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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
Caleb Kasper
Sarah B. Ørnevik
Heidi Trainer Flatebø
Stian Taranger
Neringa Bungardaitiene

959 46 342
459 13 329
403 91 532
971 26 991
952 87 266
463 87 317

Utleie
Reidun Johannessen 980 46 190
Strategi & menighetsleder
Jan Sæthre
901 76 760
Økonomi
Solfrid G. Bergsland 913 08 413
Familie
Ingrid Eikland

413 07 072

Tjeneste
Christel Trainer

412 09 502

Drift
Jarle Stensbøl

915 50 970

Søndagsskolen
Birgit Andersen

959 46 342

Logos
Birgit Andersen

959 46 342

Skien Soul Children & Soul teens
Anne Therkelsen
909 20 457
Trall (småbarnsang 1 - 6 år)
Trude Hauen
472 54 225
Tweens
Kari Sæthre

995 91 714

Ungdomsgruppa
Gunn Andresen

470 39 201

Allehånde
Else Holte

995 48 424

Hasselbusken
varsler vår!
Store snøkjerringer
driver rundt i luften.
Det laver ned og kler
alt i hvitt. Vinteren har
enda taket på oss . I
øyeblikket ser det ut
til at det er lenge til
våren.
Men fra huset vårt har
jeg utsikt til en hasselbusk. Den står der midt
i snødrevet med lange
rakler og er altså i
blomstringsmodus. Det
er fortsatt minusgrader
om natten og det finnes
ikke museører på bjørka
eller andre trær så langt,
- men hasselbusken
blomstrer mens snøen
daler ned på blomster
og greiner. Blomstringen
varsler at vår og sommer
likevel er på vei.
Jesus sa noe om trær og
sommer: Lukas 21: 29 –31,
«Se på fikentreet og alle
andre trær! Når dere ser

at de springer ut, vet
dere av dere selv at nå
er sommeren nær. Slik
skal også dere vite, når
dere ser dette skje, at
Guds rike er nær.»
Hele Jesu virke og forkynnelse bærer dette
streke budskapet: Guds
rike er kommet nær!
Guds rike står for døren.
Men det er jo slett ingen
vårtegn i så måte, disiplene
ser eller opplever i de
dagene Jesus forteller
om fikentreet. Jesus forteller dette i dagene før
han deler det siste måltid med sine disipler;
hanen galer så Peter fryser
til is i egen sjel og Judas
forråder Jesus og sitt eget
fellesskap. De opplever
nattekulden og krefter
som synes å rive både
Jesu egen virksomhet og
deres tette fellesskap fra
hverandre.

Når prøvelsene kommer
så settes det billedlig talt
trykk på menneskesinn
og karakter. Da kommer
det fram i oss frykt,
svakhet, selvopptatthet
og «berg deg selv i alle
fall». Da styres vi av frykt
og nattens kulde og
redsler. Redde seg den
som kan.
Mens alt dette utvikler
seg med stor dramatikk
snakker Jesus om vårtegn
og sommer som kommer.
Påskeuken i all sin gru
kan kun forståes i lys av

1. påskedag. Langfredag
blir liggende som i vinter ens jerngrep og siste krampetrekninger, men vi ser
det ikke før 1. påskedag.
Likevel sa Jesus dette:
«Guds rike er nær!»
Vi vet det så godt for vi
har opplevd det mange
ganger; Hasselen blomstrer,
selje og vier får gåsunger.
Likevel herjer en og annen
vinterstorm og snøen
laver ned som på svarteste vinteren. Men vi vet
at vår og sommer er på
vei, - dagene er lengre
enn natten, solen får tak

i bakkeskråninger og
blåveisen titter fram.
Hvor nært er Guds rike?
Guds rike er så nært som
den levende og oppstandne Jesus er. Guds
rike er midt i blant dere.
Så la oss feire påske
med glede og håp!
«Så fikk du den levende
møte og salige, salige
stund!»
Guds rike er nær!
Velsignet påske
Vidar prest
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Mitt
sangvers
Gro Gonsholt

Vi gratulerer

En mager mann som stille lider
evig Gud til alle tider
I himmel og på jord
min frelser og min bror
jeg ser hva du har gjort
og legger kronen bort
straffen lå på deg
nåden bærer meg

Drivkraft for framtiden

50 år
James Htun, 5. april
Gro Juve, 7. april
Anne W. Sandmo, 26. april
Rosena Chit, 4. mai
Hamid Soofiresaei, 10. mai
Tone Liljeberg, 19. mai
Birgit Andersen, 27. mai
Anne-Marie S. Dønnestad, 31. mai
70 år
Sven Olav Knutsen, 22. april
Reidun Johannessen, 18. mai
Harry Reeves Trainer, 22. juni

En tåre renner fra ikonet
en mager mann med tornekrone
grepet ser jeg ned
min tro, mitt håp, min fred
jeg ser hva jeg har gjort
og legger kronen bort
straffen lå på deg
skammen bærer jeg

Årsmøte med en ny vri

88 år
Grethe Loraas, 26. juni
96 år
Oddlaug Landsverk, 11. mai
Nye medlemmer
Katrine M. Minnesjord, 2. februar
Remi Werner Minnesjord, 2. februar
Geir Hafredal, 2. februar
Gyri N. Bohmann, 2. februar
Atle Helgen, 2. februar
Anne Lene Romsdalen, 10. februar

Døde

Tore Jensen 9. januar

Engasjert i livsforvandlende
misjonsprosjekter

Misjon
i 2020
Sierra Leone
Menighetsplanter
i Tonko Limba
Innsamlingsmål kr. 15.000

Ingrid Eikland og Jan Sæthre ledet drivkraftgudstjenesten som er
menighetens årsmøte. Her er de sammen med de ansatte i menigheten.

Menighetens årsmøte
ble gjort om til en helt
spesiell gudstjeneste,
som viste tverrsnittet
av menighetens arbeid.

Tilby alphakurs på høsten
Sørge for å følge opp
overgangen fra barn til
ungdom til voksen
Oppleve velsignelsene ved å gi

Mål
De ansatte og alle utvalgslederne var med å
sesatte en spesielle ramme rundt drivkraftsgudstjenesten, som bygde opp
under målene for menighetsarbeidet i 2020.
La min jesusrelasjon være
drivkraften i livet

Ha et funksjonelt kirkesenter
Lansere ny digital plattform
Engasjert i livsforvandlende
misjonsprosjekter
Være en ressursmenighet
overfor Det norske Baptistsamfunn

Underveis delte flere
opplevelser om hvordan
Alle i smågrupper
går med arbeidet, før en
La gudstjenestene være en bønnestund og påfølgende
drivkraft til veksten i kristenlivet middag avsluttet dagen.

Sierra Leone
Kirkebygg i Tonko Limba
Innsamlingsmål kr. 40.000

Armenia
Menighetsplanting blant
syriske flyktninger
Innsamlingsmål kr. 20.000

Myanmar
Menighetsarbeid i
Kwee Lay
Innsamlingsmål kr. 10.000

DR Kongo
Evangelister i Bas Uele
Innsamlingsmål kr. 20.000

Latvia
Relasjonsbygging med
Ogre baptistmenighet
Innsamlingsmål kr. 30.000

Midt-Østen
Undercover kirkeplanting
Innsamlingsmål kr. 40.000
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Hjemme hos familien Anette og Trond Vegar Bergsland

Rapport fra hjemmefronten!
Den rare tida er det
mange som kaller
dagene vi er inne i.
Store deler av Norge
er stengt i et forsøk
på å begrense covid19 og vi er henvist
det meste av tiden til
å suse rundt husets
fire vegger. Hva skjuler
seg innenfor disse
veggene? Er det familie idyll og harmoni, eller
er det en trykkoker
hvor lokket snart
blåser av?

Tiril er i full gang med å pynte Trond Vegar sine negler.
Vil du ha glitter oppå den rosa neglelakken, pappa? Da får du rosaglitter!»

av Anette Bergsland

Heldigvis og dessverre
kjenner vi på begge deler.
Mor har hjemmekontor,
storebror har hjemmeskole, lillesøster har
hjemmebarnehage og
far slipper ut hver morgen
for å dra på jobb i fengselet. Som daglig leder
på hjemmefronten bestemte jeg meg tidlig for
å følge alle råd om rutiner
og fast rytme på dagen
da hjemme - tida satte i
gang.

Etter godt over to uker
må jeg innse at rutinene
har blitt meget tøyelige.
Jeg står opp en time
tidligere enn jeg må, og
ungene får stadig sove
noen minutter lenger
bare for at jeg skal få
smake på en tilværelse i
ensom majestet.

Blåveisen finner vegen inn til vasen på kjøkkenbordet!

pedagogiske nettspill som
nå er gjort gratis slik at
samvittigheten ikke er
like svart for all skjermtiden som ungene får.
Utfordrende tider krever
noen ganger litt slakk
disiplin.

Slakk disiplin har det også
blitt på andre fronter.
Skolestart for hjemme- Det er mye morgensveis
skolen er stadig lenger på mote for tiden, og
ut på formiddagen, og jeg hvem som skal klippe de
er takknemlig for alle forvokste sveisene, har

vi ikke tatt stilling til
ennå. Heldigvis sørger
lillesøster (5) for å opprettholde en viss standard og tilbyr neglelakkservice flere ganger om
dagen. Sølv eller rosa –
her kan man få begge
deler!
En skulle tro at med så
mye hjemmetid, ville det
få effekt på ryddighetsgraden i huset. Men siden
det ikke er en over-
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hengende fare for at
noen ringer på og vil
komme på besøk, haster
det heller ikke med å
plukke opp sokken som
ligger feilplassert. Hybelkaninene er i ferd med å
bli utrydningstruet fordi
hybelelefantene har fått
gode levekår. Det eneste
stedet som har fått mer
orden, er av ukjent
grunn; godteriskapet.
Effekt har det imidlertid
fått på innkjøpsrutinene
her i huset. For første
gang har vi fått til å ukeshandle og vi er spent på
den lovede økonomiske
gevinsten av det. Blir det
ny bil på far eller holder
det til en ekstra pakke
med dopapir?
Og slik som hjemmetilværelsen er forebygging,
må det også forebygges
for at hjemmetilværelsen
skal fungere. For det er
kjedelig å ikke få treffe
vennene i barnehagen
eller på skolen. Favorittaktiviteter som speideren
eller svømming er satt på
pause. Å konsentrere seg
på hjemmekontoret når et
stadig «mamma, mamma»
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kommer inn på øret, krever og kreativitet.
nye nivåer av multitasking.
Men selv om det er alvor
Mannen i huset graver over dagene, er det også
dypt etter bonuskort på noe fint med denne hjembaklomma når han etter metida. Vi fire er heldige
endt arbeidsdag møter som har hverandre, ikke
forventninger fra tre alle har noen å dele dagen
hjemmeværende om at med. Alle kjenner på en
han skal entre hjemmet ro i hverdagen i motsetsom en underholdnings- ning til rushet det ofte
maskin og nyttig pust i er når aktivitetsplanen
tilværelsen. Når i tillegg ser ut som et lappeteppe.
bursdager blir avlyst og Det er god tid til å øve
med all sannsynlighet seg på å tape i Uno eller
påskebesøk av tante og spisse tegneferdighetene
onkel i Trondheim må i Ryktet går. Vi har dratt
skrinlegges, synes store- på besøk til verdener
bror at «nå har dette som Narnia og Torbjørn
korona-viruset gått for Egners rike. Og siden
utetid har vært god
langt!»
medisin mot gnisninger,
Med flust av hjemmetid har det blitt flere fine
er det også gode mulig- bålturer med pølse og
heter til å forske fram de varm saft i sekken. Som
knappene hos hverandre erstatning for søndagssom utløser mest irrita- middag med storfamilien,
sjon. Da kan det være godt har mormor dukket opp
at far får tid for seg selv med gryte og nystekte
i garasjen, mor peser ut sveler på døra. Spennende
litt oppdemmet stress på Baluba-post har dukket
en joggetur, storebror opp i postkassa til ungene.
møter onkel i Trond- Den lille vasen på kjøkkenheim i gaming-verdenen bordet får stadig påfyll av
og lillesøster får - med blåveis og hvitveis.
fare for duker og andre
klippbare ting - uforstyr- Vi savner fellesskapet
ret spillerom med saks med familie, venner,

Håkon og Anette ute på tur!

kollegaer og dere i kirka.
Når noe blir tatt bort,
legger en ofte bedre
merke til verdien av det
og det kan være godt å
kjenne på – fordi vi vet

det er midlertidig.
Og akkurat nå er det
nestekjærlighet i praksis
å holde seg hjemme.
Heldigvis har dagene
også brakt med seg fint

vårvær. Så satser vi på
at det ikke er altfor
lenge til at været kan ta
tilbake den suverene
førsteplassen som tema
for småprat igjen!
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kunne bli senter for arbeidet. Aalbu ba Misjonsstyret om godkjennelse
og fikk telegram tilbake i
mars 1922 om at forslaget
var godtatt og at en ny
misjonær ville bli sendt
ut, nemlig Frithjov Iversen.

Tiden fra 1920 - 1930

Pionermisjonærene i Kongo!
Nord Dakota drog han
tilbake til Norge, kom i
kontakt med Baptistkirken
i Trondhjem, ble døpt
og viste stor interesse
for å dra til Afrika som
misjonær. Etter tre år
ved Seminaret i Oslo,
fra 1911 -14, studerte
han et år ved Baptist
Seminaret i Louisville,
Kentucky og bidrog
sterkt til å grunnlegge
McClosky Baptistkirke i
Nord Dakota, mens han
ventet på å få reise til
Kongo. I januar 1919 ble
det en realitet.
Bernhard Aalbu

Arbeidet i Kongo fyller
100 år. Les om starten
av misjonsarbeidet i
Kongo fra 1920 - 1930.
I neste nummer av
Veiviser’n, kan du
lese om det videre
arbeidet.
av Arne Johannes Holte

Bernhard Aalbu
Bernard Aalbu ble født i
1883 på Ørlandet i
Trøndelag. Som 17-åring
reiste han til Amerika.
Han jobbet som bryggearbeider, cowboy, kelner
og bestyrer for sin brors
teater-kafé i Minneapolis,
Minnesota. Etter å ha
kjøpt en liten farm i

Sitt første år ble brukt til
å besøke misjonsstasjoner
i nedre Kongo, før han
reiste videre til nord-øst
Kongo, kom til Bambili
på Uele floden og etter
6 dagsmarsjer gjennom
jungel og savanne kom til
Bili mot slutten av 1920.
En amerikansk misjonær,
William C. Haas hadde
vært der tidligere og døpt
Gbiande og Kabunda, to
zande evangelister som

Evangelistene Gbiande og Kabunda

ble Aalbus nære medarbeidere. Haas etterlot seg
en gruppe på rundt 35
troende i Bili, før han
reiste videre gjennom
nedre Uele til Fransk
Ekvatorial Afrika. Han
var en av stifterne til
Baptist Mid-Mission
med Bangassou som utgangspunkt. Aalbu reiste
videre i nordøstlig retning
fra Bili til Lebo, Sinango
og Monga.
Det var mange som fikk
høre evangeliet forkynt
for første gang og Aalbu
kunne melde om stor
interesse. Evangelisten
Gbiande reiste fra Monga
til Yakoma på egen hånd
og vant mange for Gud.
Evangelistene, kunne knapt

lese og skrive før de ble
sendt ut med evangeliet
og stiftet utposter, men
de hadde fordelen av å
kjenne det lokale språket
og kulturen.
Området som skulle bli
de norske baptisters
misjonsfelt, ligger mellom
Uele-floden i sør og
Mbomou floden i nord
og mellom Bili i øst og
Yakoma i vest. Det var
egentlig tiltenkt Heart of
Africa Mission, men på en
konferanse i Bambili i 1922,
hvor Aalbu var tilstede, ble
det enighet om å søke de
koloniale myndighetene,
om å la de norske baptister drive misjon i Bili,
Lebo og Monga distriktet
med tanke på at Bondo

Frithjov Iversen
Han ble født i Kristiania
i 1895. Frithjov vokste opp
i trange kår, men i en
familie som satt stor pris
på musikk, skuespill, opera
og kunst. De klarte å
spandere flere års klaver utdannelse på han ved
Musikkonservatoriet.
Han tilhørte Oslo 1
Baptistmenighet, studerte
teologi ved Misjonsskolen
i Oslo fra 1915- 1919,
etterfulgt av et år ved
Bucknell University i
Pennsylvania og et år ved
Livingstone College,
London, hvor han lærte
om tropesykdommer,
sårbehandling, enkel kirurgi
og hygiene.
I april 1922 forlater Iversen
Norge med båt fra Antwerpen. Den var innom Santa
Cruz på Tenerife og Dakar
i Senegal, før den kom til
Matadi 17 mai.
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Fra venstre: Frithjov Iversen, Berhard Aalbu i midten og Edmund Reppen til høyre

Det var mange som reiste
til Kongo på denne tiden,
flest forretningsfolk,
statsfunksjonærer og
katolske prester og
nonner, men også en del
protestantiske misjonærer.
Neste etappe var med
elvebåten «Comte de
Flandre» i 15 dager til
Bumba, og så videre med
en mindre dampbåt oppover Itumburi floden.
Ved endepunktet ble det
et hjertelig gjensyn med
Bernhard Aalbu. Turen
gikk videre på Likati floden
i tre dager og til sist 63
km til fots før de ankom
Bondo, som ligger ved
Uele floden. De ble godt
mottatt av den belgiske
statsfunksjonæren, herr

Toussaint og fikk bo i
statens gjestehytte. De
neste dagene ble bruk til å
finne et egnet sted for å
bygge en misjonsstasjon.
Etablering av misjonsstasjoner i Bondo og
Monga
De to misjonærene kunne
nå begynne et mer ordnet
arbeid med etablering av
misjonsstasjoner i Bondo
og Monga. Men de trengte
sårt flere medarbeidere
som kunne ta seg av behandlingen av syke og bygge
virksomhet, slik at de ikke
forsømte å bringe evangeliet
ut til distriktene. Iversen
skriver i et brev hjem fra
Bondo : Vet man da ikke
at misjonsvirksomheten her
ned er en stadig lærervirk-

somhet og evangelistvirksomhet, snekkervirksomhet
og byggevirksomhet, legevirksomhet og tannlegevirksomhet , rydningsvirksomhet og gartnervirksomhet
og forstandervirksomhet
og alle andre tenkelige
virksomheter? Og her begynner vi med stasjon og
er bare to personer, som
meget snart skal gjøres om
til en, idet Aalbu reiser hjem.
Aalbu reiste hjem 1 juli
1923. I desember fikk
Iversen vite at to nye
misjonærer var på vei ut.
Bertine Karlsen var sykepleier og jordmor, men
de fikk tragiske nyheter
i et telegram om at hun
døde julaften i Matadi og
ble begravd der.

Edmund Reppen og Frithjov Iversen står her foran huset i Bondo i 1924

Edmund Reppen, som var
snekker av yrke, viste seg
å være den praktiske
misjonæren når han kom
fram til Bondo. Han så til
byggearbeidet, jordbruk,
veibygging og underviste
unge gutter i praktiske
ferdigheter. Helt uventet,
fikk Iversen beskjed om
at Oscar og Marguerite
Berntz, som hadde reist
ut for egen regning ville
komme for å hjelpe til i
Bondo. Fru Berntz var
jordmor og viste hva en
kvinne med riktig utdannelse kunne gjøre for de
syke, der hvor andre
stod hjelpeløse.

Monga ligger 125 km.
nordvest for Bondo på
Bili floden. Det var et lite
sted med en belgisk statsmann, noen få handelsfolk og ingen katolsk virksomhet da Aalbu kom dit
første gang. Men katolikkene gjorde nå alt de
kunne for å hindre at han
skulle etablere seg der.
Han ble fortalt om en
amerikansk dame, Rowena
Becker som satt fast i
Yakoma, vest for Monga.
Hun tilhørte egentlig
misjonen til pioneren
William Haas som Aalbu
kjente godt. Aalbu dro
til Yakoma og ba henne

komme og hjelpe til i
Monga. Det gjorde hun
inntil Iversen kom til
Bondo. Da reiste hun
tilbake til Bangassou i
Fransk Ekvatorial Afrika.
Mens hun var i Monga
gjorde hun et enestående
arbeid, reiste og evangeliserte i distriktet, startet
en skole og var godt likt
av mongwande -folket.
Berntz ekteparet forlot
Bondo for Monga. Der
bygde de opp en skole,
plantet frukttrær, drev
med husdyr, en liten
industri hvor de flettet
kurvstoler og forsynte
Fortsettelse side 15
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Rachel Iversen med sønnen Louis

 900 66 715  dag.eik@travelnet.no

915 02610

Leie av
Luksefjellstua
Luksefjellstua tilhører
Skien baptistmenighet
og kan leies av
grupper og familier
Ta kontakt med
Ronald og Ruth Brynhildsen
 35 53 51 03
eller 911 74 853

mange hjem med møbler.
Av byggevirksomheten ble
det boliger for misjonærene, gjestehus, kirke,
poliklinikk, verksted og
lagerbygning, alt med
gresstak og vegger av
leire. De ble i Monga inntil
en ny gruppe misjonærer
kom i 1925. Da dro de over
til den franske kolonien
og startet et selvstendig
misjonsarbeid. Det ble
Olav og Helene Bakke,
som nylig hadde kommet
ut fra Norge som førte
arbeidet i Monga videre.
Flere misjonærer ble sendt
ut mellom 1925 -30, noen
for kun en periode, Jon
Fotland fra Gjedal menighet og Ida Øigård fra

Trondhjem kom i 1925 .
Aalbu var på vei ut igjen,
mens Frithjov Iversen
reiste hjem i 1925, etter
3 begivenhetsrike år.
Han kom tilbake i 1927
med Rachel som han
hadde giftet seg med.
Signy Holm reiste også til
Kongo i 1927 og giftet
seg med Jon Fotland.
Det ble med den ene
perioden med begge to.
Eivind Østensen fikk tre
perioder i Kongo, første
gang i 1929.
Ruth Christiansen kom til
Kongo første gang i 1924
med sin far og som misjonær for de norske baptister
i 1930. Hun ble kalt «Nabie»
- den som ser, av de sorte

fordi hun gjorde alt hun
kunne for å hjelpe dem
når de var syke. Hun døde
i Sør-Afrika i 1942 og ble
gravlagt i Cape Town.
Fra slutten av 1925 hadde
de norske baptister to
hovedstasjoner med et
stort antall utposter ute
i distriktene ledet av
innfødte evangelister.

Ruth Christiansen.

Returadresse:
Skien baptistmenighet
Herman Baggersgt. 1
NO-3717 SKIEN
Menighetsarbeidet tilpasses

Digitalisering i virustider

Drive-in gudstjeneste på NAFs øvingsbane

Koronaviruset har
mer eller mindre
lammet deler av
norske samfunnet.
Menighetsarbeidet
uttrykkes gjennom
nye kanaler.
av Jan Sæthre

Jeg hadde aldri sett for meg
at 230 biler står fint parkert
på NAFs øvingsbane til
drive-in gudstjeneste.
Istedenfor å si Amen
tuter vi. Samtidig har vi
overføring av gudstjenesten
fra en tom kirke via
YouTube. Smågruppa

kommer sammen på zoom
plattformen via PCen.
Dette er den nye hverdagen
i menighetslivet. Husk
samtidig at vi skal bry oss
om hverandre. Ta gjerne
en telefon til både de du
kjenner og de du ikke
kjenner fullt så godt!

