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Med Gud på vår side!
Det lønner seg å tro på Gud! Paulus 
skriver i Romerbrevet 8:31 at når Gud 
er for oss, hvem er da imot oss? Da 
noen ung gutter skulle spille Ludo var 
det viktig for dem å bli enige om at det 
var juks å be, de ville ikke risikere at 
motspilleren fikk hjelp fra himmelen. 
I den uskyldige avtalen ligger det en 

tro på at det lønner seg å be. Vi har nettopp lagt et årsmøte 
bak oss. Og ved det gjort en oppsummering av året 2012. 
Vi vil absolutt ikke si oss fullt ut tilfreds, til det er det for 
mye ugjort. Likevel vil vi uttrykke vår store takknemlig-
het til Gud, han har hjulpet og lot året som ligger bak bli et  
velsignet godt år!

Vi får glede oss over at året 2012 ga oss 28 nye medlemmer. 
Gjennom våre utsendinger og representanter i flere land har vi 
ved Guds hjelp fått bety mye også langt borte fra Skien. I vårt 
eget fylke har vi fått ta et hovedansvar ved tanke på vårt nye 
leirsted. Vår satsing er bl.a. muliggjort gjennom stor dugnads-
innsats og trofast givertjeneste Året 2012 ble et særdeles godt 
år ved tanke på det som ble samlet inn av offer og gaver til 
menighetens virksomhet.

T. B. Barratt skrev et sang vers som innledes med: “Ta hver 
evne og tenn den med din kjærlighets rene ild. Ta hver evne  
og bruk den, alt jo hører deg til.” Barratt formulering er nær-
mest en oppsummering av Guds plan og vilje. Gud har gitt 
gaver og evner, vi kan komme til ham og gi det vi har fått  
tilbake. Paulus skriver at han hadde plantet, Apollos hadde 
vannet, men det var Gud som ga vekst! (1 Kor 3:6) Slik var 
det, og det samme prinsippet gjelder fortsatt, det er bare Gud 
som kan gi vekst.

Men mengden av det som høstes inn kan nok være avhengig 
av både mengde såkorn og mengde vann, det er derfor det  
er så viktig at vi forvalter det Gud har betrodd oss. Nettopp i 
den sammenhengen er det Paulus sier at “vi er Guds medarbei-
dere” (v. 9). Ved at vi bruker det Gud har gitt oss blir vi Guds 
medarbeidere! Jeg har lyst til å si det enkelt: vi er med på noe 
stort!

At Gud er med oss er jo riktig, men likevel ikke hele bildet. 
Josva møtte en gang en mann og spurte er du for oss eller er 
du med fiendene våre. Svaret han fikk var: nei, jeg er høv- 
dingen over Herrens hær! (Josva 5:13-14) Gud er egentlig 
ikke på “vårt” parti”, det er vi som får komme til ham og være  
hans medarbeidere.  Og det er nåde over nåde!

Helge Terje Gilbrant
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Jubilanter:

95 år:
Olav Strand 05.03.13

90 år:
Hans Olav Lunde 04.05.13

80 år:
Tove Margareth Berg-Hansen 06.04.13
Else Marie Eriksen 18.05.13

75 år:
Annie Thora Treldal 10.04.13
Ronald Heiberg 15.04.13
Kari Mikalsen 09.05.13

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødselsmel-
dinger lenger. Foreldre må derfor sende 
melding til oss. Husk personnr.)

Døde:
Arne Hebnes Ødegård 17.02.13

Døpte:
Anne Lise Lijedal 13.01.13

Nye medlemmer:
Anne Lise Liljedal 13.01.13
Anne Marie Berntsen 15.02.13
 

Frist for innlevering av stoff til nr 2/2013 er 13. mai 2013

ANNONSER / INFORMASJON

MENIGHETSKONTORET
Åpent kl. 10.00–14.00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Tlf. 35 52 01 46
Kontakt oss. Vi hjelper deg!

VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET, SKIEN !

Hva skjer i Tabernaklet
Hjertelig velkommen til vårens møter!

17.03 kl. 11.00:  Storsøndag og Alle sammen gudstj. m/påskevandring.

  Lovsang: Arvid Pettersen. DÅP. Middag.
24.03 kl. 11.00:  Gudstj. Helge Terje Gilbrant taler. Odd Arvid Stykket.
28.03 kl. 18.00:  Skjærtorsdagsmøte m/ nattverd. Ole Holmen taler.
 Fellesskapsmåltid. Sang: Ludvik M. Karlsen.
29.03 kl. 11.00:  Langfredagsmøte/ fellesmøte. Helge Terje Gilbrant taler.
 Sang: Torild H. Roksvaag og Dag Eiel Kristoffersen.
31.03 kl. 11.00:  1. påskedag. Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant.  
 Sang: Laila Holmen, Monica og Lennart Karlsen.
01.04 kl. 17.00:  Møte 2. påskedag, Evangeliehuset. Felleskor (Men.koret og
  Evangeliekoret). Helge Terje Gilbrant taler.
07.04 kl. 11.00:  Gudstjeneste.  
14.04 kl. 11.00:  Gudstj. Helge Terje Gilbrant. Evangeliekoret. Nattverd.
21.04 kl. 11.00:  Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler. Alpha-avslutning.
28.04 kl. 11.00:  Gudstjeneste. Milk synger.
01.05 kl. 17.00:  Israel-stevne hos DELK (fellesarr.)
05.05 kl. 11.00:  Tentro-gudstjeneste. Bjørn Erik Søvde, Helge Terje
  Gilbrant og Arvid Pettersen m/team.
09.05 kl. 18.00:  Kr. himmelfartsmøte. Felleskor. Ole Holmen m.fl.
12.05 kl. 11.00:  Gudstjeneste. Sang: GriPe. Nattverd.
16.05 kl. 20.00:  16. mai konserten for Ungdom.
17.05 kl. 18.14:  Tradisjonell 17-mai fest! 
19.05 kl. 11.00:  Felleskristen pinsegudstj. i Skien kirke. Rambekk taler.
20.05 kl. 18.00:  Kveldsmøte, 2. pinsedag. Thor-Einar Krogh taler.
26.05 kl. 11.00:  Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler.
02.06 kl. 11.00:  Gudstjeneste. RR-avslutning. Lovsang: In the light.
16.06 kl. 11.00:  Sommerfest på Bakkestrand.
18.08 Samlingssøndag
23.08-25.08 Kickoff-weekend Fyresdal kurs og leirsted.

Ellers i 2013:
Annerledeskvelder 
hver mandag kl. 19.00

Bønn hver tirsdag 
kl. 11.00.

Ungdomssamling: 
Fredag kl. 20.00 

Gudstjeneste søndager 
kl. 11.00. 

 

Dugnad
Hver vår er det behov for å gjøre 
det fint i og rundt lokalene våre. 
Det er derfor viktig at vi alle tar et tak i sammen 
for å gjøre det så fint vi kan. Denne våren er 
dugnadshelga satt til fredag 26. og lørdag 27. 
april. Sett av disse dagene allerede nå, 
så kan vi trå til flest mulig!
     O.H.
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bARN / UNGDOM

Carina Jensen Archa 
skal lede Tabernaklets 
barnearbeid
På årsmøte kunne forstandere Helge Terje Gilbrant presentere 
den nye lederen av Tabernaklets barnearbeid. Det ble spontan 
applaus da navnet Carina Jensen Archa ble opplyst! Carina 
har gjennom “alle år” vist en enestående trofasthet og hjertelag 
for barna og menigheten gleder seg til å gi høyere prioriterin-
gen til nettopp barnearbeidet. Det gjøres bl.a. ved at Carina 
skal være i en 100% stilling. Carina tiltrer oppgaven 1. august 
2013.

Raquel Langvannskåsa har til sommeren i tre år vikarierte som 
barneleder, hele tiden i en 50% stilling. Menigheten er svært 
takknemlig for at hun har vært villig til å vikariere under syk-
dom og nå det siste året i påvente V en permanent løsning. 

Nå er det tradisjon, for dette var 2 gang  
besteforeldre tok en del av ansvaret for  
søndagsskolen når ledere fikk ” fri” for  
åndelig og faglig påfyll. Dagens tema:  
”Å stole på Gud ” føltes kjent. Historien 
om Naamann ble både levende fortalt og 
dramatisert av Trude Heiberg.

Vi som besteforeldre fikk bidra med boller, 
saft og praktisk hjelp når kort til ” mors- 
dagen” skulle lages.Koselig prat med man-
ge gode unger. Sang, lek, og bevegelse var 
” naturlig” også for oss. Det føltes godt å 
være sammen, vår generasjon og de små vi 
elsker. Tradisjonen må forsette. Vi stiller 
også neste år.

Edle Kornmo Follegg

Barn + Besteforeldre + Søndagsskole = Sant
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bARN / UNGDOM

Tirsdag 12.februar åpnet vi alle dører ved skolen 
vår og inviterte til besøk. I klasserommene var 
det undervisning i ulike emner. Det var formid-
ling via smarttavler, piano, blokkfløyter, datam-
skiner, bøker og masse muntlig aktivitet i alle 
kroker i undervisningsbygget. I gymsalen hadde 
ungdomsskolen ansvar for salg av vaffler, kaker, 
saft og kaffe. Der koste unge og eldre gjester seg. 
Det var flott å møte mennesker som er interre-
sert i skolen vår, enten fordi de vurderer skolen 
for seg selv eller sine barn, fordi de har elever her, 
fordi de selv har gått på Strømdal skole, er na-
boer til skolen eller fordi de er med i en av de fire 
eiermenighetene våre. Gikk du glipp av Åpen 
skole? Ta kontakt så viser vi deg gjerne rundt! 

Nå er det tid for å søke elevplass for neste skole-
år. Vi tror at dette er en veldig god skole for barn 
og foreldre som ønsker de kristne grunnverdiene 
i bunn for elevenes skolehverdag. Her er det er 
lite og trygt miljø og hver elev blir godt fulgt 
opp etter sin utvikling og modenhet. Det er rett 
til gratis skolebuss om en bor mer enn 2 km(1.
klasse)/4 km(fra 2.kl) eller har farlig skolevei.

Ta kontakt med rektor, Øyfrid Sofienlund, eller 
sjekk vår nye nettside; www.gkskole.no, så for-
teller vi gjerne mer.

Åpen skole ved Grenland kristne skole
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bARN / UNGDOM

Et eventyr for livet

For en ungdom som aldri har vært utenfor Europa og Nord 
Amerika var det litt av et sjokk å komme til Pemba, helt nord i 
Mosambik. Den minste flyplassen du kan tenke deg, transport 
som stort sett foregikk på lasteplan med opptil 20 andre ung-
dommer, jordhytter, ikke en søppelbøtte langs veiene og barn 
uten sko. Plutselig var programmene fra Tv-skjermen realite-
ten vi hadde å forholde oss til.

Etter å ha fått kjent på ”Afrika-følelsen” i et par dager, begynte 
hverdagen for oss på Harvest School. Den første søndagen ble 
litt av en opplevelse for oss vestlige. På skiltet utenfor basen 
der møtene ble holdt stod det et skilt som sa: ”Vi har møte 
hver søndag ca. klokka 9.” Dette fikk vi merke etter hvert som 
vi var der. Om møte begynte kvart på ni eller halv ti var lik-

som ikke så nøye. Gudstjeneste kunne gjerne vare opptil fire 
timer, og aldri kortere enn tre. Det var en herlig opplevelse å 
se Afrikanerne danse og synge og gi seg selv til Gud i de lange 
”ettermøtene” etter talen.

En vanlig uke på Harvest School var proppfull av undervisning 
og lovsang. Dagen begynte som regel rundt fem om morge-
nen. Etter en enkel frokost begynte skoledagen klokka 08.00–
13.00. Skolebygningen var ganske enkel: et blikktak på noen 
trepåler, og et murgulv som vi satt på. Når skoledagen varte 
fra 8 til 1, kunne det å sitte rett på gulvet være en utfordring 
til å begynne med. Undervisningen var variert, men tyngden 
var lagt på å leve som et Guds barn, hvem vi er i Kristus og 
det å gi sitt liv for Gud. Heidi og Rolland Baker, som driver 

28. september 2012 var ventingen over. Etter flere uker med store forventninger, forberedelser og spen-
ning, og en lang flyreise, var jeg fremme. Endelig skulle jeg få oppleve Afrika!
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Takk Energy, for de fine årene!

skolen, kirken og en misjonsbevegelse på 10.000 menigheter, 
underviste hver dag, pluss at vi fikk høre mange inspirerende 
forkynnere fra hele verden. I løpet av skoledagen hadde vi også 
masse lovsang.

Etter at skoledagen var ferdig var det klart for matkø. På en 
base hvor det bor flere hundre barn, mange lokale pastorstu-
denter, misjonærer og 300 vestlige studenter kan man se for 
seg at én matkø kan være litt upraktisk. Dette gikk allikevel 
overaskende bra.

På ettermiddagen var vi stort sett frie til å gjøre som vi ville. Vi 
kunne få mer undervisning, dra på sykehusbesøk, spille fotball 
mot den lokale bibelskolen eller dra på den flotte stranda som 
lå ti meter fra basen. På kvelden dro vi også en del ut og prøvde 

Det går mot slutten av 2012, og det er  
tid for å si takk for meg som musikaksk 
leder av ungdomskoret Energy etter 5 1/2 
kjempefine år.

Jeg kommer til å savne koret. Men alt har 
sin tid, sin begynnelse og slutt, og tiden 
for Energy er over når dette året er over.

Det er takknemlighet som preger meg når 
jeg nå tenker tilbake på 5 1/2 års samar-
beid med verdens herligste ungdommer. 
Jeg har blitt så glad i dem. De er så flinke 
til å oppmuntre og skape god og inklude-
rende atmosfære. Mange tenker at ung-
domstiden er preget av opprør, trass og 
slit. Det gjelder ikke de ungdommene jeg 
har hatt med å gjøre i Energy! De er gode 
både mot hverandre og sine voksne ledere. 

Takk igjen for alle trivelige og morsomme 
tirsdagskvelder, alle herlige ungdomsmøter 

de lokale restaurantene.
Etter to måneder med skole var det også muligheter for oss til 
å praktisere det vi hadde lært. Ti dager i forskjellige landsbyer 
med evangelisering, barneprogram og mye moro var kanskje 
den største opplevelsen av alt. Totalt over hundre som gav re-
spons på frelsesinnbydelser, flere helbredelser (blant annet et 
barn som var lam i føttene og en gutt som ikke kunne se), 
mange varme netter i telt med 40 plussgrader og en utrolig bra 
gjeng med nye venner var med på å gjøre dette til noe av det 
mest spennende vi hadde vært med på. 

Da tiden kom for å dra hjem til Norge var det en litt vemodig, 
men også en god følelse. Jeg er takknemlig til Gud for det jeg 
har fått oppleve, og klar for nye eventyr i Tabernaklet Skien!
       

Bjørn-Richard Pedersen 

                     

og søndagsmøter. Vi ses på Tabernaklet når 
jeg av og til kommer og synger på søndager. 
Men nå må jeg finne andre muligheter til  

å få vært sammen med tenåringer, så jeg 
holder meg ung selv!

Arvid Pettersen
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Vinterleir i Fyresdal
Fra 15.-24. februar ble PFT´s vinterleirer for første gang holdt 
på Fyresdal Kurs og Leirsted.  Først ut var Miniorleiren, hvor 
deltakerne fra 2.-4. Klasse hadde mye moro. Her kan for- 
telles om ca. 40 deltakere som fikk prøvd seg i akebakken,  
på natursti og flere morsomme opplevelser. Maya DaSilva fra 
Ulefoss var leirprest, og lærte barna hvordan man kan løpe 
smart. Våre egne ungdommer Adrian Arnoldsen og Pablo Arca 
var leksjefer på denne leiren, og mange av ungdommene våre 
var gruppeledere.

Neste leir ut var Juniorleiren, for de fra 5.-7. klasse. Rett  
under 60 deltakere gjorde mye spennende, og møtene med 
Viggo Klausen var nok det store høydepunktet! Hva gjaldt 
aktiviteter fikk barna prøvd seg i alt fra ski til ”Vil du bli  
millionær?”. Siste kvelden skulle to av deltakerne ”gifte seg” 
på initiativ fra leirsjef Øyfrid Sofienlund, og lederne var godt 
forberedt med taler, utkledningstøy og alt som hører med.  
På denne leiren var enda flere av våre ungdommer med som 
gruppeledere, Adrian Arnoldsen og Bjørn-Richard Pedersen 

var lekesjefer og Øyfrid Sofienlund og Raquel Langvannskåsa 
var leirsjefer.
 
Sist men ikke minst kom Ten-Leiren, der 90 ungdommer fra 
8 klasse opp til 17 år fikk ha en flott opplevelse. Sterke møter 
med Pål Pedersen som leirprest førte til mange bestemmelser 
for Jesus, forskjellige aktivitetsgrupper som Media, Bibel- 
fokus, Idrett, dans, sang og musikk og kreativ  ga mye moro, og  
fellesskapet med gode venner fra hele Telemark gjorde det hele 
til en super helg.

Fra vår menighet var det totalt med ledere og deltagere ca.  
35 stk. Leirsjefer på denne leiren var Raquel Langvannskåsa og 
Bjørn-Richard Pedersen.

Vi er alle utrolig takknemlig for Fyresdal Kurs og Leirsted, og 
kjempefornøyde med leirene i vinter. Tusen takk til alle fra vår 
menighet som bidro til å gjøre dette til en super leiruke, og 
ikke minst takk til Jostein Waskaas som var med hele uka.

Bjørn-Richard Pedersen
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TAbERNAKLET

Filadelfia Ulefoss hadde menighetsmøte 16. januar og vedtok 
da enstemmig å bli en del av Tabernaklet sin virksomhet.  På 
Tabernaklets årsmøte ble vennene fra Filadelfia Ulefoss ønsket 
enstemmig velkommen. Dette innebærer at Tabernaklet påtar 
seg et ansvar for  virksomheten ut i fra Filadelfia Ulefoss. Søn-
dag 24. februar ble det nye samarbeidet markert ved at eldste 
Asbjørn Johansen overleverte nøkkel til menighetslokalet.  

Det viktigste med dette samarbeidet er naturligvis at Guds rike 
skal vokse på Ulefoss.

Vi vil tro at samarbeidet mellom Filadelfia og Tabernaklet også 
vil bli til velsignelse for begge menighetene. Vi i Tabernaklet 
har mange medlemmer med gaver innenfor både musikk og 
tale, nå vil vi kunne forvalte disse gavene på en enda bedre 
måte.

Filadelfia Ulefoss hadde en gang en av de største søndagssko-
lene i hele fylket. Det er gjennom mange år sådd mye, nå vil vi 
be om at det skal bli en tid for høst!

Filadelfia Ulefoss
blir en del 
av Tabernaklet

Eldste Asbjørn Johansen overleverer nøkkelen til menighetslokalet 
til forstander Helge Terje Gilbrant

Tabernaklet kjøper buss
På årsmøtet ble det besluttet at Tabernaklet ønsker å si ja til  
å kjøpe buss sammen med Fyresdal Kurs & Leirsted. Den  
aktuelle bussen er en flott 54 seters buss med stor bagasje-
plass, god avstand mellom stolene, toalett og ellers mye utstyr  
som gir en behagelig og trygg reise. Bussen koster i overkant  

av kr 250.000,- og menigheten skal betale kr 100.000,-. Fyres-
dal sin andel vil bli betalt av de kr 500.000,- som årsmøte 
besluttet å være villige til å utvide vår andel i leirstedet med. 
Menigheten tror at bussen vil bli til stor velsignelse både for 
vår lokale menighet og for virksomheten på vårt nye leirsted! 
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UNDERVISNING

Ofte avslutter et møte med å lyse Guds 
velsignelse. For noen kan det bare være 
et tomt ritual, men for andre kan det være 
en virkelig opplevelse av Guds nærvær 
og velbehag. Å lyse velsignelsen er ikke 
bare en gammel tradisjon, det er også  
direkte sitat fra Guds ord. 

Da Paulus skulle avslutte sitt brev til menigheten i 
Korint skrev han som den siste hilsen: Herren Jesu 
Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds 
samfunn være ned dere alle (2 Kor 13:13). Siden har 
dette bibelverset blitt siterte utallige ganger i utallige 
menigheter, vi kaller det den Apostoliske eller Pau-
linske velsignelsen. Ofte siteres dette i forbindelse 
med det vi kaller å lyse velsignelsen, og nettopp det 
å “lyse velsignelsen” er både en proklamasjon og en 
forbønnshandling.

VELSIGNELSEN
Når vi velsigner en person ønsker vi alt godt over 
vedkommende, å velsigne er å tale vel om noen. 
Å be om Herrens velsignelse er det samme som å 
be om både Guds hjelp og Guds velbehag over ens 
liv. Å oppleve Guds velsignelse er nåde over nåde. 
Ofte sies det at Gud ikke kan velsigne det som er 
urettferdig og urent, og det er riktig. Det store er 
at forsoningsverket er så fullstendig og fullkomment 
at vi på tross av våre mangler får leve under Guds 
velsignelse. Jesus er vår fullkomne representant og i 
Ham er vi velsignet. Da Peter forklarte helbredelsen 
av den lamme mannen i Apgj. kapittel 3 siterer han 
fra GT der det står: “I din ætt skal alle slekter på 
jorden velsignes”. Da blir det også naturlig at Paulus 

i den apostoliske velsignelsen begynner med “Må så 
vår Herre Jesu Kristi nåde…” Setningen leder til-
bake til selve Jesus forsoningsverket, grunnlaget for 
all velsignelse!

Å “LySE” VELSIGNELSEN
Å lyse velsignelse er på mange måter å kunngjøre 
noe som er eller er i ferd med å skje. Det er nært for-
bunnet med å proklamere eller gjøre en ting kjent. 
Mange eldre husker både lysningstid i forbindelse 
med en forestående vigselshandling og endeløse 
kunngjøringer i Norsk Lysningsblad. Når velsignel-
sen blir lyst kan vi si at vi “kaster” eller setter Guds 
lys på den som velsignes. Å leve i Guds velsignelse er 
å leve i samfunn med Gud, i Hans nærhet. Å ta imot 
Guds velsignelse er noe vi gjør ved å “stille oss inn 
under Guds velsignelse”, for eksempel ved å reise seg 
når velsignelsen skal lyses symboliserer vi at vi øn-
sker å motta Guds velsignelse.

DERE aLLE…!
Paulus skrev den Apostoliske velsignelsen i slutte av 
det 2. brevet til Korinterne. Det var mange ting han 
måtte irettesette i brevene til Korinterne. Men når 
konklusjonen skal gjøres, og avslutningsordene skri-
ves velger Paulus å understreke den inkluderende 
siden av evangeliet. Det var ikke språklig nødvendig 
for Paulus å ha med uttrykket “dere alle”, det hadde 
holdt lenge med bare “dere”. Men Paulus ønske er at 
alle skal oppleve og få ta imot Jesu Kristi nåde, Guds 
kjærlighet og at alle skal leve i Den hellige ånds sam-
funn og nærhet. Vi får alle lov til ta imot Guds nåde, 
og det er nåde over nåde!

Helge Terje Gilbrant   

Trenger vi
Guds velsignelse?
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PÅSKEMÅLTID

Renselsesdagen
Av Ole Holmen

De skulle se etter en mann med en vannkrukke (Lukas 22, 7). 
Mens de gikk opp mot Øvre-byen tenkte de på de siste dagers 
hendelser. Det var ikke alt de hadde forstått. Han snakket om  
at tempelet skulle brytes ned og bygges opp på tre dager. Han 
snakket om at Menneskesønnen måtte dø. Hva mente han 
egentlig med det? Men en ting hadde de sett: Mesteren hadde 
ikke lenger lagt skjul på den tje-
nesten han hadde fått av Gud. 
Hadde han ikke også presentert 
seg som Messias i de siste da-
gene?

Alt dette samtalte Peter og Jo-
hannes seg i mellom da de gikk 
opp-over mot Øvre-byen. Det 
var en slik spent atmosfære i 
byen. Alle ventet likesom på at 
noe skulle skje… Hva det var 
visste de ikke. - De fant mannen 
med krukken. De fulgte etter 
ham inn i huset, og som Jesus 
hadde sagt dem sa de til eieren: 
Hvor er rommet jeg kan holde 
påskemåltid med mine disipler? 
Da viste eieren dem en sal ovenpå, med benker og puter. Der 
gjorde de i stand til påskemåltidet.

På kvelden samlet alle disiplene seg der oppe i Øvre-byen, kalt: 
Øvre-salen. De skulle feire påske sammen. De starter som vanlig 
under påskemåltidet. De følger de jødiske skikkene, med bønn 
og velsignelse av kalken, spiser de bitre urtene, deler opp det 
usyrete brødet, og minnes historien om den første påske ved 
utgangen av Egypt. 

Før selve måltidet reiser Jesus seg, legger av seg kappen og tar 
et linklede og binder det om seg. Han kommer til Peter, som 
protesterer. Det var jo egentlig uhørt at han som var mester skul-
le vaske disiplene føtter. (Det var jo tjenerne som skulle gjøre 
dette!). Men da sier Jesus: ”Hvis ikke jeg vasker deg, har du ingen 
del med meg.” Da svarer Peter: ”Herre, ikke bare føttene, men hen-

dene og hodet også”. Peter ville jo 
ha del med Jesus, han ville være 
hans venn og hans disippel. Men 
da svarte Jesus disse kjente orde-
ne: ”Dere er alt rene! Den som er  
badet, er helt ren, og trenger bare 
til å vaske føttene. Dere er rene”. 
(Fra Joh. 13.)

Skjærtordsdag betyr ”rensels-
dagen” (Skjær = ren). Tenk: Vi 
er allerede rene! Pga det Jesus 
skulle gjøre var disiplene rene. 
Pga det han har gjort er du og 
jeg ren, gjennom Jesu blod som 
han frivillig gav på korset.

Historien om fotvasken er en vakker historie der Jesus viser 
for disiplene hva det betyr å være en tjener – for de andre. Det er 
også en historie som får fram kjernen i evangeliet.

Vi er alt rene, gjennom Jesu blod. Men vi kan trenge å få  
vasket føttene. Det kommer jo på støv og skitt underveis. Det  
kan være feiltrinn og egoisme, ubevisste eller bevisste synder.  
Joh. 1. brev sier det slik: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han  
trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.”  
Tror du dette? Har du tatt i mot dette? God påske!
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Tabernaklets misjonsarbeid er vidstrakt og ma ngfoldig.  Vi har 
hatt besøk flere ganger fra samarbeids-landet  Hviterussland, og 
nå var det vår tur til å besøke dem. Landet har 2/3 av vårt lands 
areal, men dobbelt så mange beboere. Det er nabo med Russland, 
har rubler som mynt enhet og russisk som språk…og er fortsatt 
erklært kommunistisk mht styring og ideologi.

PYM har ganske lenge samarbeidet med pinsevekkelsen i landet 
og er knyttet spesielt opp til nærmere 30 evangeliske arbeidere.  
Tabernaklet har p.t. 4 av dem som sitt spesielle ansvar og kon- 
taktpersoner. Vi fikk i løpet av ei uke møte alle 4,  samt biskopen  
og vise-biskopen i bevegelsen, se to rehabiliteringssentra og være 
med på atskillige møter.  Gjestfrihet særpreger tydeligvis hvite- 
russere. Vi var bedt til ganske mange lunsjer og middager. Men 
først kort om våre møter med de fire  nevnte:  

Nina (midten) får brev,bilde og gave fra Søstermisjonen i Tabernaklet.

Nina er ansvarlig for ca. 50 fadderbarn , en oppgave hun tar 
svært alvorlig. Listene med navn ble gjennomgått, framgang, spe- 
sielle behov og mer ble gjennomgått. Svært betryggende. 25 andre 
fadderbarn administreres fra Krupki-menigheten.      

Mixail  bor langt fra 
hovedstaden Minsk 
og er ansvarlig for  
oppfølging av 5 
mindre menigheter. 
Vi besøkte den 
fjerneste rent geo-
grafisk, tett ved Li-
tauen-grensa. 40–
50.000 mennesker 
vil i løpet av relativt 
kort tid bosette seg 
i denne byen pga 

oppføring av et kjernekraftverk. Et gammelt, ganske forfallent  
trehus tjente nå som kirke. Men et murhus i god kvalitet er snart  
ferdig og grunnmuren til den nye kirka er reist. Her mangler ikke 
visjoner og innsatsvilje!                                                                                               

MISJON

Hviterussland, 
et samarbeid, en partner i øst 

Pavel  er pastor i Druzhny. De bygger  
en stor ny kirke og Pavel var i USA  
for å samle inn midler til bygget 
blant hviterussiske emigranter. Vi var 
med på gudstjeneste i den kirken de 
til nå har leid. Der var aktive barn, 
flotte ungdommer, rikt musikkliv. 
Menigheten har misjonær i Makedo-
nia.Lunsjen hos eldstebror Peter etter 
gudstjenesten var av Hellstrøm- og 
Brimi-kvalitet.                                                            
                                                                      
Gennadi    er eks-militær og leder 
for en mindre menighet noen få mil 
fra Minsk. Kirka har tre fulle etasjer. 
Øverst kirkesalen, i midten forskjel- 
lige aktivitetsrom og nedre del med 
spisesal o.a. Menigheten er svært aktiv 
i lokalsamfunnet og nyter good-will 
på mange måter. Det er selvsagt ikke 
det vanlige i landet da kommunis-
men jo er erklært ateistisk (”opium  
for folket ”-tesen  lever  enda). Men om menighetene oppfører seg 
bra, ikke tirrer myndighetene…og er behørig registrert, kan den 
fungere. Og det gjør mange, bl.a. Gennadi’s flokk. Hvem kan stå 
seg mot frimodige og naturlige, varme og utadvendte  kristne?  

Leve-, vei- bilpark- og bygnings-standarden i  byene overrasket 
oss positivt. Det gjorde også myndighetenes  strategi for å hjel-
pe foreldreløse og vanskjøttede barn (Alkoholismen er enorm t 
utbredt) bl.a. I stedet for å bygge barnehjem gir de økonomisk 
støtte til ordentlige familier som tar til seg fosterbarn. Vi møtte 
flere kristne familier med like mange fosterbarn som egne. Livet 
på landsbygda er nok annerledes.  Der er det dårlige hus og folk 
strever med å livberge seg. Dyrtid og inflasjon i landet gjør det 
vanskelig for mange å klare seg.
Det var så godt å få overrekke til disse fire (nevnt foran) gaver fra 
menighet og søstermisjon, litt ekstra til jul og den kalde årstida. 
Klimaet i landet er jo omtrent som i vårt land, men ofte kaldere 
om vinteren.
Nå har du navnene på våre medarbeidere i  Belarus (deres navn 
på landet sitt). Be for dem, få deg et fadderbarn eller to der, støtt 
opp!     

Ivar Aas                                                                                                

Mixail og kona Tamilla.

Pavels kone.

Pastor Gennadi.

Ny kirke reiser seg i Druzcky.                               Ei fargerik søster.
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av frykt for de ortodokse jødene ikke ønsker å registrere seg.”  
Så legger han med begeistring ut om evangeliseringskampanjer i 
parker, på gater, i leide lokaler. Det deles ut bibler, nytestamenter 
og Salmenes bok, gratis! Skrifter for om lag 20.000 no.kr deles ut 
ved hver storkampanje, flere ganger i året. Det er bare økonomien 
som setter grenser.                                                              

Alt annet vi nå kunne fortelle  om:  besøk i Ramallah, Betlehem, 
Jaffa og  Acco, blir liksom så uvesentlig etter dette. Derfor skal vi 
ikke trøtte leserne med reisebeskrivelser. Heller understreke og be 
deg la det synke inn: Det er vekkelse på gang i Israel!

Astrid og Ivar

Vår nysgjerrighet var blitt grundig vakt etter to Israels-samlinger 
i fjor høst. Sigrid Eilivstjønn fra Kvitseid hadde fortalt så levende 
om den virksomhet hun driver ut fra sin leilighet på Oljeberget. 
Og den legendariske Lilly Tånsberg ikke mindre engasjerende 
om Beit Scandinavia i Haifa. Og når da begge, på forespørsel, 
sa: BARE KOM, hadde vi jo ikke annet å gjøre enn å pakke  
koffertene og reise til Israel i jule- og nyttårstider  ved siste års-
skifte. Det angrer vi ikke på!            
                                                                                  
Enda en jul i et fremmed land. Julaften med evangeliet lest på 
engelsk, norsk og hebraisk. Av de 70 tilstedeværende var vel halv-
parten jøder av eldre årgang, alle venner av Lilly.                 

                                               

Etter ei uke i Haifa ble det mye reising, med Sigrids leilighet 
på Oljeberget som basis. Mye i Jerusalem selvsagt. I gamleby-
en overvar vi  en  juleforestilling for barn i den kristne araber- 
menigheten. Det vi overvar var en av 25 forestillinger som pin-
sevennen og araberen Tony og hans medarbeidere viser for 
nærmere 10.000 barn i Israel og på Vestbredden. Ved påske- 
tider har han og teamet en tilsvarende turné. Som Sigrid sier: 
Et helt fantastisk brobygger- og fredsarbeid. Menigheten vi  
besøkte var evangelikal (altså ikke katolsk/ortodoks), og har siden 
den begynte for under 10 år siden startet opp flere nye menig-
heter.                                                                                                                                      

I Ashdod, den store import-havnebyen i  landet , hilste vi på  
pastor Israel, leder for en messiansk menighet med 120 med-
lemmer. Denne  menigheten  har, akkurat som den arabiske i 
Jerusalem formert seg , plantet  5 nye menigheter i de siste åre-
ne. Hvem  skulle tro  det vi fikk høre? Sterk  menighetsvekst i  
Israel! Vi skulle få høre mer. I Tel Aviv, den frilynte og mer  
sekulære storbyen , fikk vi  ”audiens” i et par timer med  han som 
gjennom 25 år har vært primus motor i Bibelselskapets utsalg i 
byen: Jøden  Andy Ball. ”Det har skjedd enormt mye  de  siste 
årene”, sier han…og korrigerer meg som antyder  at det skal være 
mer enn 60 messianske menigheter i Israel. ”Du finner  minst en  
messiansk menighet i alle byene ”, sier han. ”Og i større byer 
mange menigheter. Det er i hvert fall 200, og i tillegg noen som 

MISJON

Det evig aktuelle, 
ISRAEL 

Jul for barna i arabisk menighet i Jerusalem.

Julekveldsbord i Beit Scandinavia.

På gata med evangeliet,samarbeid bibelselskapene og messianske 
menigheter
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TAbERNAKLET

Fra årsmøte og årsfest
Et 70-talls menighetsmedlemmer hadde møtt fram til årsmøte 
28. februar. Her fikk de høre følgende fra årsrapporten for 
2012:

Tabernaklet har 565 medlemmer og 265 tilhørige ved ut- 
gangen av året 2012, til sammen 830 personer. Det ble opptatt 
28 nye medlemmer i 2012, mens 13 er overflyttet/ utmeldt 
og 10 er døde. Det betyr en netto økning på 5 medlemmer 
i 2012. 10 stk ble døpt i året som har gått. Til sammen er ca 
200 barn og unge innom Tabernaklet hver uke. Tabernaklets 
barnehage hadde 18 barn, og Grenland kristne skole 30 elever 
ved utgangen av året. De eldre har også en rekke gode tilbud 
i Tabernaklet. Annerledeskveldene samler i snitt ca. 100 hver 
mandag. Det nystarta koret MILK (Midt i Livet-koret) hadde 
ca. 30 sangere i oppstartsperioden. Innen misjonsarbeidet kan 
det spesielt nevnes en flott 100 års markering 23. september 
med Emanuel Minos som hovedtaler. 

Økonomisk har 2012 vært et godt år. Tsjernobyl-aksjonen 
samlet inn kr 837.000 til Ukraina m.v. Menigheten ellers 
hadde totale inntekter med kr 6.550.000 i 2012, noe som 
er kr 375.000 mer enn året før. Utgiftene økte bare med ca.  
kr 100.000. Menigheten hadde derfor et overskudd (resul-
tat) i 2012 på ca. kr 600.000. Et meget bra resultat! På års- 
møtet foreslo økonomirådet og eldsterådet å bevilge kr 500.000 
i ny aksjekapital til Fyresdal Kurs- og Leirsted, noe som ble  
enstemmig vedtatt på årsmøtet.

Takknemlighet preget årsfesten søndag 3. februar. Takknem-
lighet for alle villige medarbeidere og alle som jobber frivillig i 
menigheten. Takknemlighet for det Gud gjør i og gjennom vår 

menighet. Sanggruppen GriPe og MILK-koret sang så flott for 
oss. Her var også klovnebesøk til barnas fest, noe som fanget 
de yngstes oppmerksomhet. Det var ellers innslag om arbeidet 
blant barn og unge, og fra misjon. Pastor Gilbrant minnet oss 
så fint om skriftavsnittet fra Salme 84, 4: ”Spurven har funnet et 
hjem, svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger, ved 
dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud.” Til slutt ble 
det heder til de som har vært mest engasjert på Fyresdal. Og 
ikke å forglemme premiering til et 40-talls deltakere på skida-
gen. Etterpå smakte det så utrolig godt med kaffe og fellesskap 
i kaféen!        
                        Ole H.

Klovnebesøket vekket interesse hos både barn og voksne. 
Foto: Anne-Stine Reidarsen.

MILK (Midt i Livet-koret) sang under årsfesten.                                                                          Foto: Marthe Elisabeth Reidarsen.
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ALPHA KURS

Pinsekirken Tabernaklet startet opp med et nytt Alpha-kurs på 
torsdager fra 31. januar. 
Det meldte seg hele 35 deltakere også i år, flere av dem er helt 
nye i vår sammenheng.
Så dette er absolutt en spennende reise. Vi starter kveldene 
med kveldsmat, deretter en god historie og kanskje en sang.  
Så er det undervisning, og etter en kopp kaffe med kake går vi  
i grupper. De 35 deltakerne er delt på 4 grupper i ulike  
grupperom i underetasjen/ kaféen i Tabernaklet. To av dem 
som deltar på Alpha-kurset er Sverre Reiersen og Gro Jøntvedt. 

Hvorfor deltar dere?

Sverre: – Jeg deltar fordi jeg har med et par kamerater, og da  
må jeg jo delta sjøl også. Dette er en flott mulighet for dem til å 
høre hva den kristne troen inneholder. Jeg synes det er bra under-
visning, og gruppesamtalene er veldig spennende. Og så har jeg 
forventing til Alpha-helga med undervisningen om den Hellige 
Ånd.

Gro: – Jeg deltar fordi jeg er gruppeleder (sammen med Ole).  
Men samtidig har også jeg invitert med ei venninne, som vil  
vite mer om hva det vil si å være kristen. Jeg synes dette er veldig 
bra opplegg for å ta med seg nye. Sjøl har jeg ei husgruppe bestå-
ende av bare damer, og her er det flere som er nokså nye på veien. 
Jeg føler dette er noe av min oppgave i menigheten.

Alpha er altså for den som vil vite mer om den kristne tro.  
De er mange forskjellige grunner til at mennesker deltar på 
Alpha. Alt fra noen som prøver å finne ut om Gud finnes til at 
noen rett og slett søker et nytt miljø og nye venner.

Alpha passer for:

- De som ønsker å undersøke hva den kristne tro er

- De som har en tro de ønsker å børste støvet av

- Nye kristne

- Nye i menigheten

Alpha-kurset går over 10 torsdager i perioden februar–april.  
I tillegg er det en Alpha-weekend i mars. Helge Terge Gilbrant, 
Jan-Kristian Viumdal og Anne Kristin Lindberg Evensen  
har ansvaret for undervisningen., mens Ole Holmen er kurs- 
leder. I tillegg er følgende er gruppeledere: Bjørg og Stein 
Amundsen, Gro Jøntvedt og Øyvind Evensen. Vi har også  
hatt flere dyktige medarbeidere på kjøkkenet, med Marianne 
Tellefsen og Laila Holmen i spissen. En takk til dere alle som 
bidrar!
        
                       Ole H.

Nytt ALPHA-kurs 
i Tabernaklet

Gro Jønyvedt. Sverre Reiersen.

SIDE 15



TAbERNAKLET

MILK – Tabernaklets nyeste kor
I koret MILK er det mange “gamle kjente sangere” som har sunget i 
mange år i Tabernaklet. En av disse Anne Margrete Norrman.

Hvorfor begynte du å synge i MILK?
- Jeg begynte der fordi jeg fikk en liten lapp om oppstart stukket i  
hånden en dag. Jeg ble kjempeglad fordi jeg har savnet å synge i kor 
i mange år, og så dette som en fin sjanse til å ta opp syngingen igjen.  
Det betyr mye for meg at det er i kristen regi, det gir en ekstra dimen-
sjon til det å synge sammen med andre.

Jeg stortrives på øvelsene, vi er en fin og godt blandet gjeng, og jeg opp-
lever at smil, latter og humor sitter løst. Men også alvoret; senest for-
midlet av Hans Mortens ”andakts-snutter”...

Og Guro er veldig dyktig som korleder, hun ”holder oss i ørene” på en 
veldig fin måte, og er dyktig rent musikalsk!

- Jeg stortrives, sprudler Anne Ma.

Tabernaklet innfører 
Menighetsråd
Årsmøte syntes forslaget om å etablere Menighetsråd var et godt 
forslag og vedtok dette med 93 % flertall. Spørsmålet ble behand-
let etter grundige samtaler på flere menighetsmøter, i tillegg til en 
skriftlig redegjørelse som ble utdelt etter møte søndag 18. novem-
ber. Menighetsrådet skal være menighetens lederskap og bestå av 
personer med eldste eller tjener utrustning. De personene som var 
i Eldsterådet går automatisk over som medlemmer i Menighets-
rådet og vil virke i henhold til den perioden som de er valgt for. 
Det er helt klart at vi ønsker flere personer til å supplere disse fire 
og Menighetsrådet vil forsøke å komme med forslag på personer 
så raskt som mulig. 

Dato for 
bryllupet 
var 20.10. 
2012.
På bildet 
er Violet,
Tommy, 
Kristanna,
brian og 
Erika.

Mvh 
Tommy 
Vee-Haugen
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TELEMARKSTEVNET

TELEMARKSTEVNET 2013

Program
Barnas stevne hver dag kl. 11.00 og 15.00. 
Opp t.o.m. 4. trinn.
Tweens – hver dag kl 11.00 og 15.00. 5. trinn - 7. trinn.
Ungdomsaktiviteter på dagtid. 

TIRSDAG 16.07
kl. 19.00:  Åpningsmøte. 
 Egil Svartdahl taler. 
 Lovsang:  Arvid Pettersen m.fl.
kl. 22.00:  Ungdomsmøte. 
 Bjørn-Richard Pedersen taler. 
 Lovsang: Winter challenge.

ONSDAG 17.07
kl. 10.30:  Bibeltime. Egil Svartdahl underviser.
kl. 15.00:  Evangeliesenteret synger og vitner.
kl. 19.00:  Kveldsmøte. Egil Svartdahl taler. 
 Evangeliesentermusikken.
kl. 22.00:  U-møte. Egil Svartdahl taler. Winter challenge.

TORSDAG 18.07
kl. 10.30:  Bibeltime. Egil Svartdahl underviser.
kl. 15.00:  Seminar. Viggo Clausen. Tema: Tro på hjemme- 
 bane.

kl. 19.00:  Kveldsmøte. Helge Terje Gilbrant taler. 
 Arvid Pettersen m.fl.
kl. 22.00:  U-møte. Britt Solveig Oleivsgard taler. 
 Winter challenge.

FREDAG 19.07
kl. 10.30:  Panelsamtale. Tema. ”Revitalisering og nysatsing  
 for pinsebevegelsen i Telemark”
kl. 15.00:  Seminar. Viggo Clausen. 
 Tema: Alle sammen gudstjeneste.
kl. 19.00:  Kveldsmøte. Pål Pedersen taler. 
 Arvid Pettersen m.fl.
kl. 22.00:  U-møte. Bruno Knutzen taler.

LøRDAG 20.07
kl. 10.30:  Bibeltime. Bruno Knutzen underviser.
kl. 15.00:  Supermøte (alle sammen gudstj.) 
 Viggo Clausen m.fl.
kl. 19.00:  Kveldsmøte. Bruno Knutzen taler. 
 Arvid Pettersen m.fl.
kl. 22.00:  Konsert.

Søndag 21.07
kl. 11.00:  Gudstjeneste m/ nattverd. Willy K. Dahlskås. 

Fyresdal Kurs og 
Leirsted 16.–21. juli
Også i år blir det et spennende Telemarksstevne 
i Fyresdal. 
Tabernaklet er medarrangør for årets stevne, 
sammen med Betel, Hjartdal og Evangeliehuset, 
Porsgrunn.

VI TRENGER DUGNADSFOLK TIL:
-  Vakthold
-  Renhold
-  Kjøkkentjeneste
-  Kafé/ kiosk
-  Møteverter
-  Forbedere

Kan du være med og hjelpe til? Kjempefint. 
Da kontakter du Bjørn-Richard Pedersen, tlf. 995 17 923, eller Jostein Waskaas 415 16 777.

Egil Svartdal.

Spørsmål vedr. innkvartering/camping: Se www.fyresdalkl.no
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Telemarksstevnet 2012.

Mvh
Helge Terje Gilbrant, stevneleder       Ole Holmen, stevnekoordinator
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VI HILSER PÅ...

Pinsekirken Tabernaklet har valgt å  
fokusere og satse sterkere på barn og 
ungdomsarbeid. Sammen med andre 
er du, bjørn – Richard Pedersen, ansatt 
i en del stilling som leder i ungdoms-
arbeidet. Hva tenker du om det?
For det første synes jeg det er utrolig flott 
at menigheten har valgt å satse såpass 
friskt på barn – og ungdomsarbeid. Dette 
viser at menigheten tenker på fremtiden 
til de barn og unge som vokser opp, så de 
kan ha en mulighet til å møte Gud i ung 
alder! For meg er det et privilegium å være 
med på Guds plan for menigheten vår. 
Vi som kjenner deg vet at du har vært 
engasjert i ungdomsarbeidet i forskjellige sammenhenger. 
Opplever du dette som et viktig kall i livet ditt?
Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg ønsker å gjøre en innsats for Guds 
rike der jeg er. Mitt håp er å kunne være med å forme fellesskap)
ungdomsarbeidet i tråd med det Gud kaller oss til. Dette ser jeg på 
som en viktig del av livet mitt.
Hva ser du som viktig for å utvikle et trygt og fint miljø, 
der ungdommer kan trives (ha det sosialt, finne venner og 
kristen fellesskap)? 
For meg er det å bygge et sosialt 
miljø en viktig del. Erfaringen 
så langt er at de som har gode 
venner i menigheten, samt at de 
har opplevd Gud, er de som of-
test velger å leve kristenlivet etter 
ungdomstiden. Det å kombinere 
den åndelige biten med et trygt 
fellesskap der alle ser hverandre, 
oppmuntrer hverandre, og har 
det gøy sammen er målet for det 
vi driver med. For å ha et trygt 
miljø er det viktig med ledere 
ungdommene kan stole på og be-
tro seg til. Noen å gå til uansett hvordan livet ser ut – tror jeg er 
viktig for dagens ungdom.  
Er det spesielle emner eller tema dere tar fram i samværene?
I våres begynte vi på en ny modell der vi tok opp flere emner. Hvert 
over tre fredager. Det vi snakker om er: Nestekjærlighet, Identitet, 
Hva sier bibelen om sex, Alkohol og lignende, Talent og nådegaver. 
Ved å sette målrettede temaer er det et stort mål for oss at ungdom-
mene får møte Gud. Det viktigste er at de blir Jesu etterfølgere og 
får se hvem de er i Ham!  

Alle føler det viktig å være inkludert og 
verdsatt. Har vi noe å tilby?
Inkludering er et uttalt mål for ungdomsar-
beidet vårt. I ungdomstiden er det mange som 
har forskjellige tanker om seg selv, sin verdi, 
identitet og rett og slett om noen vil like å være 
sammen med dem. Jesus gir befalingen: ”Slik 
som jeg har elsket dere skal dere elske hver- 
andre”. Dette ønsker vi å se hos oss, og jeg tror 
alle blir inkludert i Tabben Ung. Faktisk har 
folk fra andre menigheter uttrykt begeistring for 
det når de har besøkt oss - - - 
Som menighet er vi glad for alle som bren-
ner for oppgaver som går på å tjene. Dette 
kan også være tøft. Er vi flinke nok med å 

”verdsette og støtte” hverandre?
Tidvis kan det være krevende. Min opplevelse av menneskene i 
Tabernaklet er at de ofte gir ros og oppmuntring til å stå på. Det 
gjelder på samme måte de som er mine kolleger jeg omgås jevnlig. 
Anerkjennelse, eller det bli verdsatt betyr mye i en tjeneste. 
Hva gjør du på fritiden bjørn – Richard?
Fritiden går mye til å være med venner på alle mulige ting. Film-
kvelder, se på fotballkamper, spille fotball selv osv. I tillegg liker jeg 

en løpeøkt en eller to ganger i 
uka.
Har du noe ”på hjertet”, 
noe til de unge, til oss alle 
– en hilsen – ORDET ER 
DITT!
For perioden som ligger foran 
vil jeg oppmuntre alle til å 
spørre Gud hva han har for 
oss framover. Gud har alltid 
noe spennende for oss, og noen 
ganger tror jeg det bare hand-
ler om det siste steget, og hoppe 
ut i det han har for oss. Dette 
er jo noe vi alle ønsker, men 

for de fleste av oss krever det ofte at vi tør å gå på det vi har fått, 
og bryte noe av ”hverdagsmønstret” som vi lett henger oss opp i. 
Ellers vil jeg takke for den flotte menigheten jeg får være en del av, 
og ønske alle en fin vårtid og Guds velsignelse!

Takk for de fine ordene Bjørn – Richard!
Vi ønsker å stå med dere – og vi tror Herren skal legge sin 
velsignelse til.

Roald Heiberg
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Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Egen parkeringsplass

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612

Knut Aas ............ 906 70 726
Jon R. Lassen ... 952 24 077
Frid Alfsen ......... 907 83 369

ANNONSER

Hesselberggt. 1, Skien
Tlf. 35 53 00 25 - Fax 35 53 31 60

www.kristeligbokhandel.no

Tlf. 35 52 56 33 - 909 89 484

SORG
En verdig begravelse
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Tlf 35 52 49 00

www.gsb.no
Behjelpelig hele døgnet

Har du behov for å leie:
- kontorlokaler - forretningslokaler

- industrilokaler

Ta kontakt med:

KONTOR BYGG AS 
Postboks 192, 3701 SKIEN

Telefon: 35 58 73 00
Telefax: 35 58 73 19

E-mail: kontbygg@online.no

Leif Olav Olsen  
                        BEGRAVELSESBYRÅ ANS  

Skotfoss/Skien  
Besøksadresse: Bøleveien 129 - 3713 Skien  

Ordner alt ved dødsfall  
Vi er her for Dere hele døgnet, hele året  

VAKTTELEFON  

35541717
 BYRÅET FOR HELE GRENLAND 

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22

Tsjernobyl-aksjonen
Menighetens arbeid i Ukraina

- Gatebarnsenter - Humanitær hjelp
Fadderbarn og Evangelister

- Mottar rene/hele klær/sko
- Dødsbo hentes

Kværndalen
Tlf. 916 31 118 - 909 32 292

Vil du bli fadder for 
et barn i Kisumu, Kenya?

Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

MEGET LYDSVAK
Panasonic varmepumpe renser for  

støv og røyk. Pumpene topper i  
offentlige tester i Sverige og Australia. 

Se evinor.no

Ta kontakt for mer informasjon

Repr. Øystein og Erling Follegg
Tlf.: 35 52 11 31 / 920 60 663

RENSER LUFTEN FOR 99% AV 
ALLERGENER, VIRUS OG MIDD

På oppvarmingsutgiftene

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Egen parkeringsplass

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612

Knut Aas ............ 906 70 726
Jon R. Lassen ... 952 24 077
Frid Alfsen ......... 907 83 369

Tlf. 35 54 57 35 • Mobil 90 59 77 38
Skiensvn. 750, 3830 Ulefoss

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 
 Tlf. 35 52 22 72, Mob. 957 21 616

Internett: www.norrman.no
Mail: jdn@norrman.no

Ledig plass 
for annonsører
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B-postabonnement
Returadresse: Pinsekirken, Tabernaklet, Skien, Cort Adelers gt. 5, 3722 Skien

SKAL DU FLYTTE? HAR DU FLYTTET? Husk å gi oss din nye adresse!

TELEMARKSTEVNET 2013
Fyresdal Kurs og Leirsted 16.–21. juli

Egil Svartdahl 
taler tirsdag, onsdag 
og torsdag.

Program:
Barnas stevne hver 
dag kl. 11.00 og 15.00. 
Opp t.o.m. 4. trinn.
Tweens – hver dag kl 11.00 
og 15.00. 5. trinn - 7. trinn.
Ungdomsaktiviteter på dagtid. 

Spørsmål vedr. innkvartering/camping: 
Se www.fyresdalkl.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Telemarksstevnet 2013.

Dette må du ikke gå glipp av!


