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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
Fra 01.01.-14 Vidar Tellefsen
Barnepastor:  Carina Arca
Ungdomsleder:  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

Misjonærene våre: 
Tyskland: Even Walther og Lill Grüner 

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!

tabernaklet 
og misjonen 

’’Oppdrag eller opplag?”
Det var Jostein Janøy som på årets 
vårtur til leirstedet vårt i Fyresdal 
brukte ordspillet: “Vi har ung i opp-
drag, men vi eldre skal ikke være i 
opplag”. Et morsomt ordspill som jeg 
ikke helt klarer å glemme, selv om  
jeg nok tror at sett som gruppe er det 
vel de eldre som sist trenger å føle  
seg truffet. Oppfordringen om ikke å 
være i “opplag” er like aktuelt for oss 
alle, uansett alder!

Flergenerasjonsmenigheten
Apostelen Johannes skriver i 1. Joh. 2:13 ff. om både de eldre 
(fedrene) og de unge, og han har noe spesielt å si til begge 
gruppene. Dersom en generasjon er i “opplag” så er menig- 
heten ikke lenger en flergenerasjonsmenighet. Da har det vært 
en “krig” mellom generasjonene og de som er i opplag var den 
generasjonen som tapte. Men den generasjon som er alene til-
bake er nok like fullt tapere. En generasjonskonflikt kan aldri 
gi en vinner, enten vinner vi alle eller vi har alle tapt! 

“Dere eldre”
Johannes skriver til de gamle og løfter frem deres styrke. 
Fedrene fikk ros for sin erfaring.  De hadde levd lenge nok til 
å skjønne hvordan ting begynte. Deres erfaring var grunnet 
i deres personlige kunnskap og fellesskap med Herren. 
De hadde en stabilitet som var nødvendig, de var ikke i 
“opplag” men midt i tjenesten.

“Dere unge”
Når Johannes skal beskrive de unge tar han frem deres styrke: 
“Dere er sterke – Dere har seiret over det onde”. Det er noe 
med ungdommelig styrke, entusiasme, begeistring, kompro-
missløshet, det er noe som særlig hører ungdommen til. 
En menighet uten ungdom er en menighet med savn. 

Hva med oss?
Vi er en flergenerasjonsmenighet, antall barn på søndags- 
skolen og antall medlemmer over 70 år viser det. Vår oppgave 
er å forvalte dette, og jeg tror vi må fortsette slik vi gjør. 
Vi må fortsatt gi hverandre rom. Jeg er full av takknemlighet 
når jeg ser de eldre glede seg over InTheLight og jeg er også så 
glad når jeg ser begeistringen hos de unge over at noen av de 
eldre komme en tur på ungdomsmøtet. Og de eldre kommer 
ikke for å lide, men for å glede seg over de unge. Å gi hver-
andre rom betinger at det ikke er for trangt. Paulus skriver: 
“Dere har stort rom i hjertet vårt. Dere har det ikke trangt 
hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt”. Og dermed 
er fasiten gitt til oss. En flergenerasjonsmenighet er en 
menighet med romslige hjerter, og slik vil det alltid være!

Helge Terje Gilbrant
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Frist for innlevering av stoff til nr 3/2014 er 15. august 2014

ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

80 år:

Marie Pedersen 23.07.14

Dagny Adele Hagen 10.08.14

Richard Normann Jensen 15.08.14

75 år:

Bjørg Wikheim 19.07.14

Hroar Martin Westland 05.08.14

70 år:

Jarle Hauglid 26.07.14

Jorhild Singstad 06.08.14

Kaarlo Eljas Honkanen 11.09.14

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødsels-
meldinger lenger. Foreldre må derfor 
sende melding til oss. Husk person-nr.)

Barnevelsignelse:
Sigurd Ward 11.05.2014

Døde:
Ragnhild Birkelund,  28.02.2014
Ulefoss 
Gerd Synnøve  13.03.2014
Johanne Gundersen 

Døpte:
Lill Cathrin Samuelsen  02.03.2014
Andersen 
Vegard Bøe Rusti 19.02.2014
Kristine Bøe Rusti 19.02.2014
Jan Yngvar Alfredsen 11.05.2014
Ole Lauritzen 11.05.2014

Nye medlemmer:
Lill Cathrin Samuelsen  02.03.2014
Andersen 
Vegard Bøe Rusti 09.04.2014
Kristine Bøe Rusti 09.04.2014
Helbjørg Olufine Jenssen 27.04.2014
Jan Yngvar Alfredsen 11.05.2014
Ole Lauritzen 11.05.2014

Hva skjer i Tabernaklet
 Sommerprogrammet for Tabernaklet er følgende:
 Søndager kl 11.00 Gudstjeneste.
 Tirsdager kl 11.00 Bønnens time.  
 Onsdager kl 19.00 Sommerkveld.
17. august Kl. 11.00 Samlingssøndag.
22.-24. august Kick-off menighetsweekend i Fyresdal.
7. september Besøk av Even Walter Gruner, Evangeliekoret
14. september Storsøndag, Helge Terje Gilbrant taler.
 Michael Mizidi og Espen Gjeldstad Gundersen s
 synger og spiller.
2. oktober Seniorfest
16.-18. oktober Sammen for Skien i Gulset kirke. Egil Svartdal taler.

     15.-20. juli:   Telemarkstevne i Fyresdal.
     22.-24. august:   Kick-off Weekend i Fyresdal.

Barnevelsignelse 11. mai:  Sigurd - foreldre, Signe og Marius Ward.

MENIGHETSKONTORET

Kontortid tirsdag til torsdag: 
kl. 10.00 – 14.00.

Tlf.: 35 52 01 46

Kontakt oss. Vi hjelper deg!

VELKOMMEN 
TIL PINSEKIRKEN 

TABERNAKLET, 
SKIEN !

Kick-off weekend
22.–24. august 
i Fyresdal
Meld deg på via sms på tlf.nr. 
930 92 883 så fort som mulig. 
Førstemann til mølla gjelder her.
En brosjyre med priser og annen 
nyttig informasjon ligger på 
Tabernaklet og på Tabernaklet 
hjemmeside (www.tabernaklet.no).
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BARN OG UNGE

Kardemommefest 
i barnehagen
I år har barnehagen hatt  et tema om Torbjørn Egner og figurene i Kardemommeby. 
Fortellingen og sangene er kjent for de fleste og mange av barna har vært i 
Kardemommeby i Dyreparken i Kristiansand.

Vi lagde et skuespill og dramatiserte scener fra fortellingen. Vi fant ut at det vi hadde 
øvd så mye på, måtte vi vise til foreldrene.

På forhånd hadde vi laget og malt kulisser, som trikken og 
huset til røverne og  huset til tante Sofie. Barna gledet seg  
og vi inviterte vennskapsbarnehagen vår Betanien Hospital 
barnehage til generalprøve noen dager før foreldrene skulle 
komme.
27. mars var foreldre og søsken invitert til pølsefest i barne- 
hagen først og etterpå ble det forestilling på loftet med små og 
store. Politimester Bastian ønsket velkommen og dermed var 
vi i gang. Trikkefører Syvertsen, dyrene i byen, røverne, tante 
Sofie, Kamomilla ble vi kjent med.
Det å se stolte foreldre og tindrende barneøyne en slik kveld, 
er øyeblikk som mange vil huske lenge.
30. april hadde vi samme forestilling  for  inviterte beste- 
foreldre og oldeforeldre. Dette var på formiddagen og vi er 
kjempeglade for at mange tok seg tid til dette. Det er ikke 
vanskelig å se at barna er stolte når de får besøk i barnehagen.

Hanne K. Taranrød

SIDE 4



BARN OG UNGE

Sommeren nærmer seg og jeg ser tilbake på et ”skoleår”  som 
barnepastor. Jeg tenker på … så mye som har skjedd dette  
året …. så mange som gir av seg selv til dette arbeidet ………. 
Så mange flotte barn jeg har blitt kjent med. Jeg er så takk- 
nemlig!

I vår menighet har vi et levende barnearbeid. Faste aktiviteter 
som går fra uke til uke og store enkeltarrangementer som sam-
ler mange. Vi er en levende menighet.

Som barnepastor får jeg stå foran mange mennesker og lede i 
bønn, og sitte med et lite barn på fanget, fange blikket og dele 
smil. 
Jeg får samtale med barn og tweens som har mange spørs- 
mål om livet, om Gud og om vennskap. Dele sorger og små 
kjærlighetshemmeligheter. Be sammen med barna for deres  
familier, deres lærere, deres venner, deres vanskelige valg … 
skal/skal ikke?

Jeg får sitte på bønnemøtet med de eldre, som med engasje-
ment ber for barna, foreldre, familier, ledere og for konkrete 
navn på mennesker jeg minner dem om.
Jeg får se barn og voksne gå inn i lederoppgaver, vokse på  
ansvaret de er betrodd og prøve ut sine ideer og talent.

En menighet er et fellesskap. Et fellesskap av helt vanlige men-
nesker som har Jesus til felles. Vi deler livet med hverandre. 
Jeg tenker at det er viktig å bygge på det Jesus formidlet til oss. 

Barnepastor Carina Arca.

Jesus valgte å ta barna til seg. 
Han velsignet dem. 
Han ga dem verdi. 
Han satte de foran disiplene og sa – 
bli som barn, ta imot Guds rike som dem. 
Vi har mulighet til å følge Jesu eksempel. Se barna. 
Velsigne barna.
Gi barna verdi. 

Egentlig tenker jeg at det handler om å se hverandre, små og 
store. 

Inni oss er vi voksne litt som barn,  med behov for å bli sett, 
velsignet og få bekreftet vår verdi i oss selv. Jesus gjør det.  
Han elsker oss.

Følg Jesu eksempel …. og god sommer!

Småtanker 
fra barnepastoren

Sommer-
leirene
Nå nærmer sommerleirene 
seg for barn fra 2.–4. klasse 
- miniorleir og 5.–7. klasse - 
juniorleir.
Det blir lek, aktiviteter, 
bading, møter, gruppesam-
linger, nye venner, sol og 
sommer!
Denne gangen kjøres leirene 
samtidig. 20. juni–24. juni. 
Om det er noen som skal 
begynne i 2.klasse og modne 
nok for leir, er de velkomne 
også:)
Leirprestene blir i år Gulla 
Borgehaven på miniorleir og 
Carina Arca på juniorleir.
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UNDERVISNING

Til høsten skal vi i Tabernaklet ha et  
tydelig fokus på bønn. Vi ønsker å opp-
muntre til å ta en stund, gjerne 15 mi-
nutter, i stille bønn og refleksjon – noen  
minutter der Gud kan tale til oss gjen- 
nom ordet sitt. Vi vil ikke løfte frem  
ambisiøse og urealistiske mål, men med 
frimodighet peke på verdien av “den lille 
stunda” innfor Herren. Vi tror det kan  
gjøre den store forskjellen!

Det var på Led-13 at Bill Hybels fortalte om en 
vane han hadde begynt med for mange år siden. 
Det var å sette seg godt til rette i den beste stolen 
han hadde. Der satt han i 15 minutter, leste litt 
i bibelen, tenkte på det han hadde lest og ba. 15 
minutter, hver dag, uansett om han var på reise 
eller hjemme.
En yngre forretningsmann, Tom, kom en gang til 
Bill og sa at det var umulig for ham å ta tid til 
15 minutter i en stol hver dag, livet var alt for 
hektisk. Bill svar ble forståelig nok ikke så godt 
mottatt, alt Bill sa at han som oftest fikk tid til 
det som var viktig for ham. For å gjøre en lang 
historie kort. Tom gikk på byen og kjøpte seg den 
beste stolen han kunne finne, plasserte den foran 
vinduet med den beste utsikten, laget seg en god 
kopp kaffe og begynte å stå opp ca. 20 minutter 
tidligere. Disse daglige 15 minuttene i godstolen 
forandret livet til Tom.

Bønnelengsel
Jeg tror at det normale for alle som tror på Jesus 
er å lengte etter et enda nærmere fellesskap med 
Han de tror på. Like fullt er det så mange som 
synes det er vanskelig å få til et fast andaktsliv.  

Vi kan forklarer det på så mange måter, men for-
klaringene blir fort unnskyldninger. Jeg tror vi skal 
legge bort alt av både unnskyldninger og dårlig 
samvittighet. La oss med frimodighet erkjenne at 
vi innerst inne lengter etter mer tid med en åpen 
bibel, i bønn og åpenhet. Jeg husker Rosemary 
Taylor (søster av Dennis Greenidge) en gang var 
og underviste en bibelskoleklasse om bønn. Jeg 
spurte henne om hva hun hadde spesielt hadde 
vektlagt, og glemmer aldri svaret. “I did not teach 
very much, we did it” (Jeg underviste ikke så mye, 
vi gjorde det). La oss ikke planlegge oss i senk, vi 
kan begynne i dag! 

Ikke alene
Selv om du er alene der du sitter i stolen med en 
åpen bibel, så er du likevel ikke alene. Vi tilhører 
en menighet der vi får oppleve et fellesskap. Vi 
vil også som menighet til høsten forsøke å legge 
til rette slik at de som vil kan registrere seg og 
bli en del av 15@tabernaklet. Der vil vi kunne 
dele opplevelser med hverandre og ellers være til 
oppmuntring for hverandre. Ingen av oss er alene, 
samtidig så er vi ikke avhengig av noen andre for 
å ta våre minutter i Herrens nærhet. Vi kan be-
gynne i dag. 

Begynn i det små
En sprintere løper 100 meter, en maraton løper 
fullfører 42.295 meter. Men det er ingen som kan 
begynne som maraton løper, det begynner alltid i 
det små. Noen forblir “sprintere”, de passer best 
til de kortere løpene, og fint er det! Begynn med 
15 minutter, eller 5 minutter om det høres bedre 
ut, og jeg er sikker på at den daglige stunden i 
Herrens nærhet vil berike livet ditt. Vi kan be-
gynne i dag.

Helge Terje Gilbrant   

   “15@tabernaklet.no”
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TABERNAKLET

Telemarksstevnet 2014 
Vi gleder oss til uke 15. juli, for da begynner Telemarkstevnet i 
naturskjønne Fyresdal. Programmet er “spikret og klart” og vi 
tror det blir fnes samlinger for både unge og eldre.

Telemarkstevnet skal bestå av fellesskap med Gud og hver- 
andre. Begge deler får vi både i møteteltet, spisesalen, fotturer, 
strandlivet og kanotur, for å bare nevne noe. Vi ønsker å legge 
til rette for bruk av det nydelige område mellom spisesal og 
stranda Derfor har vi ikke så mange ettermiddagsmøter denne 
gangen, vi vil gi rom for mer tid til prat og “kaffekos”. 

For-middagen blir også noe mer konsentrert, samlingen i  
hallen begynner med lovsang og bønn, presis kl. 10.30. Så får 
vi lytte til en bibeltime kl. 11.00, og når den er ferdig får vi 

“oppbygd på vår høyhellige tro” fortsette å nyte dagen som 
Herren har gitt oss. På kvelden er det også sangstund i kaféen 
etter møte, samtidig som ungdommene har sin kveldssamling. 

Det må naturligvis nevnes at Telemarkstevenen er et fler- 
generasjonsstevne, det betyr at vi i tillegg også har både Barne-
stevne, Tweens og Samlinger for ungdom.. 

Det blir mye flott sang og musikk, både av ungdoms- 
gruppa Challenge og Arvid Pettersen. Av talere får vi besøk av  
Dennis Greenidge fra London, David Filtvedt og Emanuel  
Minos. Av andre talere kan vi nevne Ove Arnoldsen, Benja-
min Jensen, Fernando de Ornelas, Arne Øystein Rambekk  
og Helge Terje Gilbrant. 

Minns du  
sången-høst 
 
1. – 5. september 
 
 

Finn Arne Lauvås, Toril Kjendal, 
Berit og Arne Øystein Rambekk,  
med flere deltar. 
 
Buss henter deg fra Tønsberg, 
Sandefjord, Porsgrunn, Skien, 
Bø og Seljord. 
 
Helpensjon kr. 3.900,-  
pr. person i dobbeltrom,  
bussturer og alt inklusiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påmelding til Toril: 915 59 205 
Vær rask med påmelding, begrenset med plasser. 
Det er også muligheter for camping, nytt servicebygg. 
 

Fyresdal Kurs og Leirsted as 
Et fantastisk sted ved Fyresvannet med flott natur.  

Rom med gode senger og bad på hvert rom. 
 

Web: www.fyresdalkl.no  Mail: post@fyresdalkl.no 

På bildet, tatt 11. mai, er det Jan Yngvar 
Alfredsen og Ole Lauritzen som er klare til 
dåp. 

Dåp 
i Tabernaklet
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UNGDOM

TenTro-avslutning 
Den 4. mai var en stor markering for Tabernaklet sine TenTro 
elever dette året. Etter et langt og fint år var endelig dagen da 
disse 13 ungdommene skulle feieres med høytidsgudstjeneste 
og feiring!

På gudstjenesten fikk ungdommene vist frem ett skuespill og 
en video hvor de presenterte noe av det de har gjort i løpet av 
året. Menigheten fikk velsigne og be for dem, og det var alt i 
alt en flott markering hvor pastor Helge Terje talte og Arvid 
Pettersen var med i sang og musikk. Vi som har vært med i  
ledelsen av TenTro takker alle foreldre for tilliten til menig- 
heten vår, og alle ungdommene for et flott år, hvor vi har hatt 
mye gøy og en fin tid sammen! Vi håper alle fikk en fin feiring 
og ønsker dere alt det beste fremover.

Bjørn-Richard

Bak: Helge Terje Gilbrant. Øvre rekke: Elisabeth Haugen, 
David André Karlsen, Benjamin da Silva, Bork Rorgemoen, 
Thomas Bjarne Vierk, Bjørn-Richard Pedersen.
Midtre rekke: Marius Vinda, Filip Guttormsen, Vegard Rusti, 
Jonathan Pedersen, Sander Nesland, Tim Vierk. 
Fremre rekke: Samuel Andreassen, Malin Hansen, 
Petter Huseby, Ole André Sørensen.

Helga 04.-06. April arrangerte TabbenUng og flere andre ung-
domsarbeid sammen en ungdomskonferanse i Tabernaklet. Et-
ter mye arbeid fra mange, og mange forberedelser var det med 
stor spenning vi ønsket velkommen til en helg full av aktivite-
ter, møter, konsert og mye annet moro.

Siden dette var første gang for mange av oss å arrangere en 
konferanse, var det stort å se at mange ungdommer kom, og 
fikk en god opplevelse, både åndelig og sosialt sett. Fra mange 
forskjellige menigheter i Telemark kom ungdommer fra små 
og store ungdomsarbeid sammen, og fikk oppleve at det er 
mange andre kristne ungdommer rundt dem som de kan stå 
sammen med. 

Talerne våre under konferansen var Daniel Mathiessen og Karl 
Inge Tangen. De kom med viktige og inspirerende budskap som 
gikk inn både til ungdommer og voksne. Vi hadde satt sammen et 
lovsangsteam på tvers av menighetene som fungerte på en kjem-
pebra måte, og konserten på lørdag kveld var et høydepunkt for 
mange av ungdommene. På søndag var menigheten med på konfe- 
ransen, og mange av våre faste medlemmer virket glade over 
å få være med på et slikt arrangement, og ga tydelige positive 
tilbakemeldinger. Det er godt å være i en menighet hvor gene-
rasjonene heier på hverandre. 
Vi var veldig fornøyde med konferansen og har allerede be-
stemt oss for å arrangere Released15 neste år. Vi gleder oss 
allerede. 

Released14
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UNGDOM

Påskevandring 2014
”Markering av påsken er en av de kristne høytidene i vår kultur. 
Påskevandringen tar barna med på en reise, hvor de blir kjent 
med hva som skjedde de ulike påskedagene. Påskens budskap 
om tilgivelse er ikke alltid like lett å formidle for barna. Vi 
ønsker å formidle påskefortellingen for dere på en kreativ måte 
ved bruk av drama, hånddokker, muntlig fortelling og sang. 
Disippelen Peter er en viktig person og en gjennomgangsfigur 
i fortellingen.”

Denne invitasjonen gikk ut til barnehager i Skien og mange 
svarte ja takk til å komme. 11 barnehager med 250 barn og 
voksne var innom fra tirsdag til torsdag før påske.  

Vandringen har vært gjennomført flere år og Marianne  
Andreassen er menighetens trofaste påskekylling! Sammen 
med henne stiller flere frivillige opp i ulike roller. I år fikk jeg 
gleden av å delta og undervise barna om påsken. Det var en 
fantastisk opplevelse. 
Vi fikk hjelp av julemessegjengen som sydde nye kostymer. 
Frivillige bollebakere og kjøkkengjengen sto for boller og holdt 
i påskemåltidet midt i vandringen.
Påskevandringen avsluttes med gudstjeneste for hele menighe-
ten palmesøndag. Hele salen var med i feiringen av Jesus som 
kom ridende inn i Jerusalem, vi la blomster ved graven og tok 
valget om å ta imot Jesu tilgivelse i våre liv. 

Carina Arca
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MISJON

Min kone heter Olga og sønnen vår heter Nazariy. I sommer venter vi barn nummer to.
Jeg fortsetter min tjeneste som lovsangsleder og i februar ble jeg velsignet til diakon- 
tjeneste. Sammen med lovsangskoret synger vi 2–3 dager i uke, og vi har øvelser 2 dager. 
Foruten dette besøker vi andre menigheter, og hjelper til med virksomhet flere steder.
Daglig jobber jeg i et firma. Lønnen er ikke så stor og derfor er hjelpen som kommer fra 
Tabernaklet alltid en stor velsignelse. Tusen takk for julegaven. Den har kommet som en 
overraskelse i flere år nå. Vi  takker Gud for dere og husker dere i vår bønn.

Ønsker Guds velsignelse til dere våre søsken i Herren.
Hilsen familien Rozsadin

Dette skriver, deres bror i Herren, Vjarcheslav. 

Først av alt vil jeg si tusen takk, fra hele familien vår, for den materielle hjelpen som vi har 
fått. Det har blitt meg fortalt at flere søstre fra søstermisjonen ber spesielt for meg, det er 
meget rørende og betyr mye for meg. 
Lønnen jeg får som sjåfør, er ikke alltid like stabil så en spesiell takk for penger dere 
sendte til jul. Det var stort og jeg var en stolt mann da jeg i år kunne gi julegave til min 
kjære kone Tatjana og mine tre sønner Andrey15 år (går i 9. klasse), Ulla 13 år (går i  
7. klasse) og Josef er 5 år.
Jeg arbeider i menigheten Filadelfia, Kyiv som ungdomspastor. Her har vi mange flotte og 
flinke ungdommer som er til god hjelp. I menigheten har vi også barneklubben. Hit kom-
mer barn fra ufrelste familier og der er 20 ungdommer som fungerer som lærere. 
Hver søndag etter gudstjenesten drar en del av ungdommen ut. De deler ut mat, vitner og  
synger i en hospitsavdeling på sykehuset. Ellers har vi ungdomsmøte på lørdager, samt et 
møte for tenåringer. Hver sommer arrangerer vi også leir for tenåringer og ungdommer.

Nok en gang - tusen takk for deres hjelp. Må Gud velsigne dere.
Hilsen fra familien Bevz

Hilsen til Tabernaklet 
fra familien Rozsadin

Kjære søstre og brødre i Herren!

Vår store familien har det bra. Vi takker dere for materiell støtte til familien 
vår. Jeg fortsetter tjenesten som pastor i  utpostmenigheten Filadelfia i landsbyen  
Velika Vilsjanka. Der har jeg hjelp av en sanggruppe og ungdommer fra Kiev.
Vi har møter på søndager og onsdager. Hver lørdag har vi søndagskole, da kom-
mer det en del barn fra ikke-kristne familier. Ellers har vi hatt evangeliserings-
møte før jul hvor det kom mange mennesker fra landsbyen. Det er en gammel 
ortodoks kirke i landsbyen her. Folk er redde og sier at de ikke vil forandre troen.  
Vi ber til Gud om vekkelse på vårt sted, men foreløpig er det ikke så lett.
Sammen med alle våre barn har vi hatt konserter på skolen i jula og på mors- 
dagen. Ofte ber jeg Gud om krefter, ledelse og styrke. Tusen takk til søstrene fra 
deres menighet som husker på meg i bønn. Dette trenger jeg virkelig.
En spesiell takk for julegaven til familien vår som vi har fått gjennom Filadelfia.  
I vår lille menighet husker vi Norge i bønn. 
 Herrens velsignelse til dere alle.
 Hilsen familien Torovskiy Igor, Dana og barn

Kjære søstre og brødre i Tabernaklet!
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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

Himmelsk

Bok 
& 

Gave

LAPSKAUS

Tlf. 35 50 03 33 - Mob. 952 81 405 / 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:

KONTORBYGG AS 
Postboks 192, 3701 SKIEN

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

E-mail: kontbygg@online.no

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22
Vil du bli fadder for 

et barn i Kisumu, Kenya?
Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822

www.prosjektgatebarn.no

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

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 

Støtt våre annonsører –
de støtter oss!

Ledig plass 
for annonsører

Ledig plass 
for annonsører

Rådhusgt. 2 - 3724 Skien 
Tlf. 35 5300 25

Internett: www.kristeligbokhandel.no
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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!


