gunnar, Sigurrós og hesten Norton utenfor Loftstofan baptistkirke

Det var allerede
mørkt da vi møtte
pastor Gunnar Ingi
Gunnarson og hans
familie på lørdag
kveld foran hotellet i
Reykjavik. Assisterende
generalsekretær i
European Baptist
Federation Helle
Liht, og Kari og Jan
Sæthre hadde kommet
for å møte baptistkirken her på Island,
lokalisert bare noen

få grader sør for
Polarsirkelen. Til
tross for korte vinterdager og lange mørke
timer, ble vår tid på
Island opplyst av et
varmt velkommen og
berikende erfaringer.

med lavafelt, snødekte
vulkanske fjell, utbrudd
av geysirer, spektakulære
fossefall. Og hester, mange
hester, som er et av
landets symboler. En av
vennene mine sa da hun
hørte at jeg var på Island,
Island er så mystisk og
Naturkrefter
kraftig med sine rå naturIsland er et fascinerende krefter. Å være på Island er
land. Ute i Atlanterhavet, som å stå midt i 1. Mosebok 1.
langt fra fastlandet, kan
du se under Guds ska- Menigheten
pelse - åpne landskap
Island er luthersk og det

bare noen få frikirker på
øya. En av dem er baptistkirken Loftstofan i utkanten av Reykjavik.
Menigheten ble startet
for 5 år siden. En av grunnleggerne var Gunnar Ingi
Gunnarson.

folk i hjemmet sitt.
Siden da har kirken vokst
og utviklet seg. I dag er
det to gudstjenester på
søndager, en på engelsk
og en på islandsk, og det
er flere andre sammenkomster i løpet av uken.

Etter middagen delte
Gunnar og hans kone
Svava sin egen historie
med oss, som er sammenvevd med historien til
Loftstofan baptistkirke.
Gunnar ønsket å hjelpe
folk til å forstå evangeliet,
og de begynte å samle

Internasjonalt
Deltakerne på gudstjenesten
på engelsk er hovedsakelig
unge mennesker. Det er
studenter, som har
kommet for å studere
på Island og andre som
har kommet for å jobbe.
Etter gudstjenesten satte

vi oss rundt lunsjbordet
med folk fra Tyskland,
Canada, Nord-Irland og
Litauen. I samtalen delte
alle hvor takknemlig de
er for fellesskapet, som
hjelper dem til å vokse i
deres tro og å finne
venner når en bosetter
seg i et nytt land.
Loftstofan Baptistkirke
er lokalisert i en vakker
kirkebygning med utsikt over en innsjø og
med fjellene i bakgrunnen.
Gunnar er pastoren og
Svava leder lovsangen.
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Internasjonalt fellesskap etter gudstjenesten

evangeliet og gjøre
disipler. De inviterer til
fellesskapet i menigheten,
hjelper dem som kommer
med å vokse i tro og
utruster dem til å leve
ut evangeliet i det daglig.
Til våren håper de å
plante en ny menighet
med hjelp av et misjonærpar fra Amerika.
Forbønn for Gunnar som pastor og menigheten

Denne søndagen tilbrakte de hele dagen i
kirken - to gudstjenester,
lunsj mellom gudstjenestene, som ble tilberedt
av Gunnars mor. Søn-

dagen ble avsluttet med
grilling ute om kvelden.
Et par minusgrader
hindrer ikke dem i å ha
grillfest ute!

Nå ut!
Som en kirke er deres
mål å forherlige Gud i
alt de gjør, og å være
trofaste overfor Jesu
kall om å forkynne

kom til Island, var den
seks år gamle sønnen
Mikael ferdig med to og
ett halvt år med kjemoterapibehandling for å
bekjempe leukemi. Deres
yngste sønn, Solómon,
ble født med funksjonshemninger og trenger
spesiell og betydelig omsorg.
Deres treårige datter
Sigurrós spiller sin rolle
Krevende situasjon
i å dele sin kjærlighet og
Gunnar og Svava’s for- omsorg med sine mer
pliktelse til menigheten sårbare brødre. Til tross
er bemerkelsesverdig.
for disse smertefulle
De gjør det til tross for opplevelsene var det
de vanskelighetene de
inspirerende å se hvordan
står overfor som en
Gunnar og Svava har
familie. Dagen før vi
tillit til Guds kjærlighet

og nåde for familien deres.
Framtid
Islendinger er motstandsdyktige mennesker. Det
omkringliggende havet,
vindfulle åpne vidder og
utbrudd av vulkaner, har
styrket deres motstand
mot vanskeligheter og
deres evne til å møte
utfordringene. Og enda
mer, midt i et uforutsigbart miljø, har de lært å
gjenkjenne og sette pris
på Guds nåde og leve
det ut for andre. Og
så fortsetter Guds rike
å vokse i landet av ild
og is.
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Menighetstur til Israel
I høstferien fra 5.
til 12. oktober 2019 er
det tur til Bibelens
land, Israel. Turen
er åpen for alle.
Reiseledere er Jan &
Kari Sæthre og Odd
Kløverød.
av Jan Sæthre

Programmet
Lørdag 5. oktober 2019
Avreise fra Oslo Gardermoen 13:20 med Norwegian. Ankomst til Tel
Aviv Ben Gurion Airport
19:20. I underkant av 2
timers busstur til hotellet
i Nasaret, hvor vi overnatter i 3 netter.
Søndag 6. oktober 2019
Deltar på gudstjenesten
10:30 i Local Baptist
Church i Nasaret. Etterpå
besøkes Marias kilde og
Bebudelseskirken. Hvor
engelen Gabriel viste seg
for Maria. Så kjører til Cana
og besøk i Bryllupskirken.

et besøk i Nazareth
Village, et open-air
museum som viser livet
i Galilea på Jesu egen tid.
Turen fortsetter til
Genesaretsjøen og det
blir en båttur. Deretter
kjører vi til Kapernaum
Mandag 7. oktober 2019 – Jesu egen by. Vi ser en
Vi begynner dagen med gammel synagoge og

og kommer etter hver
til Vestmuren eller
Klagemuren, som den
også kalles. Turen går
videre til Tempelhøyden,
vi går oppover langs Via
Dolorosa, og kommer
til Golgata og besøker
Gravkirken. Vi besøker
også St. Anne’s Church
og Betestadammen. Dagen
blir avsluttet med et besøk
på Israels offisielle
minnesmerke for jødene
som ble drept under
Onsdag 9. oktober 2019 Holocaust - Yad Vashem.
Vi begynner dagen med Vi overnatter 2 netter i
besøk i Fødselskirken og Jerusalem.
på hyrdemarkene utenFredag 11. oktober 2019
for byen. Betlehem
Bible College er i en unik Den morgenen starter
situasjon som teologisk fra utsiktpunktet på
lærested på vestbredden, Oljeberget mot gamlebyen. Deretter går vi
og vi besøker dem.
På ettermiddagen plan- ned til Getsemanehagen.
Vi reiser til Zionfjellet
legger vi å kjøre til
Ramallah om det er mulig. og besøker huset til
I Ramallah venter Munir Kaifas og fangehullet
Kakish som er leder for hvor Jesus var fengslet
baptistene i Palestina. over natta. Dagen blir
avsluttet ved Hagegraven.
Han og kona Sharon
Et vakkert sted for å
driver også et barnehjem for palestinske gutter. minnes døden og oppstandelsen av vår Frelser.
Torsdag 10. oktober 2019
Vi begynner byvandringen i Lørdag 12. oktober 2019
Jerusalem med å gå inn i Nyt dagen i Jerusalem
gamlebyen via Dungporten på egenhånd. På etterog kjører etter en stund
nedover Jordandalen.
Det første besøket er i
Qasr el Yahud, som er
det tradisjonelle døperstedet i Jordanelven.
Så venter Jeriko, og vi
besøker gamlebyen og
tar en titt fra Fristelsesfjellet. Det blir en stopp
ved Dødehavet. Så går
turen oppover fjellene
til Betlehem, hvor vi
overnatter i 2 netter.

Klart for å melde seg på

Gutt i Nazareth Village

huset til Peter. Etterpå
kjører vi opp i åsen til
Saligprisningsberget
hvor Jesus talte Bergprekenen. Til slutt besøker
vi Tabgha, med kirken som
er dedikert til underet med
de 5 brødene og 2 fiskene.
Tirsdag 8. oktober 2019
Vi starter opp i Nasaret

middagen 16:00 er det
avreise til Tel Aviv Ben
Gurion Airport. Vi sjekker
inn 3 timer før avreisen
hjem med Norwegian
20:25. Ankomsten til
Oslo Gardermoen er
00:50 natt til søndag.
Vær oppmerksom på at
dagsprogrammet kan
endres på grunn av
forsinkelser, trafikk,
sikkerhetssituasjonen,
vær eller andre grunner.
Pris
Per person i dobbeltrom
NOK 13.500. Vi håper vi
blir 40 deltakere, men
prisen kan måtte justeres
ved færre deltakere.
Fullstendige vilkår framkommer i brosjyren,
som finnes i kirka og på
hjemmesiden.
Påmelding
Påmelding skjer til Jan
Sæthre på epost
jsaethre(a)online.no eller
mobil 901 76 760. Bruk
navnet som står i passet
ditt. Plassene reserveres
fortløpende ved påmelding.
Velkommen til å være
med oss på noen fine og
interessante dager i Israel.
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Adventskvelden 4. desember

Høstutlodningen 2018

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

Tusen takk for alle
gevinster, for alle
bakte kaker, for alle
pengene som dere
raust gav fra dere
med tanke på våre
misjonsprosjekter.
Vi tror at alt ble gitt
med glede!
av Reidun Johannessen

Det ble kjøpt lodder bok og årer for 45 730
kroner. Kakesalget
innbrakte 8 870 kroner,
og i kafeteriaen kom det
inn 3 911 kroner. Totalt
kom det inn 58 511 kroner.
Trekningen gav følgende

vinnere:
Gavekort på 3000 kr fra
Fagflis
1224 Heidi Flatebø
Tursekk
2946 Signy Solvang
Keramisk engel
3169 Signe-Lill Refsdal
Gavekort på 1000 kr
1047 Ruth Brynhildsen
Emaljert jerngryte
2559 Nissa Marie
G i s k e ød e g å r d
Strikket pledd
1600 Lilly Marie Aasland
Babyborndukke med seng
og klær
1037 Ruth Brynhildsen
Kabinkoffert
1937 Iselin Andresen
Dansk keramikk-bolle

2991 Mona Skyer
Turutstyr
3449 Wenche Aasland
Gavekort fra Odd-Shop
2928 Signy Solvang
Ullpledd
1791 Anne Ingjerd og
Lars Sandell
Sodastreamer
2436 Torun Andersen
Bestemødrenes gavekort
1426 Trude Hauen
Gavekort på 1000 kr
1723 Isak
Bestemødrenes gavekort
2839 Isolde WiigAndersen
Vaffeljern
2461 Julie Ellefsen
Fotball og fotballsko
1848 Lisa Nilsen

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Familiegudstjeneste 24. desember

Julaften

Julaften inviteres det
tradisjonen tro, til
julegudstjeneste i
Skien baptistkirke.
Dette er en av gudstjenenesten i løpet
av året som har flest
besøkende. Det skulle
nå bare mangle også
når vi skal feire
frelserens fødsel.
Rett og slett en fin
måte å ha fokus før
ribbe og pinnekjøtt

tar over senere på
julekvelden.

Harald Dønnestad vil
lede oss gjennom gudstjenesten. Pastor Vidar
av Jan Sæthre
Bergsland taler og
barnekoret Logos med
Julegudstjenesten starter familie og venner synger.
klokka 15:00, og er for Så blir det spennende å
hele familien. Krybben se om tradisjonen med
og stallen har allerede juledansen følges opp i
stått klar gjennom
år også. Det er lagt opp
advent til å markere til at gudstjenesten tolkes
Frelserens fødsel. Mia
både til engelsk og tysk.
og Inge Taranger vil
Velkommen til julehøytid
ønske alle velkommen. i kirken.

