Optima Bold 19 pkt. 1 pt strek

Landet dekkes av blomster.
Sangens tid er inne,
turtelduene kan høres i landet.
Høysangen 2, v. 12

!
r
e
m
m
God so

SIDE 2

REDAKSJON / LEDER

Menighetsblad for

Pinsekirken Tabernaklet, Skien

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 5
Kontoradresse:
Fredrik Stangs gate 12
Kontortid:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-14.00
Telefon:
35 52 01 46
Fax:
35 53 19 52
E-mail:
post@tabernaklet.no
Internett:
www.tabernaklet.no
Pastor:
Helge Terje Gilbrant
Adm. leder:
Ole Holmen
Barneleder:
Raquel Langvannskåsa
Ungdomsledere:
Bjørn Erik Søvde og
Bjørn Richard Pedersen
Sekretær:
Gunn Hoff
Kasserer:
Svein Follegg
Vaktmesterpar:
Jenni og Morten Fjeldvik
Redaktør: H. T. Gilbrant
Red.komité: Arild Reidarsen
Wenche Heiberg Ødegård
Send e-post til: reidarse@online.no
Foto: Wenche Heiberg Ødegård
e-post: who@telemarksadvokat.no
Menighets- og misjonskasserer:
Svein Follegg, tlf. 35 94 06 36
Menighetens konti:
Bank menighetskasse: 7202.05.26034
Bank misjon: 7202.05.26042
Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650

tabernaklet
og misjonen
Misjonærene våre:
Tyskland: Even Walther og Lill Grüner
Kenya: Jan og Ann Kristensen
Øvrig misjonsengasjement:
Egypt: Paul’s Ministry (John og Rasha m. fl.)
Jordan: KABA’s arbeid...derunder for et ektepar
Ukraina: Menighets- og sosialt arbeid (Kiev)
Hviterussland: Evangelister
Spesielt bønneansvar: Bangladesh, Russland (Synja)
Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

Offertjeneste!
Tidligere i dag fikk jeg oversikten
over menighetens inntekter så langt
i 2013. Tallene fikk meg til å sette
meg ned å skrive en takk til den
enkelte som trofast gir til menighetens virksomhet! Oversikten viser
at inntektene til menigheten har vært
helt i samsvar med budsjett, riktignok
har vi hatt noe høyere utgifter enn
budsjettert, men det er ting som økonomirådet har
god styring på.
Vi i Tabernaklet har en fast givertjeneste. Hver måned kommer det “automatisk” penger inn på menighetens konto,
penger som brukes til lønninger, misjon, aktiviteter i barneog ungdomsarbeidet, vedlikehold av bygningsmasse, tekniske
hjelpemidler, strøm osv. osv. I tillegg tar vi opp en god del
offer som går til spesielle formål utenfor menigheten, for
eksempel evangeliesenteret og andre misjonsprosjekt.
Før vi samler inn offeret så pleier vi be en takkebønn der vi
også ofte ber Gud velsigne det som kommer inn slik at det
strekker til. Stor mer pleier vi ikke si i forbindelse med offeret,
vi verken maser eller “truer”. Nettopp dette med “masing”
er jeg veldig takknemlig for ikke er en del av menighetens
kultur. Jeg tror nok at vi har en “reserve kapital” som kan
utløses ved store og spesielle behov, men mener bestemt at vi
ikke bør utnytte dette potensiale i utide. Jeg tror vi har klart
å tolke giverglede og lagt opp budsjettene etter det. De senere
årene når vi har presentert budsjettet har vi kunnet si at siden
fjoråret ga et så fint resultat har vi frimodighet til å sette oss
enda høyere mål dette året. På den måten har vi hatt en sterk
økning innenfor barne- og ungdomsarbeidet, uten å styre mot
en “krise” for å motivere, men for å høste av at så mange gir
av et villig og takknemlig hjerte. Faktisk har økonomirådet
vært mer frimodige og trossterke enn hva jeg har vært,
heldigvis har vi fulgt Økonomirådets anbefaling.
Kjære menighet, tusen takk for trofasthet. Og om du som
leser dette ikke er en fast giver så oppfordrer jeg deg til å
være med. Paulus underviser i 2 Kor. 9 om givertjeneste, og
understreker at det er viktig å gi med glede: “Enhver skal gi det
han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang.
For Gud elsker en glad giver” (v. 7). Bestem deg for hva du skal
gi og begynn med faste overføringer. Snakk med Svein Follegg
eller Ole Holmen for at din gave kan bli registrert slik at du
også kan få skattefradrag for hele eller deler av det du gir.
Penger er makt, og mange kan bli fanget. Å gi er helt sikkert
et effektivt virkemiddel for å bli bevart i et sunt forhold til
penger. Igjen, tusen takk for trofasthet og offervilje. Så vil vi
fortsatt samle inn din gave og be om Herrens velsignelse over
både giver og mottaker, slik at det som samles inn skal strekke
til. Og det har det gjort inntil i dag.
Helge Terje Gilbrant
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Hva skjer i Tabernaklet
Hjertelig velkommen til vårens møter!
Jubilanter:
95 år:
Ingebjørg Flatland

05.09.13

90 år:
Trygve Evensen

26.07.13

85 år:
Else Karin Steenbuch

24.09.13

80 år:
Sigmund Steenbuch
Eva Johanne Aas

01.08.13
16.08.13

75 år:
Bjørg Bodil Moen
Willy Hartvig Norrman
Gladys Bernal

20.07.13
11.08.13
08.09.13

Fødte:

(Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger. Foreldre må derfor sende
melding til oss. Husk person nr.)

Døpte:

Øyvind Lemika Karlsen
Anne Aslaug Alme
Inger Lene Berg Thorkildsen
Linnea Berg Thorkildsen
Peter Andre Johansen
Sara Charlotte Johansen
Adrian Alfred Arnoldsen
Marit Michelle Roggenbiehl
Eyvind Sofienlund
Markus Norrman
Christoffer Lund
Rannvei Vindenes

Nye medlemmer:

Øyvind Lemika Karlsen
Anne Aslaug Alme
Ellen Borgen
Inger Lene Berg Thorkildsen
Linnea Berg Thorkildsen
Peter Andre Johansen
Sara Charlotte Johansen
Adrian Alfred Arnoldsen
Marit Michelle Roggenbiehl
Eyvind Sofienlund
Markus Norrman
Monica A. Karlsen
Lennart Karlsen
Linn Alexandra Karlsen
Christoffer Lund
Irene Waskaas
Inger Liv Lauritzen
Reidun Marie Finsrud
Mani Eidi
Sara T. Dehbozorgi

11.12.12
11.12.12
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
14.04.13
14.04.13
11.12.12
11.12.12
14.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
17.03.13
31.03.13
31.03.13
31.03.13
14.04.13
25.04.13
25.04.13
30.04.13
11.05.13
11.05.13

16.06 kl. 11.00:
13.-16. juni:
20.-24. juni:
23.06. kl. 11.00:
26.06. kl. 19.00:
30.06. kl. 11.00:
05.-10. juli:
07.07. kl. 11.00:
11.-14. juli:
14.07. kl. 11.00:
16.-21. juli:
21.07. kl. 11.00:
21.-28. juli:
28.07. kl. 11.00:
04.08. kl. 11.00:
11.08. kl. 19.00:
16.08. kl. 20.00:
18.08. kl. 11.00:
23.-25.08.:

SOMMERFEST, Bakkestranda.
Israelstevne, NPAI, Sagavold Folkehøgskole.
HEDMARKTOPPEN, 50 +
Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler.
Sommerkvelder starter opp.
Gudstjeneste. Jan Kristensen taler. Evangeliekoret.
HEDMARKTOPPEN, sommerfestival.
Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler.
HEDMARKTOPPEN, U-festival.
Gudstjeneste. Tor Ivar Guttormsen taler.
TELEMARKSTEVNE, Fyresdal Kurs og Leirsted.
Gudstjeneste. Rolf Erik Janøy taler.
EVANGELIESENTERETS LANDSSTEVNE, Østerbo.
Gudstjeneste. Bjørn-Richard Pedersen taler.
Gudstjeneste. Ole Holmen og Evangeliesenteret.
Gudstjeneste. Nils Petter Lien taler.
TabbenUng, oppstart. Bjørn-Richard Pedersen m.fl.
SAMLINGSSØNDAG. Gilbrant m.fl. Sønd.skole. Middag.
Menighetsweekend (Kick-off ), Fyresdal Kurs og Leirsted.
(Ikke møte i Tabernaklet søndag 25.08.)
01.09. kl. 11.00: Gudstjeneste og Releas-kosert med Jan Mikael Johansen.
10.-15. sept.:
Bønneuke for menigheten.
16.-19. okt.:
”Sammen for Skien”. Felleskristen satsingshelg.
Taler fredag og lørdag kveld: Martin Cave, IMI Kirken.
Ellers i sommer:
Bønn tirsdag kl. 11.00.
Sommerkvelder onsdag kl. 19.00 (26/6-7/8).
Ungdomssamling: Etter avtale (se annonse) .
Gudstjeneste søndager kl. 11.00.
MENIGHETSKONTORET I SOMMER
Tlf. 35 52 01 46
Kontortid i sommerferien:
Fra 18. juni til 10. aug. er kontoret betjent tirsdager kl. 10.00–13.00.
Ellers som vanlig, tirsdag til torsdag kl. 10.00–14.00.
Utenom kontortiden kan man ringe eller sende SMS til:
Pastor Helge Terje Gilbrant - 905 36 295
Adm.leder Ole Holmen - 901 45 216
VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET, SKIEN !

Frist for innlevering av stoff til nr 3/2013 er 26. august 2013
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Da har vi gjennomført det første året med speider (Royal Rangers) i Pinsekirken Taberna
Skien. RR er en internasjonal speiderbevegelse som kom til Norge på begynnelsen av 19
tallet. Kongelig forvalter som det betyr, legger vekt på å ta vare på hele mennesket psyki
fysisk, åndelig og sosialt. Dette symboliserer de gule spissene i merket.

På samlingene våre på onsdager har barna vært innom det å lage bål, bygge iglo, lage ma
skiskyting med luftgevær, refleksbruk, bygge gapahuk, besøkt Røde Kors og lært førsteh
kart og kompass, i tillegg til bibelkunnskap og mye mer. Vi legger vekt på å ha et godt m
og å lære barna å samarbeide med hverandre. Vi har stabilt oppmøte på ca 25 barn på
samlingene våre. Speiderturer hører med. Vi har vært av gårde både på høst- og vintertur
meg som leder har det vært fantastisk moro å følge barna og at mange av de ser ut til å tri
det vises ved at de kommer igjen uke etter uke. Det er en inspirasjon og få lov til å være
for barna samtidig er jeg veldig takknemlig for alle de flotte lederne som er med. TAKK.
Det første året ble avsluttet med en merkeutdeling i Tabernaklet søndag 26. mai. Det var
flott syn der de stod i uniform, og hvert år kommer det et nytt merke som du kan sy på
skjorta.

Vet du om noen som kan tenke seg å bli med er det alltid plass til flere barn. Ledere ønsk
også, da spesielt kvinner. Til høsten starter vi opp ved skolestart. Følg med i menighetens
månedsplan eller ta kontakt med undertegnede for flere opplysninger.
Da har vi gjennomført det første året med speider (Royal
Rangers) i Pinsekirken Tabernaklet Skien. RR er en internasjonal speiderbevegelse som kom til Norge på begynnelsen
av 1990 tallet. Kongelig forvalter som det betyr, legger vekt
på å ta vare på hele mennesket psykisk, fysisk, åndelig og sosialt. Dette symboliserer de gule spissene i merket.

å trives, det vises ved at de kommer igjen uke etter uke. Det er
en inspirasjon og få lov til å være leder for barna samtidig er jeg
veldig takknemlig for alle de flotte lederne som er med. TAKK.
Det første året ble avsluttet med en merkeutdeling i Tabernaklet søndag 26. mai. Det var et flott syn der de stod i uniform,
og hvert år kommer det et nytt merke som du kan sy på skjorta.

På samlingene våre på onsdager har barna vært innom det å
lage bål, bygge iglo, lage mat ute, skiskyting med luftgevær,
refleksbruk, bygge gapahuk, besøkt Røde Kors og lært førstehjelp, kart og kompass, i tillegg til bibelkunnskap og mye mer.
Vi legger vekt på å ha et godt miljø og å lære barna å samarbeide med hverandre. Vi har stabilt oppmøte på ca 25 barn
på samlingene våre. Speiderturer hører med. Vi har vært av
gårde både på høst- og vintertur. For meg som leder har det
vært fantastisk moro å følge barna og at mange av de ser ut til

Vet du om noen som kan tenke seg å bli med er det alltid plass
til flere barn. Ledere ønsker vi også, da spesielt kvinner. Til
høsten starter vi opp ved skolestart. Følg med i menighetens
månedsplan eller ta kontakt med undertegnede for flere opplysninger.
Mvh
Tom-Edvin Sofienlund
Hovedleder RR
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16.-mai konsert – 16 år på rad!

Tradisjonen tro arrangerte Pinsekirken Tabernaklet Skien også
i år konsert 16. mai! Med artister som Humming People,
Celles og Dany Friday samt tryllekunstneren Ruben Gazki
kunne arrangementskomiteen med Jostein Waskaas i spissen
invitere til en fullpakket aften med liv og moro. God musikk
tilpasset de som liker at det dunker litt ekstra, trylling, konkurranser, dans og god mat i kaféen gjorde dette til en strålende
kveld for de i underkant av 300 menneskene som tok turen til
Pinsekirken Tabernaklet denne kvelden! En ekstra stor takk
til de som sto for arrangeringen av denne kvelden, og som år
etter år leverer gode konserter med en flott sosial ramme rundt!
Dette er et viktig tilbud på en dag hvor det ellers skjer mye
utrygt! Vi gleder oss allerede til 16.-mai konsert neste år!

En
stor dag
Inger Lene Berg
Thorkildsen ble
døpt sammen
med sin datter Linnea
og hennes søskenbarn,
tvillingene Peter og Sara.

Grenland kristne skole
Offentlig godkjent grunnskole for 1.-10.trinn.
Gulsetveien 81, 3744 Skien

For søknadsskjema og mer informasjon:
www.grenlandkristneskole.no
Tlf. 469 82 335 / 477 56 601
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Årets Tentro-elever i Tabernaklet

Her er årets Tentro-elever 2012/ 2013 i Pinsekirken Tabernaklet, Skien, søndag 5. mai:
1. rekke (foran): Markus Steiner.
2. rekke fra v.: Nicole J. Miranda, Ronja Lundgren, Michelle
Roggenbiehl, Celina Osnes Olsen, Maria Langvannskåsa og
Rannveig Vindenes.
3. rekke fra v.: Eivind Erikstad, Peter André Johansen, Markus Norrman og Eyvind Sofienlund.
4. rekke fra v.: Joakim Iversen, Marius A. Johansen, Bjørn
Erik Søvde (ungdomsleder), Yngvild Reiersen (leder), Phillip
Karlsen (leder) og Helge Terje Gilbrant (pastor).

Tentrogudstjenesten ble en flott samling. Her deltok Tentroelevene selv, sammen med ungdomsleder Bjørn Erik Søvde
(møteleder), pastor Helge Terje Gilbrant (taler) og Arvid Pettersen med fam. (lovsang). Det var helt fullsatt i Tabernaklet
med ca 400 møtebesøkende. Hver enkelt av Tentro-elevene
fikk overrakt en Bibel og ble gjenstand for forbønn. En verdig
og kjempefin avslutning på Tentro-året. Vi stiller oss i rekken
av gratulanter!
						Red.

Dugnad på Telemarkstevnet
Pinsekirken Tabernaklet er i år som kjent medarrangør av
Telemarkstevnet på Fyresdal Kurs og Leirsted.
For at årets stevne skal kunne gjennomføres på en så god
måte som mulig, trenger vi gode medarbeidere på alle plan.
Programmet er nå satt, og vi har fått inn flinke folk til både
forkynnelse og lovsang mm. Det som nå gjenstår er folk til å
dekke dugnadsbehovet for et slikt stevne. Vi har allerede fått
inn en del folk, men trenger fortsatt flere! Hvis du kunne tenke

deg å hjelpe til med: kjøkkentjeneste, vakthold, renhold, teknikertjeneste eller å sette opp/ta ned teltet, hadde vi satt stor
pris på om du ville gitt oss beskjed. Her er det åpent for alle
som vil å være med, og hvis mange gjør litt, blir det til velsignelse for alle.
Ønsker du å være med å bidra under Telemarkstevnet 2013,
ta kontakt med Bjørn-Richard Pedersen på tlf. 995 17 923
eller mail ung@tabernaklet.no

EVANGELIESENTERET
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30 år med Evangeliesenteret
Evangeliesenteret er 30 år dette året. HOVEDFEIRINGA var
i pinsa på Hedemarktoppen. Festtaler for de ca 200 innbudte
gjestene var Emanuel Minos, som bl.a. kalte dette arbeidet ”et
smil fra himmelen”. Hovedtaler i pinsens møter var Johannes
Amritzer fra SOS Mission i Sverige. Han kalte Evangeliesenteret og deres arbeid overfor rusavhengige for ”den mest betydningsfulle vekkelsesbevegelse i Skandinavia de siste 50 år”.
Det ble en festmarkering med historisk tilbakeblikk, men
samtidig med en klar visjon om fortsettelsen. Fra oppstarten i
garasjen til Lise og Ludvig Karlsen i 1983, har det vokst på
30 år til å ha hjulpet mer enn 25.000 rusavhengige! Og, som
kongen sa til Ludvig: ”Også tenk på alle familiene som er
berørt av dette, da.” Ikke tvil om at dette arbeidet er meget
betydningsfullt for Norge og for alle som sliter med rus og
avhengighet.
Evangeliesenterets LANDSSTEVNE er nå et av landets absolutt største kristen-stevner. I år er selve stevnet fra 21.–28. juli.
Talerlisten for stevnet 2013 inneholder flere nye og spennende
navn: Mattew Barnett, leder for Dream Center i Los Angeles,
Pelle Hörnmark, leder for svensk pinsebevegelse, Per Gisslasson og Jonatan Kvist fra SOS Mision, Håkan Axell, ungdoms-

leder i LP-stiftelsen, Stian Ludviksen, leder for det nye ESkontaktsenteret i Oslo, og bibelskolerektor Hanne Sørmo (bildet).
Ellers deltar Trond Eriksen, David Filtvedt, Lise Karlsen, Jørn
Strand, Emmanuel Minos, Hallvard Hasseløy, Håkon Fagervik, Rune Edvardsen m.fl. Høydepunktet er kanskje besøket
av Carola Häggkvist, som deltar på jubileumskvelden lørdag
27. juli, og har påfølgende konsert samme kveld. Det blir bare
knallbra! For innkvartering m.v. kontakt Reidar Thommessen
tlf. 901 35 931. Billetter til konserten kan forhåndsbestilles
for kr 200,- (barn 12–18 år halv pris, barn under 12 år gratis)
(kjøp ved inngang er kr 250,-), bestilles hos Lise Karlsen, tlf.
911 43 044, mail: lise.karlsen@ev-s.no.
Helt til slutt tar vi med at Evangeliesenteret har lagt sitt
HØSTSTEVNE til Telemark, nærmere bestemt til Fyresdal
Kurs og Leirsted. Dette blir fra torsdag 29. august til søndag
1. september. Talere blir: Trond Eriksen, David Filtvedt, Randi
og Hjalmar Johansen m.fl. Sentermusikken deltar under ledelse av Olle-Petter Olsen. Møtene blir annonsert i bl.a. Ennå
er det Håp og ES sin nettside www.evangeliesenteret.no. For
innkvartering: meld deg på direkte til Fyresdal Kurs og Leirsted www.fyresdalkl.no.
					 Ole Holmen
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Jenter i alle aldre samlet i Gulset kirke
Helgen 1.-2. mars var det invitert til Inspirasjonsdager for jenter i alle aldre i Gulset kirke. Det var en samling på fredag og
tre ulike samlinger på lørdag, hvorav en var lovsangskonsert.
Det er fjerde våren på rad Gulset kirke inviterer til en slik helg.
Nytt av året er navnet. Tidligere kalte vi det Kvinnekonferanse.
Grunnen til at vi nå kaller det Inspirasjonsdager for kvinner i
alle aldre, er at vi ønsker å favne videre.

Marttha Irene Eriksrød.

når vi er til for andre, ser deres behov foran våre egne, og strekker
oss for en annen. Stasjon 2) er å se seg selv i speilet. Vi har ikke
alltid det samme bildet av oss selv som andre ser, og ikke alltid
tar vi oss tid til å lytte til hva Gud ønsker å si inn i livene våre.
I Bibelen blir Guds ord brukt som bilde på et speil. Stasjon3)
er avslapning og hvile. Her får vi ladet våre batterier. I salmene
står det at Gud lar oss ligge i grønne enger. Ettersom det ikke er
så mange av disse engene på våre kanter, spesielt ikke på denne
årstiden, lar Siri sofa erstatte dette bildet. Stasjon 4) er å øve på
ut-holdenhet og tålmodighet. Dette kan være vanskelig. Men
i Guds rike kommer frukten av vårt arbeid og våre bønner til
sin tid og ikke alltid slik vi tenker. Stasjon 5) er på tegnebordet
eller smartboarden. Vi vet alle som har erfaring med smartboard at det er et eminent redskap til fiffige presentasjoner,
hvor man kan bruke ulike effekter og få ting til å virke svulmende og flotte, og vi lar oss imponere. På samme måte trenger
vi å få lov til å drømme og gjøre oss store tanker i blant. Stasjon
6) kan vi kalle spesialeffekter. Vi har alle en naturlig utrustning
med gaver og talenter. Når vi stiller oss til tjeneste for Gud vil
han velsigne våre talenter på en ekstra måte for at vi skal utføre
oppdraget. For å sette det på spissen, Gud har sin egen utgave
av James Bond Mission. Til sist, men ikke minst, stasjon 7) er
skjønnhet. Gud har en skjønnhet som vi ved Hans Ånd og ved

Det er en tverrkirkelig gruppe fra Telemark som arrangerer.
Vi er tilknyttet landsorganisasjonen Kvinner i nettverk. I år
hadde vi invitert talerne Siri Iversen, Berit Iversen Drivedal
og vår egen Martha Irene Eriksrød fra Skien. Siri Iversen er en
ungdommelig, forfriskende forkynner med en livsnær tilnærming til det kristne budskapet. Siri er opprinnelig er fra Treungen i Telemark. Berit Iversen Drivedal har lang erfaring fra
arbeid blant kvinner med fokus på indre helbredelse. Martha
Irene Eriksrød har tilbrakt store deler av sitt liv som misjonær
i Bangladesh. Det er spennende å høre hva tro kan utrette når
man går på det Gud sier til en. Martha Irene er den eldste av
talerne, men ikke desto
mindre trosfrisk, og hun
brenner fortsatt for å dele
sitt vitnesbyrd. Tema for
disse dagene er Fra hjerte
til hjerte.

Berit Iversen Drivedal.

Hvis jeg skulle gi deg et
kort utdrag av innholdet
i noen av talene, vil jeg
trekke fram Siri Iversen s
i tale på fredag, hvor
hun presenterte for oss et
treningsprogram med syv
stasjoner for et sundt åndelig liv. Stasjon 1) heter
barmhjertighet. Det er

Siri Iversen.
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at vi er renset, kan se inn i. Det gjør oss godt å se inn i denne
skjønnheten. Her kan vi på nytt få en fordypet kjærlighet til
han som har kalt oss. Vi blir selv forandret i denne prosessen.
Slik er det jo med kjærlighet. Hans skjønnhet vil også kunne
ses gjennom oss.
Kunstneren Hege Tveito malte bilder under flere av møtene.
Det ble gitt anledning til forbønn og samtale for de ønsket
dette. Og det var mange. Dette er det blitt en god tradisjon
for på disse samlingene. Man kan også være med å støtte Heidi
Bakers misjonsprosjekt i Mosambik. I tillegg har vi åpen kafe
og en stand med musikk og bøker og smykker fra Heidi Bakers
prosjekt i India.

Av sangere og musikere deltok Torunn Kaspara Bøe med team
og Kahtrine W. Sundstøl med team som leder av lovsangen. I
tillegg var et møte på lørdag viet til sang og lovsang anført av
Ragnhild og Arvid Pettersen, m. fl.
Nytt av året er at vi tar inngangspenger, 100 kroner per møte
for den som ikke er forhåndspåmeldt. Det var litt spennende at bare tre hadde funnet ut av den digitale påmeldingen
da fristen gikk ut. Men til vår glede så startet vi opp med ca.
120 jenter og damer på første møte. Det var sus over den oppstarten. Noe tynnere var det i rekkene på samlingene lørdag,
men vi håper og tror at det er blitt formidlet noe som går jenter
og damer til hjertet.

TAKK FOR EN FIN KONFERANSE TIL ALLE
SOM DELTOK OG HJALP TIL!

Hilsen Styregruppa

		

Tur til
Varna evangeliesenter
15. august
Tabernaklet og formiddagstreffet arrangerer tur til Varna Evangeliesenter torsdag 15.
august. Varna ES ligger i Våler kommune
like utenfor Moss, og huser Evangeliesenters
Bibelskole samt at man har plass til drøyd
50 beboere. Vi skal se på det nyoppretta
museet for Evangeliesenteret, som viser utviklingen over 30 år, samt ha omvisning på
skolen og på senteret. Det blir middag med
påfølgende sang, musikk og vitnesbyrd fra
tidligere og nåværende beboere. Tabernaklet
				
stiller med sin egen buss. Reiseledere: Ole
Bestyrer Knut Labråten
Holmen. Meld deg gjerne på allerede nå til
ønsker velkommen til
menighetskontoret tlf. 35 52 01 46.
Varna Evangeliesenter
						
torsdag 15. august.
				 Ole H.

SIDE 10

UNDERVISNING

UNDERVISNING

’’Hvor er vi
med liva våre?’’
Det er mandag og jeg sitter fremdeles
med mange gode tanker etter søndagens gudstjeneste. Det var Øyfrid Sofienlund som talte, og det gjorde hun med
stor troverdighet og til mye ettertanke.
Etter møte var det felles middag i Kafé
Seehuus og Jostein Waskaas setter seg
ned ved bordet der jeg sitter. Vi samtaler om leirstedet vårt, om den fine turen
som “formiddagstreffene” nettopp hadde
gjennomført. Da var det Jostein sa det
som jeg tror han virkelig ville få sagt.
– Helge Terje, i dag var jeg så nære ved å gå opp
å si noe i slutten av møte. Men det var sagt så
mye fint at det var vel nok, men jeg hadde virkelig noe på hjerte! Hele ansiktsuttrykket til Jostein
viser engasjement og innlevelse. Så forteller han at
det dagen før hadde vært stor dugnad på leirstedet
vårt, men gjennomsnittsalderen på dugnadsfolket
var nokså høy. Bare et par personer under 60 år.
Talen som Øyfrid nettopp hadde gitt oss var
om foreldrenes store påvirkning av barna sine.
Vi tenker av og til at det er skolen som er den
største påvirker, deretter tror vi kanskje at det er
ungdomsleder eller søndagsskolelærer. Men den
største påvirker er utvilsomt foreldrene. Vi som
foreldre påvirker barna ikke bare mens de er sm
å. Ikke engang bare så lenge vi selv lever. Vårt eksempel, våre veivalg, de ord som vi har sagt, alt
dette påvirker barna våre så lenge de lever!
Josteins engasjement dreide seg ikke om at flere
burde være enda mer aktive på dugnad. Nei, det

er om noe helt annet! Det dreide seg om hvor vi
er i liva våre. Hva er det vi brenner for? Hva er
det som engasjerer oss? Paulus skriver at for jøder
var han som jøde, for å vinne dem. For hedninger
som en hedning, for å vinne dem. For de svake
som en svak, for å vinne dem. “For alle er jeg blitt
alt, for på alle mulige måter å frelse noen” (1 Kor.
9:22b).
Paulus gir oss et eksempel til etterfølgelse. Det engasjement som Paulus hadde kan vi ikke bare kopiere, da ville det blitt mye selvstrev, mislykkethet
og annen elendighet! Like fullt er han et eksempel
for oss. Selv om Paulus er et eksempel, så hadde
også han et eksempel å se opp til. Peter skriver til
en menighet som hovedsakelig bestod av slaver,
likevel skrev han: “Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans
fotspor” (1 Pet. 2:21b). Jesus selv sa “lær av meg,
for jeg er mild og ydmyk av hjertet” (Matt 11:29).
Kjære leser, jeg orker ikke selv stadig forsøke å
gjøre de radikale forbedringer i livet mitt og da
blir det ikke riktig av meg å forlange at andre skal
gjøre det heller. Likevel, jeg tror jeg vet noe som
vil tenne en brann i hjertene våre og skape det
helhjertede engasjementet. Les litt om Jesus i
Bibelen hver dag, tenk på hans eksempel. Hebreerbrevets forfatter formulerer det slik: “Ja, tenk på
ham som holdt ut en slik motstand fra syndere,
så dere ikke blir trette og motløse”.
Resepten høres nok litt enkel ut, men Paulus lærer
oss at vi er i en utvikling. Det er Jesu bilde som
skal bli mer og mer synlig i våre liv (Gal 4:19).
Det var Jesus som ofret alt, drevet av kjærlighetens
kraft. Ja, tenk på ham!
Helge Terje Gilbrant

PINSESTEVNE I SPANIA
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Pinsestevne i Spania
Spanske pinsevenners 50-årsjubileum
I Spania heter den dominerende pinseretningen ”Asambleas de
Dios” ( dvs Guds Forsamlinger, som Assemblies of God i USA).
Vår egen menighet har ”aksjer” i denne organisasjonen ettersom
vi to, undertegnede, arbeidet sammen med dem i tidsrommet
1990-2002. Og vår egen Anne Lise Søvde studerte ved deres bibelseminar.Siden, etter videreutdanning i Norge, var hun
bibellærer ved bibelskolen i flere år.
I vår søken etter et nytt felt å satse på deltok vi i 25-års-jubileet
i 1988. Vi fant hva vi søkte: store behov og åpne medarbeiderarmer! Etter å ha tjent bevegelsen i tidsrommet nevnt foran, har
kontakten vært der, og vi ble innbudt til årets store jubileum!
Slikt kjennes godt.
50-årsjubileet ble feiret i byen Gandia, ikke langt fra Alicante.
I de 25 årene som har gått siden konferansen i 1988 har antall
menigheter økt fra ca 20 til vel 300. Dimensjonene i årets konferanse vitna om denne enorme veksten. Et telt på 4000 kvm
trengtes for å romme de om lag 3000 deltakerne. Generalsekretæren i Assamblies of God, USA, var hovedtaler.
”Alcance 2020” (betyr: Mål for året 2020) ble stadig presentert under konferansen. Det dreier seg kort fortalt om at målet
for bevegelsen er 1000 menigheter i året 2020! Det høres for
godt ut til å være oppnåelig, synes nok mange, særlig av den
eldre garde blant pastorene. Men den entusiastiske ledelsen går i
spissen og har tro for det. 2012-fasit for vekst var 40 nye steder
med eid eller leid forsamlingslokale og 90 steder som ble regelmessig besøkt med evangelisering. Fortsetter det slik, er det jo
ikke umulig.

Etter at Anne Lise og vi sluttet som lærere der er utviklingen av
bibelskolen utrolig. Seminaret er nå blitt teologisk fakultet på
høyskolenivå. Studentene kan oppnå stipend fra staten som alle
andre studenter i landet. I dag er det 70 heltidsstudenter ved
fakultetet, og et enda større antall er såkalte ”online-studenter”,
hva vi kaller fjernundervisning. Hundrevis av andre studerer
i sine lokale menigheter, det hele administrert og evaluert fra
fakultetet i La Carlota (Cordoba). Denne veksten som vel må
kalles eksplosiv, har skjedd etter at seminaret fikk spansk studierektor på heltid, noe som viser at bevegelsen satser sterkt på
teologisk skolering.
For å være ærlig var det noe husmannsaktig, litt smålig over
Asambleas de Dios da vi lærte dem å kjenne i 1990. Ingen sans
for misjon, unyansert kritikk av den katolske kirka og konkurranse-mentalitet overfor andre evangeliske samfunn. Hva er
det som har skjedd? Misjon i Afrika, Europa og Sør-Amerika
er en del av dagens status. Sterkt engasjement i Bibelselskapet
og felleskristne organisasjoner taler om større vidsyn… og
aksept.
Jeg gjetter at mange av leserne tenker: Hva med den økonomiske krisa i landet? Det er jo stort sett hva vi hører om og tenker
på i forbindelse med landet Spania. Ordet krise ble ikke nevnt
under konferansen. Når vi samtidig vet at mange menigheter har
store hjelpetiltak på gang for fattige og innvandrere, skjønner
vi at fokus er riktig, at tro, optimisme og arbeidsvilje preger våre
spanske søsken. Vi gleder oss med dem over framgangen og
over at vi som menighet fikk være med i en periode.

La det vi ser spore oss til fortsatt, og økt, misjonsinnsats. Det bærer frukt!

SIDE 12

MISJON

Døden jaget på dør i Nyakatch, Kenya
Dette var et helt annet møte med familien ”vår” :-)

I dag har jeg altså vært på hjemmebesøk med sårskift på arbeidsplanen. Under litt annerledes forhold enn i Norge. Sittende på
knærne ute på gresset, og ikke noen sterile medier her nei, men
med absolutt ok utstyr! Først assistert jeg, deretter tok jeg over
og Priscilla assisterte meg. Nyttig lærdom.

Ved det første besøket Priscilla var der, fjernet hun nekrosen,
pusset og renset skikkelig opp med skalpell og pinsett inntil hun
kom ned på friskt vev. Hjelperne hennes forsvant en etter en
pga vemlemager og forferdelig lukt. Det var noe av det verste de
hadde opplevd, og var dårlige i flere dager etterpå. Sykepleieren
selv har vært borti masse, så hun stod på. Sårskift 2 ganger i
uken de første ukene, deretter 1 gang i uka. Bredspektret antibiotikakur, lokal antibiotika blandet med sukker (ja farin) ble
strødd rett i sårene. Tålmodighet og kunnskap har gitt resultat.
Priscilla og kona har virkelig stått på og vært utmerket sykepleier
og pleiemedarbeider under kummerlige kår (etter våre standarder å dømme).

Med enkle midler, kløkt, erfaring så er de virkelig løsningsorienterte her nede! Der har vi nordmenn virkelig noe å lære av dem.
Ungene løp rundt, naboene så på. Ingen blygsel å spore. Sårene
har grodd fint siden sist jeg så dem. Ingen lukt, nekrose eller
puss. Fine rene sår. Fortsatt var de store men kunne se at de
hadde minket i størrelse og dybde.

I følge alle jeg har pratet med her nede, og som kjenner denne
familien og historien deres, sier at det er et mirakel at jeg besøkte
denne familien i oktober. Hadde jeg ikke vært der og sett nøden,
hadde Walter ligget 6 fot under jorda nå. 6 barn hadde vært
foreldreløse, enken hadde sittet igjen alene med ansvaret, uten
at noen hadde tatt tak for å hjelpe henne. Måten vi ble tildelt

Walter lå ute på gresset under et tre med minstejenta Sheila på
armen og ventet på oss. Stemningen var god. Han pratet og lo,
slengte litt ”sleivspark” til sykepleierne som skulle stelle sårene.
Dvs både til Priscilla og meg.

MISJON
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familien på taler også sitt at det var her jeg skulle komme.
Jeg tror jeg ser en rød tråd i det hele….
Jeg kunne ikke la være å kjøpe en seng til Walter slik at han kommer seg opp fra bakkeplan. Dette fordi han nå lå på et fuktig
jordgulv og frøs selv med tepper over seg. Ikke bra for sårtilhelingen i det hele tatt.
Etter en hjemmelaget lunch med kylling og chapati satt vi ute
på gresset og småpratet. Ungene kravlet rundt far og han var så
kjærlig og tålmodig! Ballen og ringspillet ble godt mottatt av
både voksne og barn :-)
Det var godt å se at ungene kunne leke og ha det gøy. At de får
lov til å være barn. At de ikke var redde for far lenger, men kunne
gi ham en klem, sitte tett inntil ham. Krype rundt på matten
hans. Kateterposen bare flyttet de rund som om det var det mest
naturlige ting i verden. Mor smilte og hadde lagt på seg litt,
også hun lot seg lure både til volleyball og ringspill :-) Smilet og
latteren satt løst. At de kaller minstejenta si Sheila for Mie etter
barnebarnet vårt, er tegn på at de setter pris på fadderfamilien
sin. Alt dette gledet hjertet mitt vanvittig! En familie hvor latter
igjen hadde kommet inn i hjemmet. Ikke minst håpet om bedre
tider.
Priscilla har virkelig gjort underverk der ute på landsbygda. Hun
har hatt lange samtaler med begge to, hatt opplæring i hygiene,
sårskift, kosthold, og vært en psykisk støtte gjennom en vanskelig tid. Hvem hadde vel ikke pakket snippesken og reist sin vei?
Men hun har fått dem til å tro på løftet de gav som ektepar,
veiledet dem ved å synliggjøre problemene, fått dem til å snakke
sammen. Det virket som hun var en av familien og det gledet

meg! Da jeg møtte Priscilla på kontoret i dag hadde hun med seg
familiens datter nr 4, hun hadde vært på ”ferie” en uke sammen
med jentene til Priscilla. Blid som en sol satt hun bilen da vi
kjørte til hjemmet deres.
I dag er jeg bare glad for at jeg fikk oppleve at en familie har
kunnet komme opp av en mørk sump.
Dette helsearbeidet har satt i gang mange prosesser, og
Prosjekt Gatebarn i Kenya (Jan’s Academy) har spennende
planer om åpning av sykestue i Nyalenda-slummen fra høsten
av. Les gjerne mer på www.prosjektgatebarn.no eller følg oss på
www.facebook.com/prosjektgatebarn
Anne-Stine Reidarsen
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Kallet
Min første tur til Kenya var tidlig i 1997 med Jan Kristensen som leder for en gruppe fra Tabernaklet. Turen gjorde et
sterkt inntrykk på meg og førte til at jeg neste år dro dit igjen
sammen med en venninne. Mens vi var i faste og bønn på
Thessalia Misjonsstasjon for å få frigitt en container som Jan
tidligere hadde sendt, hendte noe helt spesielt som jeg aldri
kommer til å glemme:

deretter inne på soverommet til en av kvinnene i menigheten.
Jeg fylles av glede og takknemlighet, og opplever at livet er
spennende.

Vi er framme sent på kvelden, og min første overnatting blir
hos pastor Daniel Osoi. Jeg sover i stua, og midt på natta får
jeg besøk av selveste hanen opp i senga mi! Men hva gjør vel
det – Jeg er hos maasaiene!

Snart er møtene over, og vi gjør oss klare til å dra, mine
3 maasaivenner og jeg. Men så kommer pastoren på stedet bort
til en av oss. Han ser svært lei seg ut og virker veldig bekymret. Hva er galt, tenker jeg. Så får jeg vite at kona er i fødsel.
Hun var innlagt på fødestua for 5 dager siden. Men så stoppet
det hele opp. Hun ble sendt hjem. Og nå har hun ligget mer
eller mindre med veer disse siste dagene. Jeg ønsker bare å dra
avsted, vil ikke blande meg inn i dette og tenker at de har
sine ritualer i forbindelse med fødsler, som jeg slett ikke kjenner til. Litt etterpå kjører vi avgårde. Men vi stanser etter å ha
kjørt ca 500 m. Ingen av oss hadde ro til å fortsette kjøringen.
Vi bestemmer oss for å ha en bønnestund der i bilen. Med
det samme vi begynner å be, vet jeg det: Jeg bare må tilbake
og hjelpe kona til pastoren som ligger og lider. Jeg åpner bildøra og springer det forteste jeg kan opp til hytta der hun ligger. Jeg blir vist utgangsdøra, kommer inn i en smal gang der
4-5 sørgmodige kvinner sitter og venter. En av dem ammer et
lite spebarn. Hun peker på soveromsdøra. Jeg banker forsiktig
på og stikker hodet litt innenfor. Der ligger hun, den fødende,
blek, uttørret og sliten. Da hun ser meg, tennes et glimt av håp
i de sorgfulle øynenes hennes. Øyeblikkelig vet jeg hva jeg skal
gjøre: «Har dere en kniv?» spør jeg. Straks får jeg en bitte, bitte
liten kniv. Jeg virker dreven der jeg står, er så sikker på det jeg
skal gjøre. Jeg undersøker fødselsåpningen, snitter litt der med
kniven. På dagligspråket kalles det å «ta vannet».

Tidlig neste morgen går jeg til kirken like ved, alene, og sier
til Gud: «Hvis du virkelig mener at jeg skal gå til maasaiene,
så må du la meg få oppleve noe helt spesielt som jeg aldri før
har opplevd.»
Straks etterpå er vi igjen på farta, ut i bushen til et lite maasaisted som heter Samuli. Jeg bruker flanellograf, og forkynner
både for voksne og barn, først i kirken der, så på førskolen og

Da skjer det: Fødselen starter på nytt, livmoren trekker seg
kraftig sammen. Jeg står og trykker og presser og oppmuntrer
den fødende til også å trykke. Det går ikke mange minuttene
før jeg ser hodet til barnet i fødselsåpningen, så kommer den
ene skulderen fram. Jeg støtter den forsiktig og hjelper til med
den andre skulderen. Og så – så står jeg med en flott liten
guttebaby i hendene........

Det er natt. Jeg sover i min dypeste søvn, men plutselig våkner
jeg av at jeg hører en stemme som klart og tydelig sier: Signe,
gå til maasaiene. Jeg setter meg i senga for å se etter hvem det
er som sier det, men ser ingen, så jeg legger meg til å sove igjen.
Da hører jeg den samme stemmen: Gå til maasaiene. Jeg er
helt sikker. Det er Gud som taler til meg.......
De neste månedene forbereder jeg meg på å dra. Evangelist Jan
Ernst Gabrielsen blir min reisekamerat fra Amsterdam. Vi drar
nord i Kenya, så skilles vi i Nairobi. Jeg blir alene i pinsevennenes hovedkvarter FPFK. Der forteller jeg til alle at jeg skal
til maasaiene. De smiler, og de nikker. Slik blir jeg stående i
5 timer ute på gårdsplassen med en stor koffert på hver side
av meg og bare vente på at noen skal ta meg til Maasai-land.
Tilslutt skjønner maasaien Immanuel Kisemei alvoret. Han
skaffer en bil, og snart er vi på veien til «det lovede land».

MISJON

Et stort mirakel har skjedd! Kvinnene ute i gangen hører
den nyfødte som gråter. De springer ut av huset og roper
ut nyheten til pappa’n og de andre, og jeg hører jubelbruset
utenfra!
Jeg gir barnet til mormoren som vasker og steller det. Så blir det
lagt til brystet til den lykkelige moren. Nå kommer reaksjonen
hos meg: knærne mine skjelver som et aspeløv. Jeg er stum av
undring og går ut for å få luft og roe meg. Da sier en eldste:»
Hva heter mannen din?» Denne gutten skal ha det samme navnet» Og slik ble det. Jeg fikk den største og flotteste høna i gave,
og nyheten spredte seg som ild i tørt grass. Overalt ville de ha
besøk av den hvite «engelen» fra nord. Men jeg visste hva

SIDE 15

det var: Det var
Gud som hadde
bedt meg gå.
Det var Hans
vilje å bruke
meg der. Jeg
hadde bedt om
et tegn, jeg fikk
det. Riktignok
er jeg sykepleier, men da jeg
hadde praksis på
fødeavdelingen,
var det ingen
kvinner som fødte. Jeg hadde aldri assistert ved en fødsel........
Gud er uendelig god! Etter denne hendelsen var jeg velkommen overalt, til å hjelpe, til å undervise, til å forkynne,
til å be for syke.
Nå er jeg nylig kommet hjem fra Kenya, har møtt den «lille»
gutten som jeg tok imot den 11. juni 1998. Han kaller meg for
mamma, og det er stort!
Veslemøy Andervik fra Stathelle Pinsemenighet, Andrea Stykket fra Tabernaklet og Marthyna fra Polen var med meg denne
gangen. Vi fikk ved Guds nåde være til stor velsignelse. Vi har
mange prosjekter i Maasailand og andre steder i Kenya. Og jeg
spør dere som leser dette, om å be for oss og vårt arbeid der.
Må Gud velsigne dere alle.
Mvh Signe Søvde

		

Olav Strand 95 år
Olav Strand rundet 95 år den 29.05.13. Han er en av menighetens eldste,
men han er sprek som få. I en alder av hele 92 år ble han døpt og tillagt
Pinsekirken Tabernaklet! Ikke dårlig, det vel!
Olav er opprinnelig fra Lunde, men flyttet til Porsgrunn i 1952, der han siden
har bodd. Han ble gift med Astrid, som døde for 12 år siden. Sammen fikk
de to barn, ei datter som bor i Oslo og en sønn som bor på Brattås. Olav har
også 5 barnebarn og 1 oldebarn!
- Det var vært tungt de siste 12 åra alene, jeg savner kona, sier Olav.
Som pensjonist har helsa vært stabil og god, men selv mener han at han
”dabba litt av” etter fylte 80 år (15 år siden). I vinter hadde han en periode med sykdom. Han sliter med pusten og med tretthet. Sist han var hos
legen ble det ikke funnet noe spesielt. Det må bare være alderdommen,
sa legen. Men alderen tynger ikke mer enn at Olav fortsatt kjører bil. Nylig
fornya han sertifikatet sitt for enda en periode! Snakk om sprek pensjonist!
Olav Strand er fast inventar på Annerledeskvelder. Der sitter han ved sitt faste
bord, sammen med den faste ”gjengen”. – Jeg trives så godt på disse kveldene,
så hit må jeg bare dra hver mandag. Og så er det så fint å treffes her, det er jo
mye bedre enn å sitte hjemme. Sier Olav, som har vært en troende hele livet.
Det er trygt og godt å ha Jesus med på livsveien.

Vi gratulerer Olav Strand med
95-årsdagen, og ønsker ham
Guds rike velsignelse videre i livet!
					
Ole Holmen
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HILSEN FRA ØST

Hilsen fra øst
Kjære Ingjerd og alle søstre og brødre i misjonskomiteen.
Guds fred!
Tusen takk for deres tjeneste. Takk for stor åndelig hjelp ikke
minst materiell fra deres menighet. Vi setter stor pris at dere
er trofaste i samarbeidet med Filadelfia gjennom i mange år!
Takk for støtten til Igor Torovskiy, Vjarcheslav Bezv og Sergei
Rozsadin. På grunn av støtten kan brødrene være mere effektive i tjenesten. Vi ser Guds velsignelse over tjenesten ikke
minst på grunn av deres bønn!
Må Gud velsigne dere. Ønsker dere en God Jul og
Godt Nyttår!
Hilsen pastor Anatoliy på veien av Filadelfia, Kiev

å få tillit og blir mer villige til å lytte til forkynnelsen.
Gud tar bort hindringer.
Nylig, gjennom ulike spennende situasjoner, åpnet Gud
hjertene til skolens administrasjon.
Vi har gudstjeneste 3 ganger i uken, samles i privathus.
Det kommer ikke mange mennesker (ca. 15) og blant disse
som regel 4 ikke troende. I tillegg gir Gud mulighet å forkynne
til mennesker som ikke har hørt om Jesus tidligere.
Vår bønn til Gud og behov — å få mer kraft av Den Hellige
Ånd.
Takk for deres stor hjelp til vår tjeneste og vår familie!
Takk for deres bønner
for åndelig og økonomisk støtte!
Må Herren velsigne deres liv og tjeneste!
Hilsen fra familie Turovsky: Igor, Dana og våre barn
Nastya, Vova, Ira, Bogdan, Nazar, Miroslav.
Kiev area.
Vasilkovsky området.
Lansby Velika Olshanka.
Kirke ”House of the Gospel».

Kjære norske venner.
Fred!
Vi takker Gud for hans kjærlighet, barmhjertighet og velsignelser som han sender for oss alle. Takk Gud for tjenesten
Han har gitt oss i landsbyen vår.
I begynnelsen av november 2012, har Gud hjulpet oss med
å registrere vår menighet i landsbyen vår. Nå har vi juridisk
status. Vi har valgt navnet - ”. House of Gospel” Det er fortsatt noen små ting som må løses som er knyttet til prosessen
av registrering. Det er interessant og stort at ikke-kristne har
støttet oss og har sagt at landsbyen vår trenger en protestantisk
kirke! Dette er et veldig godt tegn! Dette viser at arbeidet og
tjenesten åpner menneskers hjerter for Guds ord. De begynner

Kjære søstre og brødre i Herren!
Tusen takk til dere for materiell hjelp for meg og familien.
Dette var fint å ha dere på besøk i menigheten vår. Min oppgave i menigheten er musikal tjeneste. Vi har flere team som
synger i menigheten og andre steder hvor vi er invitert. Spesielt
dette året har vi hjulpet til å starte en ny utpost, menigheten
i landsbyen Vilsjanka.
Akkurat nå er vi opptatt vi med å lage programmet til jul.
2. juledag skal vi ha åpen konsert, hvor alle er velkommen til å
høre julesanger.
Vi takker Gud for deres forbønn og økonomisk støtte.
Må Gud velsigne dere rikelig . Vi ber for dere.
Hilsen familien Rozsadin
Kjære menighet i Tabernaklet!
Alltid takker jeg min Gud for dere. Takk for deres materielle
hjelp til vår tjeneste for Herren.
Jeg fortsetter min tjeneste som ungdomspastor i menigheten
Filadelfia. Hver lørdag har vi ungdomsmøter. Gud har åpnet
dører for oss på skoler og universiteter. Vi leser leksjoner og
kan invitere studenter til menigheten. Ungdommene er aktive i
forskjellige tjenester i menigheten.
I sommer hadde vi hatt teltleir for tenåring og ungdommer.
Flere har sagt ja til Jesus under denne tiden.
En gang til, tusen takk for at dere er våre medarbeidere.
Ønsker Guds velsignelse over dere!
Hilsen familien Bevz

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

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.

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

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

Fredag 19.07
kl. 10.30: Panelsamtale. Tema. ”ER det behov for revitalisering og nyplanting av menigehetr 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: Konsert med Radiate. Appell Simon Johansen.

Egil Svartdal.
Onsdag 17.07
kl. 10.30: Bibeltime. Egil Svartdahl underviser.
kl. 15.00: Evangeliesenteret og Ole Holmen.
Sang og vitnemøte.
kl. 19.00: Kveldsmøte. Egil Svartdahl taler.
Evangeliesentermusikken.
kl. 22.00: U-møte. Egil Svartdahl taler. Challenge.
Torsdag 18.07
kl. 10.30: Bibeltime. Egil Svartdahl underviser.
kl. 15.00: Seminar. Viggo Clausen. Tema: Tro på
hjemmebane.

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: U-møte. Bruno Knutzen taler Radiate.
Søndag 21.07
kl. 11.00: Gudstjeneste m/ nattverd. Willy K. Dahlskås.
Arvid Pettersen m.fl.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Telemarksstevnet 2012.
Mvh
Helge Terje Gilbrant, stevneleder
Ole Holmen, stevnekoordinator
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Vi hilser på...

Kjære alle!
Mitt bidrag til - Vi hilser på - -, anser jeg nå som fullført.
Med disse linjer vil jeg takke for det gode samarbeidet,med redaksjonen, gjennom
disse 10 årene!
Jeg ønsker også å uttrykke min takk til, først og fremst alle som villig har stillt opp
- ofte på kort varsel,og ikke minst til dere lesere
og de tilbakemeldinger noen har gitt.
Så gleder jeg meg til å se hva som vil skje videre, og det utelukker vel heller ikke at
jeg også lar høre fra meg ved en annen anledning.
Men nå er det først og fremst deg - vi vil høre fra!
Med ønske om Guds velsignelse
							Roald Heiberg

Jan Fred Bjørfjell (1939–2013)
Fra Skien og Alta til Rineralta
Misjonæren, trubaduren, barnevennen og nomaden Jan Bjørfjell er kommet hjem etter lang tids sykdom. Han døde i
Riberalta i Bolivia den 24. april i år og ble begavet der dagen
etter, som skikken er på de kanter. Et aktivt, variert, spennende, til tider turbulent, aldri A4-liv, har gjort fra seg den
jordiske etappen.
Jeg har kjent Jan helt siden han, som meg og mange andre, var
sivilarbeider hos Alma Halse i starten av 1960-tallet. Der opplevde jeg nomaden (det er langt fra Skien til Alta!), trubaduren med sin gladsang og eminente gitarspill, og barnevennen
som engasjerte seg i søndagsskole og barnemøter i stor stil.
Og etter hvert skjønte vi også at det gikk mot et liv i misjonstjeneste. Ada, Jans ledsager og medarbeider gjennom et langt
liv, dukket opp og det ble full klaff fra første stund.
Neste gang vi møttes var det en halv jordomseiling fra Alta, i
Bolivias jungel. Utrolig nok var min Liv og jeg kommet dit
like før Jan og Ada. Jan var vår menighets utsending. En kort
periode ble de i Gonzalo Moreno, men det var ikke plass eller
behov for dem i det lille og avsondrede småstedet, så veien,
dvs elveveien medstrøms, førte dem til Riberalta. I denne
forvokste landsbyen grunnla de Betania-menigheten. Det viste
seg å være strategisk svært heldig å satse på Riberalta. Stedet har
vokst enormt og er i denne grissgrendte delen av Bolivia for
storby å regne. Evangeliet fikk etter hvert prege byen og preger
den i dag. Betania har blitt til et dusin menigheter i området.
Hovedmenigheten driver skole, internat, radioarbeid, bokhandel og egen TV-stasjon. Mange andre misjonærer har vært
der i kortere og lengre tid og hjulpet til. Grunnarbeidet var det

Jan og Ada som utførte, og det er nok de
som til sammen har
vært der lengst. Med
misjonærer som kom
og gikk måtte gode,
talentrike lokale krefter nødvendigvis vokse fram for at det kunne
bli det store arbeidet det er i dag.
Siden pionertida i Bolivia og mens familien stadig vokste,
bodde de i Finnmark, Sverige, Skien….og de siste årene igjen
i Riberalta. Den store flokken av biologiske barn, adoptivbarn
og fosterbarn finnes på forskjellige steder i Norge og Sverige
i dag.
Jan fikk ganske tidlig en skrantende helse. De siste årene
hadde han vanskelig for å bevege seg og taleevnen forsvant
gradvis. Ada og Jan valgte å flytte tilbake til Riberalta og bodde
der sammen i sju år. Vi besøkte dem for tre år siden. I det
store, luftige og vakre huset de har der, var det liv og røre alltid.
Mange barn og unge som hadde det vanskelig på en eller flere
måter, bodde hos dem. Barnevennen Jan trivdes uendelig mye
bedre her enn han ville ha gjort på institusjon i Norge.
Her fikk han leve et maksimalt godt liv, og her fikk han
sovne inn i armene til sin kjære Ada. Vi fikk ikke være tilstede i
begravelsen. Desto viktigere og riktigere at en stor skare av
bolivianske venner fulgte han til det siste hvilestedet her på
jorda. Fred over Jan Fred Bjørfjells gode minne.
Ivar Aas
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ANNONSER

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

En verdig begravelse
VAKTTELEFON
fjerner ikke sorgen,
men
HELE DØGNET:
gjør den enklere
bære.
35 52å 49
00

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
Egen parkeringsplass
Internett: www.norrman.no
jdn@norrman.no
*Mail:
Vi besørger
alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Tlf. 35 52 56 33 - 909 89 484

Knut Aas ............ 906 70 726
Jan Alfsen .......... 917 18 790 Jon R. Lassen ... 952 24 077
Tov Flatin........... 911 86 612 Frid Alfsen ......... 907 83 369

SORG

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

www.gsb.no
Knut døgnet
Aas ............ 906 70 726
Behjelpelig hele

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790 Jon R. Lassen ... 952 24 077
Tov Flatin........... 911 86 612 Frid Alfsen ......... 907 83 369

Tlf

35 52 49 00

Ledig plass
for annonsører
Hesselberggt. 1, Skien
Tlf. 35 53 00 25 - Fax 35 53 31 60
www.kristeligbokhandel.no

På oppvarmingsutgiftene
RENSER LUFTEN FOR 99% AV
ALLERGENER, VIRUS OG MIDD

MEGET LYDSVAK

Tsjernobyl-aksjonen
Menighetens arbeid i Ukraina

Otto Halvorsen

- Gatebarnsenter - Humanitær hjelp
Fadderbarn og Evangelister
- Mottar rene/hele klær/sko
- Dødsbo hentes
Kværndalen
Tlf. 916 31 118 - 909 32 292

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

Tlf 40 40 18 22

Vil du bli fadder for
et barn i Kisumu, Kenya?
Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

Har du behov for å leie:
- kontorlokaler - forretningslokaler
- industrilokaler
Ta kontakt med:

KONTORBYGG 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

B-postabonnement
Returadresse: Pinsekirken, Tabernaklet, Skien, Cort Adelers gt. 5, 3722 Skien

ilssen AS

Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS

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

