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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
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

tabernaklet
og misjonen
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!

Fire pilarer
Når dette skrives har jeg fortsatt noe av
sitringen i kroppen etter søndagens møte.
Jan-Michael med team sang og vi ble
løftet opp i sann tilbedelse. Så skulle
barna på søndagsskolen, men før Løvetann kom og hentet dem, kom jammen
Tannløs og minnet barna om småbarnssang. Det jeg ser er en menighet som
vokser og utvikler seg. For at dette skal
fortsette er det fire områder vi ikke må
glemme å prioritere, og hver av disse
pilarene er helt nødvendig for både stabilitet og vekst.
Barne- og ungdomsarbeid
Om vi ikke når barna og ungdommen vil ikke menigheten kunne
bestå. For å si det rett ut, Carina og Bjørn-Richard gjør sammen
med sine mange medarbeidere en kjempe jobb! Jeg er super stolt og
veldig takknemlig over å se den omsorg og helhjertede engasjement
som blir vist. Jeg drømmer om en menighet der alle generasjoner
lever sammen, elsker hverandre, taler vel om hverandre, tolererer
hverandre og ber for hverandre. Og vi ser det blir virkelighet rett
foran øynene våre!
Storfellesskapet
Sstorfellesskapet er for meg de store samlingene som søndag formiddag og mandag kveld. Det er viktig at vi har møteplasser der vi
har mulighet til å møte nye mennesker, og få være en del av et større
miljø. I går (når dette skrives) var det annerledeskveld og smekkfull
kafé. Jeg vet at mange kommer tidlig, ikke først og fremst å få plass,
men for å sitte ved et bord og prate. Det er det “uforpliktende”
fellesskapet på storfellesskapets premisser, og det er viktig. Gode,
trygge, sterke og innholdsrike storsamlinger er viktige for menigheten vår.
Småfellesskapen
Den første kom daglig sammen i hjemmene og der feiret de Jesu
oppstandelse og delte nattverden med hverandre. I vår menighet
gjør Wenche en kjempejobb ved å legge til rette for at alle skal få et
tilbud om å tilhøre et småfellesskap. Vi står sterkere når vi har noen
å støtte oss til, og det trenger vi alle. Det er sant at delt bekymring
er halv bekymring og delt glede er dobbel glede. I små fellesskapet
kan vi motta omsorg og oppmuntring når vi trenger det, og gi når
andre har større behov enn oss selv.
Forkynnelsen av Guds ord
Jeg tror på betydningen av forkynnelsen av Guds ord. Å forkynne
er for meg en stor tjeneste, og jeg er så inderlig takknemlig til
både Gud og menighet over den tjenesten jeg får lov å ha. Paulus
beskriver noe av storheten av Guds ords forkynnelse når han skriver
i Ef. 2:19-20: ”Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger,
men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus
selv.” Forkynnelsen av Guds ord er å løfte frem det apostoliske ord.
Det er det Kristus sentrerte vitnesbyrd om Hans lære og gjerning.
Det er ordet om korset, og selve fundamentet for all fremgang
og vekst.
Jeg ser fire pilarer, og vi trenger hver eneste for å stå trygt og støtt!

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Hva skjer i Tabernaklet
Her følger noen glimt fra hva som skjer denne høsten:
Tema for høsten er: 15@tabernaket.no som har fokus på bønn.
På følgende søndager vil dette være undertittelen på dette temaet.
Jubilanter:
90 år:
Magnhild Knudsen

05.11.14

85 år:
Reidar S. Nicolaisen
Else Andreassen
Simon Vaag
Laila Pettersen

08.10.14
07.11.14
17.12.14
18.12.14

80 år:
Gudrun Evensen
Luis Bernal
Aud Strømland
Solveig Irene Hynne

06.11.14
08.11.14
27.11.14
22.12.14

75 år:
Laila Elfrida Norrman
Nils Johan Thorsell
Grethe Synnøve Thorkildsen
Aslaug Kolle Follegg
Grethe Stokstad
Sigmund Stensrud

01.10.14
03.10.14
17.10.14
10.11.14
16.12.14
18.12.14

70 år:
Anders Erling Andersen
Randi Astrid Øberg
Kate Randi Grønli

28.10.14
19.11.14
31.12.14

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

Døde:

Helge Gundersen
Olav Strand

Nye medlemmer:
Rolf Bjørnar Halvorsen

18.07.14
29.08.14

28.08.14

14. september
28. september
5. oktober
2. november
9. november
16. november

BE-søke
BE-vare
BE-nåde
BE-gave
BE-tjene
BE-undre

Be og søke Gud.
Be og være utholdende.
Be og leve i nåden.
Be og forvalte våre gaver.
Be og tjene Gud og hverandre.
Be og undre oss over Guds storhet.

Søndag 14. sept. Storsøndag, Helge Terje Gilbrant, sang av Michael Mizidi.
Mandag 15. sept. Annerledeskveld, «Mins du songen» med Kjell Samuelson
og Frode Moltemyr.
Søndag 21. sept. Trond Eriksen og Evangeliesenteret.
Torsdag 2. okt. kl. 16.00 Seniorfest.
Torsdag 9. okt. kl. 11.00 Formiddagstreff.
Torsdag 9. okt. kl. 11.00 Formiddagstreff.
16.–18. oktober Sammen for Skien, denne gangen i Tabernaklet.
Hovedtaler Egil Svartdal.
Søndag 19. okt. Storsøndag, Helge Terje Gilbrant og Evangeliekoret.
Søndag 26. okt. Besøk av Andy Ball, bokhandler fra Israel.
Fredag 31. okt. kl. 18.00 Hallo venn!
Søndag 9. nov.
Bjørn-Richard Pedersen og Arvid Pettersen. Misjon.
Torsdag 13. nov. kl. 11.00 Formiddagstreff.
15. og 16. nov. Besøk av «Seven-jentene»Søndag 16. nov. Helge Terje Gilbrant og «Seven-jentene».
Søndag 14. des. Storsøndag med julemiddag.
Søndag 21. des. Vi synger julen inn.

Etter flere flott ”Sammen for
Skien”-arrangementer, satser vi
i år igjen med omtrent samme
opplegget som tidligere år.
I år blir hovedarrangementer i
Tabernaklet, med Egil Svartdahl
som hovedtaler.
Tidspunkt:
Onsdag 17. – lørdag 19. oktober
Det blir to bønnedager torsdag
og fredag, og off. møter fredag og
lørdag kveld kl. 19.00.
Se ellers annonsering i lokalpressen. Alle er velkommen!

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 !
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BARN OG UNGE

Småbarnssang
Småbarnssang er i gang igjen med ny leder og Tannløs på besøk
sammen med barnepastoren Carina. Bli med – for alle barn
under skolealder! Vi møtes onsdager i like uker kl. 17.30.

Utdeling av bibler

17. august fikk menighetens første- og femteklassinger utdelt bibler.
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UNDERVISNING

Bønnenes betydning

UNDERVISNING

“15@tabernaklet.no”
Vi leser ikke noe om at Jesus lærte disiplene å synge. Vi leser heller ikke om at
Jesus hadde kurs i talekunst eller visuelle teknikker, men vi kan lese at Jesus lærte
disiplene å be. Det var ikke noen lang og merkverdig bønn, men det var en bønn
preget av tilbedelse, nærhet og overgivelse. Men Jesus lærte ikke bare med ord,
hans liv var en undervisning om et bønnefellesskap med Gud.
Rutinepreget bønneliv
For en jøde på Jesus tid var det vanlig å be tre
ganger om dagen, ved soloppgang, på ettermiddagen og ved leggetid. Med all sannsynlighet
var det en skikk som Jesus også etterlevde. Jesus
hadde for vane og be og han oppfordret disiplene
til å lære av ham (Matt11:29). Enda tydeligere
blir det når Peter gir oss sin apostoliske instruksjon, han skriver: For Kristus led for dere og
etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i
hans spor (1 Peter 2:21b). Denne høsten ønsker
vi særlig å oppmuntre til å sette av noe tid med
Jesus hver dag. Lag gode vaner, få et “rutinepreget” bønneliv! Vi vet at Han er med oss alle dager,
men det erstatter ikke viktigheten av vårt beviste
fellesskap med Gud.
15@tabernaklet.no
Sist søndagsmøte (31/8) var fokuset vårt på
“15@tabernaklet.no”. Bakgrunnen er fortellingen om Tom, fortalt av Bill Hybels på Led13. Tom klarte ikke å få tid til å be, men lot
seg til slutt utfordre. Han gikk og kjøpte seg
den beste stolen, plasserte den foran vinduet
med nydelig utsikt, traktet sin favoritt kaffe
og slang beina på fotskammelen. Nå skulle
han ha 15 minutter der han leste litt i bibelen,
tenkte og ba over det han hadde lest, noterte

litt i ei notisbok, men var mest av alt opptatt av
å lytte inn Guds stemme og oppleve Hans nærvær. Det er nettopp dette “15@tabernaklet.no”
skal dreier seg om! Send en e-post til “15@tabernaklet.no” og gi beskjed om at du vil være med.
Da sier du at du vil forsøke å sette av 15 minutter
om dagen i “godstolen” for å være i Guds nærhet. Du vil også motta en og annen mail med et
bønneemne eller en seiersrapport.
“Gled dere alltid, be uavlatelig” (1 Tess 5:16a)
Noen gjør bønn til et ork. Noen gjør bønn til
kamp og krig. Noen gjør det til tigging og klaging. Jeg har en oppriktig forventning om at vi
som menighet sammen skal sterkere og sterkere
oppleve at bønn er fellesskap med Gud. Et fellesskap som overgår alt annet. Sett deg i godstolen,
lag deg en god kopp kaffe, finn fram litt troika
sjokolade — og gled deg over å få ha en åpen
bibel i Den allmektiges nærhet! Tenk hvilket
privilegium det er å ha direkte adgang til den
levende Gud. Da Peter fikk se litt av Guds herlighet foreslo å bygge tre hytter, han ville visst at
opplevelsen ikke skulle ta slutt. I dag har Herren
satt foran deg en åpnet dør, adgangen til Guds
nærhet er åpen, og ingen kan hindre deg i å sette
deg stille ned ved hans føtter.
Helge Terje Gilbrant
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TABERNAKLET

Annerledeskveldene er i gang!
Hver mandag i høst kan Pinsekirken Tabernaklet Skien ønske velkommen til Annerledeskveld.
Et meget populært tiltak, skal en dømme etter fremmøte og tilbakemeldinger.
der. Folk som har strevet med
livet. Vanlig menighetsfolk fra
Grenlands kirker og bedehus.
På
Annerledeskveldene
kommer de alle sammen. Ofte er
det fullt, og folk møter med
stor forventing. Det er vel knapt
noe som er mer inspirerende å være
med på i menigheten enn dette!

Vi kaller dette ”lavterskel” møte,
fordi det er uformelt, koselig, med
servering og godt fellesskap. På
Annerledeskvelden blir det gitt
mange varme klemmer og gode
og oppmuntrende ord. Men det er
gså en kveld med tradisjonell og
fengende god evangelisk sang og
musikk, med varierte besøk fra fjern
og nær. Vi avslutter med en andakt
og med invitasjon til forbønn for
alle behov.
Her kan en møte mennesker i alle
livets faser: på usikker søken etter
Gud, en som vil tilbake og oppleve på nytt noe som en gang var

Solveig B. Wiik er en av de trofaste på kjøkkenet.
Her er hun en av medarbeiderne som ble
avtakket av pastor Gilbrant under
10-års markeringen i januar 2011.

Takket være de ca 30 medarbeiderne kan vi gjøre dette hver mandag
fra sept. til juni. En spesiell takk
til alle dere som står på uke etter
uke. Vel møtt til høstens Annerledeskvelder.
Ole Holmen

Mange hjelpes på
Porsgrunn Evangeliesenter
I fjor høst ble Grenland kontaktsenter starter med bruktbutikker, varmestue og inntak i Sverresgate 4 i Porsgrunn.
I mars overtok Evangeliesenteret driften av selve inntaket. Porsgrunn Evangeliesenter, Inntaksavdelingen, har
nå vært drevet i ca ½ år, og allerede kan det rapporteres om
store seire.
Det er 10 sengeplasser på
inntaket. Her kommer de
rusavhengige inn etter avtale, til avrusing, motivasjon
og forberedelse til rehabilitering. På inntaket er de vanligvis i 1–2 uker, før de sendes
videre til et av de 6 andre sentrene innen Evangeliesenteret.
Porsgrunn Evangeliesenter skal
som hovedsak dekke inntak i
Sør-Norge, mens Fjordtun ved
Jevnaker dekker Midt- og Nord
Norge. Gjennom sommeren og
utover høsten har det vært stor
pågang til Inntaksavdelingen i
Porsgrunn. Bare i august måned

var det 40 beboere innom som ble videre sendt til senteropphold og et nytt liv. De ca 10 ansatte (7–8 årsverk) og 10–15
frivillige gjør en stor og viktig
jobb. Takk for at dere husker på
oss som jobber der i deres bønner.

Disse ønsker velkommen til Grenland kontaktsenter
og Porsgrunn Evangeliesenter i Sverresgate i Porsgrunn:
F.v.: Odd Arvid Stykket, saksbehandler på inntaket,
Gro Jøntvedt, medleder i kontaktstua, Alf Dagfinn
Hovland, styremedlem i Grenland kontaktsenter,
Ole Holmen, fung. bestyrer på inntaket,
og Trond Eriksen, daglig leder i Evangeliesenteret.

I Sverresgate er også virksomheten til Grenland kontaktsentrer, et frivillig og lokalt
styrt tiltak for rusavhengige.
Det drives kontaktstue, kafé,
samt bruktbutikker i Skien og
Porsgrunn. Fra september vil
det bli møter i kaféen, Café
Cornelius, hver torsdag kl.
19.00. Samt grøtservering på
lørdager (se nærmere annonsering). Hvis noen har møbler,
klær, pynte-kjøkken-ting til butikkene, så kontakt oss gjerne.
Inntektene av salget går til rusavhengige. ”Det dere har gjort mot
en av mine minste, har dere gjort
i mot meg”.
Ole Holmen
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Støtt våre annonsører –
de støtter oss!

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

SORG

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

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien
Tlf. 35 52 22 72, Mob. 957 21 616
Internett: www.norrman.no
Mail: jdn@norrman.no

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 50 03 33 - Mob. 952 81 405 / 909 89 484

Ledig plass
for annonsører

Tlf

35 52 49 00

Himmelsk

LAPSKAUS
Bok

&

Gave

Rådhusgt. 2 - 3724 Skien
Tlf. 35 5300 25
Internett: www.kristeligbokhandel.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

Otto Halvorsen

Ledig plass
for annonsører

BYRÅET FOR HELE GRENLAND

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

Ledig plass
for annonsører

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!
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Miljømerket trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS

Fyresdal

