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Økonomien
Menighetens årsmøte har vedtatt et
budsjett i balanse for dette arbeidsåret. Til nå ligger vi ca. 10 000
kroner under budsjettet pr. måned.
Vi trenger godt over 41 000 kroner i
gaveinntekter pr måned. De største
utgiftspostene er lønn til pastorene
og drift av kirkebygningen. Det er
mulig å betale pr. internett og som
faste oppdrag i din bank. 6000 kroner
kan du gi og få 28% skattereduksjon.
Snakk med kassereren om hvordan
det gjøres. Hun har skjemaer som du
kan fylle ut og levere til din bank.

Kjøreordning
Menigheten skal igjen forsøke å få til
en hente og bringe ordning til gudstjenester og andre arrangementer for
dem som ikke selv kjører til kirken.
Først ønsker vi å få en oversikt over
behovet, så ønsker du å bli kjørt til
kirken – så ta kontakt med Joø på
telefon 957 48 015 eller Marianne
Riise 67 54 9275.

Nye pastorer presenteres
Denne våren kommer vi til å presentere
som gjestetalere, pastorer som er relativt ukjent for menigheten. Det gjelder
først og fremst to av våre egne medlemmer, Evita og Phung Nguyen. Phung
Minh Nguyen var ferdig med studiene
ved Baptistenes Teologiske Seminar i
fjor, og skulle vært sivilarbeider i vår
menighet. Men han er ikke blitt innkalt

til tjeneste. Han er en dyktig predikant
og har hatt oppgaver i vietnamesiske
menigheter i Oslo. Han er gift med
Evita Talberga Nguyen. Hun avslutter
denne våren sine studier ved Baptistenes Teologiske Seminar. De to er også
svært musikalske, og skal lede, spille,
synge og tale i gudstjenester i juli og
august. Evita skal også før det både
lede og tale i en gudstjeneste.
Håkon Sigland er pastor i Eidsvoll
Baptistmenighet og ansatt som veileder ved SALT, ved Baptistens Teologiske Seminar. Han arbeider også for
å fremme et evangelisasjonsopplegg
i Baptistsamfunnets menigheter kalt
Naturlig Kirkevekst. Han har vært
pastor i Sandnes Baptistmenighet og
har tatt Mastergradsstudiet ved det
nye International Baptist Theological
Seminary i Praha. Han preker i gudstjenesten den 23. mai.

Ferie og feriegudstjenester
Pastor Odd Arne Joø avholder sin
ferie dels i juni, dels i juli. Han har
også ei ”seniluke” til høsten, som
ennå ikke er fastlagt i tid. Første del
skjer fra onsdag 2. juni og varer i
to og ei halv uke. Han er tilbake til
søndag 20. juni. Andre del av ferien
skjer fra søndag 18. juli. Han er
tilbake søndag 8. august.
Evita og Phung Minh Nguyen og
Tom Armann er forkynnere i de 40
minutter korte sommergudstjenestene i juli og begynnelsen av august.

Åpen kirke
langfredag
For tredje år på rad
skal kirken være åpen
på langfredag for individuell andakt.

Dugnader
Huskomiteen kaller oss
til innsats for kirken to
fredager i april. Det gjelder den 23. da vi skal
arbeide inne, og uka
etter, den 30. Da skal
arealet rundt kirken
pyntes. Begge dagene
begynner vi kl. 18.00.
Selv om du bare kan
være med en times tid,
er din innsats verdifull.
Dersom du ikke kan
noen av dagene, så ta
kontakt med huskomiteens leder Ber nt
Aardal, så finner han
en oppgave til deg en
annen dag, når det
passer for deg.
“Først og fremst overga
jeg dere det jeg selv har
tatt imot:
– at Kristus døde
– at han ble begravet
– at han sto opp den
tredje dag”
1 Kor 15,3–5

Konsert søndag den
6. juni kl. 18.00
Søndag den 6. juni arrangeres neste kulturkveld.
Denne gang er det sangere og musikere fra Østenstad kirke i Asker som sammen med våre egne
sang og musikkgrupper står for programmet. Vår
dirigent Arnvid Moholt har siden studiedagene
kjent organist og musikklederen i Østenstad. Etter
konserten serveres det et enkelt måltid. Også
denne gangen sitter man rundt småbord i kirkesalen. Det er plass til mange, så sats på å komme og
ta med en venn.

Øystein Opdahl
heter den nye lederen i menighetsrådet. Han er
statsviter og nylig pensjonert seniorrådgiver (67 år)
fra Sosialdepartementet og sist Statens Næringsmiddeltilsyn. Han har bl.a. arbeidet med internasjonalt solidaritetsarbeid sammen med sin kone både i
Europa og i felten i Afrika. Han har også vært leder
for Baltikum/Norden-kontoret for den Mellomstatlige Organisasjonen for Migrasjon, med hovedkontor i Geneve. Han avsluttet for et par år siden arbeid
som ambassaderåd for helse- og sosialspørsmål i
Norges Faste Delegasjon (til EU) i Bryssel. Han har
vært leder i Bærum Arbeiderparti, og er aktiv i Den
norske Frimurerorden.
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Holtet 37, 1368 Stabekk
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baerum@baptist.no
Internett: www.
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Giro:�1627.17.23192
Pastorer
Odd Arne Joø
Bjørnstadv. 30,
3440 Røyken
Tlf. 31 28 77 57
Mob. 95 74 80 15
oddjoo@c2i.net
Rolf Stensland
Holtet 15,
1368 Stabekk
Tlf. 67 53 31 18
Mob. 95 89 18 03
rolf.s@online.no
Pastorene treffes etter
avtale

Menighetsrådet:
Øystein Opdahl (leder)
Siri Løsnesløkken (kasserer)
Helge Aam
Jorunn Søyland
Lars Tore Gyland Mikalsen
Peder A. Eidberg
De tre førstnevnte utgjør
finanskomitéen sammen
med Trygve Strand.

Redaksjon: Pastorene

Produksjon:
Arnvid Moholt,
Tlf. 67 80 05 85
Mob. 40 20 35 62
moholt@mac.com

Menighetsmøter
Vi ber menigheten merke seg to menighetsmøter
våren 2004. Det første holdes onsdag 31. mars
kl. 19.30. Mange bør møte fram, for her skal
det behandles viktige saker. Det gjelder for det
første revisjon av statuttene. Menighetsrådet
ønsker bl.a. å forskyve menighetens årsmøte
med rapporter, regnskap og budsjett til februar.
Jarl Jakobsen og Arild Pihlstrøm har tidligere
arbeidet med en slik revisjon, som menighetsrådet nå drar nytte av. Dessuten skal det fastlegges når årets loppemarked skal arrangeres.
En komité foreslår at innsamling av lopper skal
begynne i juni og med avvikling i september.
Det er Helge Aam som er organisator for dette
prosjektet, sammen med kreativt Forum. Loppemarkedet betyr mye for ekstra inntekter til virksomheten, særlig for spesielle tiltak og prosjekter. Sist år var det et netto overskudd på knapt
80 000 kroner. Allerede er det fullt av lopper i
folkehøgskolens kjeller. Tom Armann har skaffet
en hel del meget pent kontorutstyr fra Asker og
Bærums Budstikke.
Det skal også velges delegater til baptistsamfunnets landsmøte, som i år arrangeres i
Honningsvåg 13.–18. juli. Vi vet allerede at en
god delegasjon fra vår menighet har tenkt seg
nordover.
Det andre menighetsmøtet holdes etter gudstjenesten den 13. juni, og blir åpent også for dem
som ikke formelt er medlemmer i menigheten. Da
skal det redegjøres for saker som skal behandles
på landsmøtet og de som reiser vil få signaler på
hvilket syn menigheten har m.h.t. stemmegivning
i de forskjellige sakene. Det skal også trekkes
opp noen linjer for høstens virksomhet.

Program
Palmesøndag kl. 11.00:

Elsa Paulsen taler. Vibeke Reenskaug leder.
Eilif Andreassen spiller. Husbandet synger

Langfredag 11.00–15.00:

Åpen kirke for personlig andakt og vandring på
korsets vei.
Ved 14 (+1) stadier på Jesu lidelses vei fremstilles
Jesu lidelse og død, i bilder og tekst, rundt
om inne i kirken. Bildene blir hengende over
påskedagens gudstjeneste.

Påskedag kl. 11.00:

Nattverd. Odd Arne Joø taler. Tore Hanssen spiller.
Øystein Opdahl leder.
Etter gudstjenesten serveres påskelunsj.
Velkommen!

Søndag 18. april kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Besøk fra menigheten i
Fredrikstad med evangelist og barnearbeider Arild
Brun Svendsen i spissen, de står for barneandakt,
tale, sang og dans
Søndag 25. april kl.11.00:

Evita Nguyen taler.
Arnvid Moholt spiller. Husbandet spiller og står for
ledelse.

Søndag 2. mai kl. 11.00:

Nattverd. Odd Arne Joø. Øystein Opdahl leder.
Tore Hanssen spiller

Søndag 9. mai kl. 11.00:

Arild Brun Svendsen taler

Søndag 16. mai kl. 11.00:

Bente Sandtorp, leder for Bibelskolen Innovation,
taler. Øyvind Olsen spiller.

Søndag 23. mai kl. 11.00:

Pastor Haakon Sigland, Eidsvoll, taler.
Arnvid Moholt spiller

Pinsedag, søndag
30. mai kl. 11.00:

Odd Arne Joø taler. Tore Hanssen spiller

Søndag 6. juni kl. 18.00:

Konsert med Con Calore og Østenstad Sangeri

Søndag 13. juni kl.11.00:

Nattverd. Siri Løsnesløkken og Øystein Opdahl.
Åpent menighetsmøte under kirkekaffen.

Søndag 20. juni kl. 11.00:

Gudstjeneste

Søndag 27. juni kl. 11.00:

Odd Arne Joø taler.

Velkommen til kirken!

